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ABSTRACT
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This dissertation is a study of some aspects of Teachers of the Deaf (ToD) education
programs using the theoretical perspectives of symbolic interactionism and concepts
of rationalitites. Changes in Swedish ToD teacher education from 1873 to the 1990s
are examined through the text analysis of documents such as government regulations
and syllabi and other texts such as education journals. It is argued that, parallel
with the dominant rationality of the period, strands of other rationalities are to be
found. In an ongoing struggle for power, one dominant rationality is challenged
and gradually replaced  by another. The research indicates the dominance of a
patriarchal values-rationality in the decades following 1873, an instrumental-
technical rationality during the 1930s to the 1960s and a communicative rationality
from the 1970s.

Research was carried out at the National Upper Secondary School for the Deaf
and Hard of Hearing in order to understand what characterizes Deaf education
and the ToDs’ work, and what kind of professional skills are therefore required.
The research was based on teacher interviews, student questionnaires and teaching
observations in classes. Learning processes within a ToD teacher education course,
as perceived by ToD students, are analysed by a study of written reflections, semi-
nar observations and transcipts from tape-recorded seminars. ToD teacher education
programs at universities in Washington D.C. and Edinburgh are also analysed.

A model for ToD education is discussed. It is argued that even if the dimension
of essentialism stressing ToD basic skills and knowledge is important, the main
theories for understanding the ToD education process are communicative rationality
and interactionism.

It is further argued that, at societal level, the dominance of different rationalities
implies different meanings of the ToD socialisation process, mediated through dif-
ferent historical and cultural contexts.
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tion, rationalities, symbolic interactionism.
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Förord

Hur kom jag in på mitt forskningsområde? Min första kunskap om att det
fanns skolor för döva fick jag i Vänersborg under 1950-talet. Var dövskolan
låg var allmänt känt, men att det fanns ett teckenspråk hörde jag aldrig
något om. Kontrasten till Örebro idag är stor.

År 1983 hade jag de första döva studenterna på förskollärarutbildningen.
Andra hälften av 80-talet innebar arbete med fortbildningskurser för lärare
vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH). Dessa kurser
och funderingar kring dem var ett tidigt incitament till frågeställningarna i
min avhandling.

 Åren efter 1983 har inneburit ett samarbete med många olika personer
som haft stor betydelse och lärt mig mycket: döva studenter och kollegor,
dövlärare och kursdeltagare, tolkar, teckenspråkslärare, m.fl. Några perso-
ner bidrog särskilt till upprinnelsen av denna avhandling. Siv Emelinder, då
Götmar, var den som i mitten av 1980-talet frågade om jag ville arbeta med
kurser för RGD/RGH-lärare. Dessa genomfördes av dåvarande Institutio-
nen för specialpedagogik vid Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm,
vilket innebar ett lärorikt samarbete med Monica och Kjell Lundström,
Susanne Serrebo och Sten Ulfsparre.

Ett varmt tack vill jag rikta till er som på olika sätt bidragit till min
materialinsamling: seminarieledare, kursdeltagare, intervjuade lärare, alla
som besvarat mina enkäter, lärare och elever i de tre fallstudierna, arkiv-
arier och bibliotekarier. Utan er hade denna avhandling inte blivit till.
Forskningskollegiet vid pedagogiska institutionen har avsatt resurser till
skrivandet, och utbildningsledare pusslade med kurser så att min undervis-
ning kunde koncentreras.

Jag vill också tacka er som särskilt lagt ner tid på att läsa, kommentera
och bearbeta mitt manus, i första hand min handledare Christina Gustafs-
son, mina två biträdande handledare Sangeeta Bagga-Gupta och Bo Nestor,
samt Kjell Gustavsson. Maria Sundkvist gjorde en grundlig genomgång av
ett utkast till kapitlet om historiska aspekter. Tomas Englund har haft syn-
punkter på mitt slutliga manus. Karin och Walter Eyles bearbetade engel-
ska språket i kapitel åtta. Birgit Nygårds granskade svenskan, och Joanna
Israelsson-Kempinska gjorde en noggrann redigering och sättning från ma-
nus till färdigtryckt avhandling.

Sist, men inte minst, ett tack till min familj för tålamodet under de år
avhandlingsskrivandet pågått.
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Studiens kontext och motiv
Avhandlingens problemområde är relaterat till såväl historiska som sam-
tida kontext. Pedagogisk verksamhet för döva och hörselskadade elever har
funnits i Örebro under lång tid. Efter ett landstingsbeslut år 1874 började
”Örebro läns döfstumskola” sin verksamhet året därpå med Jehubba Blom-
kvist som föreståndare (Hermanson 1999). En statlig skola med s.k.
oegentligt döva, d.v.s. elever med användbara hörselrester, startade 1938
(Andersson & Hammar 1996). När grundskolan infördes i specialskolan1

centraliserades det första högstadiet, med riksintag, till Örebro 1968.2  För-
söksverksamhet med ett Riksgymnasium för döva (RGD) började år 1967
och permanentades 1971. Ett Riksgymnasium för hörselskadade (RGH)
förlades till Örebro 1984. Idag finns pedagogisk verksamhet med döva och
hörselskadade i olika åldrar t.ex. vid Kattungens barnstuga, Birgittaskolan
och vid Örebro universitet med ett tiotal teckenspråkstolkar verksamma
genom avtal med landstinget. Sedan i slutet av 1970-talet har döva och
hörselskadade studerat vid Institutionen för lärarutbildning, dåvarande
Högskolan i Örebro, nu Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet.
De studerande har genomgått lärarutbildningar och under 90-talet även
olika specialpedagogiska kurser och program. Ett annat sammanhang av-
handlingen tillkommit i är en av forskningsgrupperna vid Pedagogiska in-
stitutionen, Deaf Studies.3

Ett problem i Sverige har varit och är rekryteringen av nya teckenspråks-
kompetenta lärare till specialskolor. Inom tio år kommer mer än var fjärde
dövlärare att pensioneras.4  Utbildningen av specialpedagoger till döv-
skolorna har funnits och finns i Stockholm. Rekryteringsproblemen var ett
skäl till att Högskolan i Örebro år 1994 erhöll examensrätten för utbild-
ningen av specialpedagoger med inriktning mot dövhet eller hörselskada.5

Från och med vårterminen 1993 ges ett 60-poängsprogram till denna yrkes-

KAPITEL 1

Introduktion till studiens syfte
och frågeställningar
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examen. Vt-96 fullbordade den andra gruppen sina studier och ht-98 bör-
jade en tredje grupp.

Ett motiv till mitt ämnesval när jag skulle skriva en avhandling var bris-
ten på pedagogiska studier inom området utbildning av lärare för döva och
hörselskadade. Inga studier hade tidigare gjorts av denna lärarutbildning i
Sverige, vilket innebar att det fanns ett stort behov av kunskapsutveckling.
I slutet av 90-talet pekade regeringen i en proposition6 på att det fanns en
brist på forskningsbaserad kunskap angående undervisning av elever med
funktionshinder. Det fanns ett behov av pedagogisk forskning vad gäller
elever i behov av särskilt stöd. För specifika grupper saknades forskning,
t.ex. om döva barns lärande.

Det var inte självklart vilka fält och fenomen avhandlingen skulle foku-
sera. Innan jag närmare diskuterar avhandlingens fokuseringar skall några
språkliga avgränsningar diskuteras och problematiseras i nästa avsnitt.

Några inledande preciseringar
Hur dövhet definieras och döva uppfattas kan problematiseras utifrån vil-
ket perspektiv som tas till utgångspunkt. Den norska forskaren Simonsen
(1998) pekar på att dövhet definieras på olika sätt beroende på vem som
definierar. ”Pedagoger kategoriserer og definerer ut fra opplæringsformål,
mens medisinske definisjoner har et medisinsk formål” (a.a. s. 29). Döva
definierar sig själva officiellt i Norge (a.a.) och även internationellt som en
språklig och kulturell minoritet. Olika forskare ”konstruerar” skilda per-
spektiv på dövhet. ”Constructing Deafness” är utgångspunkten hos Gregory
& Hartley (1991). En viktig skiljelinje är enligt författarna

whether deaf people are seen as a minority group within a pluralistic
society, or as disabled people who, with appropriate provision, may
be assimilated into a hearing world... (s. 3). The cultural model of
deafness...may be contrasted with the pathological/deficit models (s. 22).

Gregory & Hartley polariserar i sitt sjunde kapitel ”Social Welfare: Enabling
or Disabling?” En konsekvens författarna pekar på är att ”...an ideology of
disability has led to a focus on inadequacy and has generated a caring
paternalistic model” (s. 2). Bodner-Johnson (1998) sammanfattar några
betydelsefulla förändringar, ”paradigm shift”, inom lärarutbildningen på
Gallaudet University. Den tidigare patologiska/medicinska ”deficit”-model-
len har här ersatts av ett socio-kulturellt synsätt. Denna avhandling ankny-
ter främst till det sistnämnda synsättet samt till Gregory & Hartleys syn på
dövhet som en social konstruktion och döva som en språklig, kulturell mi-
noritet.
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Enligt officiell statistik föds ungefär 200 barn per år i Sverige som är
döva och hörselskadade.7  Hörselvårdsutredningen (HVU, 1989) har valt
definitioner som fokuserar språk och kommunikation:8

Barndomsdöv: person som är döv från födseln eller under sin grund-
skoleålder blivit döv. Döv definieras i detta sammanhang som en som
utvecklar och använder teckenspråk som sitt första språk och svenska
som sitt andra språk.

Barndomshörselskadad: person som från födseln eller under sin
grundskoletid blivit hörselskadad. Hörselskadad definieras i detta
sammanhang som en person som på grund av sin hörselnedsättning
har svårigheter att kommunicera med andra och varandra enbart
med hörsel och för vilken därför teckenspråk som andra språk är ett
positivt kommunikationskomplement (s. 12).

Med döva elever avses i denna avhandling barndomsdöva elever enligt HVU
(1989) ovan. Under grundskoleåren går så gott som alla i någon av de fem
regionskolorna och undervisas på teckenspråk. I skollagen formuleras att
”för barn som på grund av dövhet eller hörselskada inte kan gå i grundsko-
lan eller motsvarande del av särskolan finns specialskolan.”9  Staten är hu-
vudman för specialskolorna som finns i Härnösand, Stockholm, Örebro,
Vänersborg och Lund. Dessutom finns klasser med döva elever i en kom-
munal skola i Göteborg. Flerfunktionshindrade döva grundskoleelever kan
gå på någon av tre riksskolor. Preciseringar och definitioner av eleverna vid
dessa skolor är exempel på en administrativ förordningstext:10  Hällsbo-
skolan11  (Sigtuna), Ekeskolan12  (Örebro) eller Åsbackaskolan13  (Gnesta).
Läsåret 1998/99 fanns vid de regionala specialskolorna 602 elever och 207
vid de riksrekryterande.

De döva eleverna använder svenska språket för att skriva och läsa. Äm-
net ”Svenska som andraspråk för döva” har utvecklats bl.a. av Institutio-
nen för nordiska språk, Stockholms universitet. I Skolverkets (1996) kurs-
planer och timplaner för specialskolan finns det med som eget ämne under
beteckningen ”Svenska för döva/hörselskadade”. Talad svenska finns för
döva och hörselskadade elever i specialskolan som talundervisning (kun-
skap om tal) och talträning som en möjlig ”Särskild insats” inom ramen för
”Skolans val”. Ifråga om talträningsdelen är skrivningen

Eleven kan i samråd med sina föräldrar välja att genom träning ut-
veckla sin talfärdighet och förmåga att avläsa talat språk (Skolverket
1996,  s. 138).

En annan grupp elever benämns i denna avhandling hörselskadade, vilket
motsvarar barndomshörselskadade enligt HVU (1989). De flesta av dem
går i grundskoleklasser med hörande elever, kan ha hörselteknisk utrust-
ning och undervisas alltså på talad svenska. Vissa får stödinsatser av en
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lärare med specialpedagogisk utbildning. En del hörselskadade elever lär
sig förr eller senare att kommunicera även på teckenspråk som ett komple-
ment till talad svenska. Detta har blivit allt vanligare. Enligt Henriksson
(1995) fanns i åtta kommuner ”Regionala undervisningsgrupper” (hörsel-
klasser) med sammanlagt 250 hörselskadade elever. Förutsatt att elever från
flera olika kommuner kan erbjudas plats bidrar Statens Institut för
Handikappfrågor i skolan (SIH) med resurser till dessa klasser. Vissa klas-
ser med undervisning på talad svenska för elever med hörselskada har fun-
nits en tid även på några specialskolor vilket kommer att permanentas.
”Regeringen anser att specialskolan bör erbjuda undervisning på talad
svenska för dessa elever”.14

I avhandlingen skrivs i allmänhet döva och hörselskadade elever, eller
ibland döva/hörselskadade, i de fall bägge grupperna åsyftas, annars bara
den som avses. Gränssättningen mellan grupperna är dock inte så enkel
som ovanstående resonemang antyder. En del elever ”finns” i gränslandet
mellan döva – hörselskadade respektive hörselskadade – hörande, och det
är inte självklart vilken grupp de själva eller deras föräldrar uppfattar att de
tillhör. En aspekt kan vara att hörseln gradvis försämras med åren för vissa
elever. Ur ett interaktionistiskt perspektiv kan också stereotypa kategorise-
ringar problematiseras som alltför statiska.

Under gymnasieåren går så gott som alla döva elever på Riksgymnasiet
för döva i Örebro (RGD), med undervisning på teckenspråk.15  En del av de
hörselskadade eleverna i landet går på Riksgymnasiet för hörselskadade i
Örebro (RGH). Vissa hörselskadade elever väljer hellre RGD än RGH. När
beteckningen ”RGD/RGH” används avses bägge gymnasierna.

Barn och ungdomar med flera funktionshinder benämns flerfunktions-
hindrade.16

Ordet dövstum försvann i officiella sammanhang år 1953 (Andersson &
Hammar 1996). Detta ord används i avhandlingen bara vid samtida be-
nämningar och citat, t.ex. om Döfstumseminariet från år 1874. Lärare för
döva elever benämndes således fram till 1953 dövstumlärare och därefter
dövlärare. Från år 1968 utbildades dövlärarna inte längre vid Manilla-
seminariet utan på Lärarhögskolan i Stockholm och benämndes då special-
lärare från ”Gren 2”17  och från år 1990 specialpedagoger med ”Specialise-
ring 2, döv- och hörselhandikapp”.18  År 1993 ändrades detta till benäm-
ningen ”med inriktning mot dövhet eller hörselskada”.19

I avhandlingen används dessa benämningar vid bl.a. samtida citat, men
oftast dövlärarutbildningen och dövlärare i generell bemärkelse. Skälet till
detta är att avhandlingens huvudfokus är utbildning av lärare för döva
elever. Dessa lärare har dock i många fall arbetat även med hörselskadade
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elever i olika skolformer, vilket berörs i viss mån men vars innebörd inte
undersökts särskilt. Därför används ibland också benämningen lärare för
döva och hörselskadade elever, men samma lärarkategori avses (fram till
1990-talet): lärare med någon grundexamen och därefter påbyggnads-
utbildning.

Betydelsen av ordet dövlärarutbildning i avhandlingen definieras av det
sammanhang det ingår i.

Dövskolor är avhandlingens generella beteckning för skolor som enligt
förordningstexten är till för de elever som på grund av dövhet eller hörsel-
skada inte går i grundskolor för hörande.20  Beteckningen specialskolor an-
vänds ibland vid skrivningar som gäller slutet av 1900-talet.

Ifråga om dövas språk används teckenspråk vilket under 1800- och för-
sta delen av 1900-talet också benämndes åtbördsspråk. Olika nyanser i
innebörden av beteckningarna tecken/åtbörder och åtbördsspråk har fun-
nits i det offentliga samtalet21  men detta har inte undersökts i avhandlingen.

Avhandlingens syfte och frågeställningar
Planeringen av denna avhandling påbörjades i samband med mitt kurs-
ledarskap för fortbildning av lärare vid Riksgymnasierna för döva och
hörselskadade (RGD/RGH), samt framför allt i och med examensrätten
som Högskolan i Örebro fick år 1994 för specialpedagogexamen med in-
riktning mot dövhet eller hörselskada. Ett krav för examensbevis var bl.a.
att specialpedagogen skulle ha ”…de kunskaper och färdigheter som be-
hövs för att undervisa döva och hörselskadade.”22  Mer än så preciserades
inte texten på denna punkt. Även nuvarande examensordning har samma
formulering.23  De allmänna skrivningarna behövde utvecklas till lokala ut-
bildnings- och kursplaner, vilket bl.a. gjordes i en arbetsgrupp med lärare
från Birgittaskolan (specialskolan i Örebro för döva och hörselskadade),
RGD/RGH samt från dåvarande Högskolan i Örebro. Dessa förutsättningar
och ett behov av ytterligare kunskapsutveckling blev min utgångspunkt för
avhandlingen där några frågor aktualiserades. Vad det var för lärararbete
vi skulle utbilda till? Vad skulle en sådan lärarutbildning kunna innebära?
Hur hade den historiska utvecklingen sett ut ifråga om utbildningen av det
som idag benämns specialpedagoger med inriktning mot dövhet eller hör-
selskada? Hur utformas motsvarande lärarkvalificering i andra länder?

Istället för att fokusera på en av frågeställningarna och t.ex. göra enbart
en historisk studie, behöll jag ett brett kunskapsintresse24  där ovanstående
frågor ingick. Skälet till detta var att ingen forskning tidigare gjorts om
svensk utbildning av lärare för döva och hörselskadade elever varav följer
ett inledande explorativt kunskapsbehov. Fortsatt forskning kan då fördjupa
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förståelsen av mer avgränsade områden. Det övergripande kunskapsintres-
set och huvudsyftet var alltså att utveckla kunskap om det som idag be-
nämns ”specialpedagogutbildning med inriktning mot dövhet eller hörsel-
skada”.25  Detta huvudsyfte delades upp i några delfrågor varav följde mot-
svarande delundersökningar.
En av de inledande frågorna vidareutvecklades och formulerades till den
första frågeställningen

1. Vilka historiska förändringar genomgår lärarutbildningen för döva
elever?

Denna frågeställning söker jag besvara genom
– att översiktligt beskriva några förutsättningar som kan ha haft bety-

delse när utbildningen av lärare för döva elever startade på 1800-talet,
– att relatera dövlärarutbildningen till olika sammanhang den ingått i,
– att beskriva och analysera vad som varit kännetecknande för döv-

lärarutbildningens innehåll under olika tidsperioder,
– att analysera denna utbildning utifrån olika rationaliteter (utvecklas i

avsnittet Teoretiska perspektiv).

De övriga frågorna som ställdes inledningsvis vidareutvecklades till fråge-
ställningarna

2. Vad karakteriserar undervisningen och lärararbetet samt därav följande
krav på yrkeskunnande?

3. Vilka lärprocesser i vid mening sker under en specialpedagogisk utbild-
ning?

Dessa frågor söker jag besvara genom
– att beskriva och analysera RGD/RGH-undervisningen och lärararbetets

karakteristika,
– att utifrån resultaten diskutera konsekvenser ifråga om RGD/RGH-

lärares yrkeskunnande och därav följande krav på innehåll i deras special-
pedagogiska utbildning,

– att beskriva och analysera lärprocesser och innehåll i specialpedagogisk
utbildning, med tyngdpunkt på RGD/RGH-lärares utbildning. Fokus riktas
mot lärarnas uppfattning om sina lärprocesser.

Skälet till att RGD/RGH valdes var, att inom ramen för en specialpedagogisk
yrkesexamen ”med inriktning mot dövhet eller hörselskada” kan de stude-
rande ha olika tyngdpunkt och arbeta med skilda åldrar samt ha arbetsgi-
vare inom stat, kommun eller landsting. Av betydelse för detta är bl.a. deras
tidigare avlagda lärarexamen. Det vore en omöjlig uppgift att granska alla
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områden dessa specialpedagoger skulle kunna arbeta inom. En avgränsning
har därför skett i huvudsak mot lärararbetet med gymnasieåldrarna vid
Riksgymnasierna för döva (RGD) och för hörselskadade (RGH) i Örebro,
samt mot specialpedagogisk utbildning av RGD/RGH-lärare.
Den fjärde frågeställningen formulerades

4. Hur är dövlärarutbildningen utformad i ett par andra länder?

Denna frågeställning söker jag besvara genom
– att granska styr- och måldokument för två nutida brittiska och ameri-

kanska dövlärarutbildningar.

Valet av utbildningar i dessa två länder gjordes utifrån att de representerar
olika traditioner och inriktningar samt möjligheter som erhölls att kunna
besöka aktuella universitet.
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Noter
1 SOU 1964:61, 62; SFS 1965:478 Kungl.Maj:ts specialskolstadga. I avhandlingen anges
referenser till historiskt arkivmaterial, förordningar, betänkanden etc. liksom vissa för-
klarande kommentarer av läsbarhetsskäl i fotnot. Bilagor numreras efter de kapitel de
tillhör t.ex. 3:1, 3:2 o.s.v.
2 Fram till 1978 kom högstadier att införas på de övriga specialskolorna i landet.
3 Utgångspunkten är ett socio-kulturellt och ett pedagogiskt perspektiv. Döva- och hörsel-
skadade minoritetsgrupper och olika teckenspråk studeras från ett ”processual” para-
digm och ett antropologiskt intresse t.ex. identitet, kultur, grupper (community), språk
och social ”policy” ses som viktigt. Deaf Studies, svensk benämning ”Döva och Hörsel-
skadade – Pedagogiska Perspektiv”, är ett fält som vuxit internationellt under 90-talet.
4 Eriksson (1997).
5 SFS 1994:1101.
6 Detta påtalades i avsnitt 5.3 Forskning. Prop. 1998/99:105.
7 SOU 1998:66.
8 För medicinska och tekniska aspekter av hörselnedsättning, se Hallén & Anniko red. (1991).
9 SFS 1985:1100, 1 kap. 6 §. En ny 6 § enligt citatet träder i kraft 2000-07-01. Tidigare
formulerades  6 § ”För barn som på grund av synskada, dövhet, hörselskada eller tal-
skada inte kan gå i grundskolan eller motsvarande del av särskolan finns specialskolan.”
10 En risk kan vara att administrativa, tekniska definitioner tas för givna. De kan ses
som en typ av sociala konstruktioner utifrån Gregory & Hartley’s (1991) perspektiv.
11 Enligt 1 kap. 7 § specialskoleförordningen (SFS 1995:401) är Hällsboskolans verk-
samhet riktad dels mot talskadade elever, dels döva och hörselskadade elever som inte
kan gå i en regionskola på grund av beteendestörningar eller av andra speciell skäl än
synskada eller utvecklingsstörning.
12 Ekeskolan är avsedd för synskadade elever, samt elever som också är döva, hörsel-
skadade eller utvecklingsstörda (specialskoleförordningen 1995:401, 1 kap. 7 §).
13 Åsbackaskolan är avsedd för döva eller hörselskadade elever som också är utvecklings-
störda (specialskoleförordningen 1995:401, 1 kap. 7 §).
14 Prop. 1998/99:105, s. 49.
15 Kommunikationen i RGD-klasser har varierande förutsättningar t.ex. nyanställda lä-
rare med teckenspråkstolk, hörande lärare som gått kurser i teckenspråk eller döva
ämneslärare (se s. 137– och 173–).
16 SOU 1998:66, s. 66.
17 SFS 1968:318, 13 §.
18 Strinnholm & Svenonius (1993).
19 SFS 1993:100, Bilaga 3.
20 Dessa skolformer har sedan 1800-talet varierat ifråga om geografiskt upptagnings-
område och elevkategorier. Senast formulerades detta i skollagen som specialskolor (SFS
1985:1100 1 kap. 6 §), och i specialskoleförordningen (SFS 1995:401).
21 Med ”offentligt samtal” avses i denna avhandling t.ex. innehållet i tidningar och
tidskrifter som ges ut av dövas respektive dövlärarnas organisationer.
22 SFS 1993:100 s. 66.
23 SFS 1998:1003, Bilaga 2.
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24 Ordet ”kunskapsintresse” används här som en allmän term över vad jag var intresse-
rad av att undersöka, och inte som ett specifikt begrepp t.ex. utifrån Habermas.
25 SFS 1998:1003, Bilaga 2.
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Avhandlingens disposition
I detta avsnitt ges en inledande översikt av avhandlingens innehåll och det
underlag den bygger på, vilket sammanfattas i figur 2:1. I kapitlen tre till
sex beskrivs och diskuteras mer ingående tillvägagångssättet för att besvara
respektive frågeställning.

KAPITEL 2

Metodologiska och teoretiska
perspektiv

Forskningsfråga Data underlag Redovisat

i kapitel

1. Vilka historiska Tryckta och otryckta arkiv- 3
förändringar genomgångar källor. Tidskrifter. Litteratur.
lärarutbildningen för 1873–1990-talet. Intervjuer
döva elever? med dövlärarutbildare.

2. Vad karakteriserar Elev-, skolsköterske o. läraren- 4
undervisningen och käter; observationer, lärarintervjuer,
lärararbetet samt därav fallstudier från RGD/RGH.
följande krav på 1995 samt ht -96. Även data-
yrkeskunnande? underlag från forskningsfråga 3.

3. Vilka lärprocesser i vid Observationer. Individuella, skrift- 5
mening sker under en liga uppgifter med uppföljande
specialpedagogisk seminariediskussion. Utskrifter
utbildning? från ljudinspelade seminarier

från lärarkurser. 1995/96

4. Hur är dövlärar- Kursplaner. Utbildningsbeskriv- 6
utbildningen utformad i ningar i litteratur och på Internet.
ett par andra länder? Intervjuer. 1996–1999.

Figur 2:1. Avhandlingens frågeställningar, dataunderlag och resultat-
redovisningar.
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I föreliggande kapitel redogör jag för mina metodologiska och teoretiska
perspektiv. Den symboliska interaktionismen är en viktig grund för avhand-
lingen. Som ett verktyg för att tolka och förstå materialet används även ett
teoretiskt perspektiv där olika rationaliteter fokuseras. Dessa båda utgångs-
punkter ingår i en diskussion av vad praktisk yrkeskunskap och kompetens-
utveckling kan innebära, relaterat till avhandlingens syfte.

Det tredje kapitlet beskriver och analyserar historiska förändringar av
lärarutbildning för döva elever. Huvudfokus i avhandlingen är utbildningen
av lärare för döva elever och i mindre grad för hörselskadade. De speciella
kurser och lärarutbildningar som varit inriktade på hörselskadade elever
har inte undersökts särskilt. Gränsdragningen mellan de olika utbildningarna
går dock inte enkelt att skilja åt (se kapitel tre).

I det fjärde kapitlet redovisas lärararbetet och undervisningssituationen
ur olika perspektiv, med speciellt fokus på RGD/RGH. Detta kapitel bygger
på delar av en beskrivande utvärdering som gjordes på uppdrag av Skol-
verket, presenterad i Nestor, Beckne, Domfors & Grönberg (1996). Före-
trädare för Skolverket ville ha svar på några i förväg formulerade fråge-
ställningar. Vissa av dessa sammanföll dock med mitt inledande kunskaps-
intresse. Jag ansvarade därför i utvärderingen för delstudierna om elev-
rekryteringen och undervisningen. Resultaten refereras här i fjärde kapitlet.

Det femte kapitlet behandlar lärprocesser under några specialpedagogiska
utbildningar, och även dövlärararbetets karakteristika.

Några internationella aspekter presenteras i kapitel sex med beskrivning
och analys av två brittiska och amerikanska utbildningar.

Den avslutande diskussionen i kapitel sju sammanfattar några huvudre-
sultat och tar upp studiens tillförlitlighet. Dövlärarutbildning som special-
pedagogisk utbildning problematiseras, där begreppet ”special” diskute-
ras. Dessutom diskuteras språkbruket från den första utbildningen av
”döfstumlärare” 1874–, till våra dagars program för specialpedagoger res-
pektive grundskol-/gymnasielärare för döva och hörselskadade. Därigenom
knyts resultaten av avhandlingens olika delstudier samman.
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Metodologiska perspektiv
Vid valet av olika metoder och kunskapskällor har triangulering varit en
utgångspunkt. Termen har ursprungligen hämtats från navigation och
militärstrategi och avser användandet av ”multiple sources of evidence”
vid studier av ett fenomen. I Janesick (1998) beskrivs de olika typerna av
triangulering

1. data triangulation: the use of a variety of data sources in a study

2. investigator triangulation: the use of several different researchers
or evaluators

3. theory triangulation: the use of multiple perspectives to interpret
a single set of data

4. methodological triangulation: the use of multiple methods to study
a single problem (s. 46).

Den femte typen benämns ”interdisciplinary triangulation”, vars använd-
ning särskilt inom ”education” motiveras av författaren med att psykolo-
giska aspekter dominerat. En underliggande psykometrisk syn på världen
har haft stort inflytande. En tvärvetenskaplig triangulering ”will help to lift
us up out of the dominant trench of psychology” (s. 47). Hon menar att
andra discipliner än psykologi, såsom sociologi, historia, antropologi m.fl.
kan bredda förståelsen av både metod och innehåll.

Samtliga trianguleringar utom ”investigator triangulation” har använts i
avhandlingen. Ett skäl till att jag använt olika trianguleringar är att öka
studiens tillförlitlighet och giltighet enligt Delamont (1992), vilket också
diskuteras i avsnittet Studiens till förlitlighet, kapitel sju. Ifråga om teori-
triangulering har två teoretiska perspektiv använts, rationaliteter och sym-
bolisk interaktionism. Trianguleringen i tredje kapitlet innebär att läsning
och analys i första hand utgått från styr- och måldokument från 1873 till
1990-talet, men andra typer av källor har också bidragit till underlaget. En
kompletterande metod till läsningen har varit intervjuer, där informanternas
uppfattningar belyser dövlärarutbildningen under åren 1944 till 1999. I
kapitel fyra insamlades data med olika metoder som elev- skolsköterske-
och lärarenkäter, personalintervjuer samt klassrumsobservationer. Fall-
studier genomfördes då tre lärares undervisning följdes under några måna-
der. I kapitel fem har trianguleringen skett genom bandinspelningar, obser-
vationer av seminarier samt deltagarnas egna formuleringar i reflekterande
dagbok och utvärderingar. Data insamlades från tre olika special-
pedagogiska kurser/program. Sjätte kapitlets officiella skrivningar från Stor-
britannien har kompletterats med intervjuer av de utbildningsledare från
fyra av sex universitet som deltog i utarbetandet av dokumenten. Genom en
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intervju med en professor vid den amerikanska dövlärarutbildningen och
med en tidigare svensk studerande erhölls beskrivningar samt deras upp-
fattning om utbildningen och dess styrdokument. Ett skäl till att ett inter-
nationellt perspektiv medtagits är att en jämförelse med andra länder kan
bidra till att nya aspekter i den svenska utbildningen uppmärksammas.

Avhandlingen kan också beskrivas i termer av en ”combined design: do-
minant – less dominant design” (Creswell 1994). Denna innebär att studien
i huvudsak genomförs inom en dominerande ansats, här kvalitativ metod och
analys, kompletterad med ”one small component of the overall study drawn
from the alternative paradigm” (s. 177). Den dominerande, kvalitativa an-
satsen är textanalyser, intervjuer och observationer, medan beskrivning och
analys med symbolformen siffror används i mindre utsträckning.

Den valda, dominerande ansatsen innebär alltså inte att ”external
validity” prioriterats, utan ”internal validity”. Avsikten i tillvägagångssät-
tet har inte varit statistisk generaliserbarhet, att kunna beräkna samband
mellan variabler och förklara dessa, utan i första hand förståelse av tex-
terna och av uppfattningar hos informanterna.

Datainsamlingar, beskrivningar och analyser för de olika frågeställning-
arna har gjorts med olika tyngdpunkt. Därigenom är kapitlens innehåll av
delvis olika karaktär ifråga om vad som är huvudfokus respektive komplet-
terande material. Den speciella bakgrunden till kapitel fyra har redan
nämnts. I det tredje, historiska kapitlet ligger tyngdpunkten främst på styr-
och måldokument för dövlärarutbildningen. Kompletterande material är
studerandes dagböcker, utbildningsjournaler, examinationsuppgifter, betän-
kanden, propositioner etc. Arkivtexter har lästs och innehållsanalyser gjorts.
Ett alternativ till att beskriva och analysera dövlärarutbildningen ur ett his-
toriskt perspektiv hade varit att enbart göra textanalys av examens-
uppsatser/-arbeten under 1870-1990-talen. Detta valdes inte beroende på
att mitt kunskapsintresse i första hand var dövlärarutbildningens historiska
utveckling från 1874. Det sjätte kapitlet är också i första hand inriktat på
styr- och måldokument med kompletterande studiebesök och intervjuer med
utbildningsledare, men i ett internationellt perspektiv.

I kapitel fem däremot kan huvudfokus för datainsamling, beskrivning
och analys sägas vara inriktat direkt på fältstudier: vilka lärprocesser i vid
mening sker under en specialpedagogisk utbildning? Datainsamlingen gjor-
des ”på plats” genom ljudinspelningar som sedan skrevs ut, observationer
och de studerandes reflekterande dagböcker. Styr- och måldokument finns
med på så sätt att utbildningsmålen beskrivs och utgör ramen för dessa
processer. Skälet till denna uppläggning i kapitel fem är det tidigare be-
skrivna explorativa kunskapsbehovet.
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Avhandlingens material har analyserats och tolkats på två sätt. Dels gjor-
des en innehållsanalys för att finna huvuddragen och tendenser i materialet,
dels granskades data utifrån några begrepp och teoretiska perspektiv. Det
första sättet att arbeta med data kan benämnas emic. Enligt Robertson &
Boyle (1984) kännetecknas detta i första hand av fokusering utifrån
informantens perspektiv, vilket innebär att

Emic distinctions require the researcher to enter the informant’s word
of purpose, meaning and beliefs. It is premised on the assumptions
that between the actor and the observer, it is the actor who is better
able to know his own inner state (s. 44).

Pilhammar (1996) sammanfattar denna ansats så att

en kultur betraktas och analyseras inifrån och där förklaringar och
begrepp används på ett sätt som är känt för individerna…en ”emic”
utgångspunkt tar…fasta på deltagarnas sätt att se, uttrycka och tolka
olika företeelser (s. 13).

Exempel på detta är avhandlingens tre fallstudier (se s. 154) och seminarie-
deltagarnas beskrivningar av sina lärprocesser under utbildningen i femte
kapitlet.

Det andra tillvägagångssättet med vilket jag analyserat insamlat material
kan kallas etic. Robertson & Boyle (1984) beskriver det

The meaning of an actor’s behaviour can best be interpreted and
explained by the researcher in his/her own theoretical dimensions
(s. 44).

När en etic ansats tillämpas är det enligt Pilhammar (1996) forskarens per-
spektiv, begrepp och vetenskapliga förklaringar som används för att be-
skriva kulturen. Exempel i avhandlingen är min användning av symbolisk
interaktionism och rationaliteter.

Ekstrand (1990) tillämpar i sin avhandling både en emic och en etic an-
sats1  i kontrastiva analyser av kulturmönster. Hon sammanfattar i en mo-
dell åtta emic-etic dimensioner i forskningsprocessen, där ”varje dimension
kan betraktas som ett kontinuum där polerna utgörs av begreppen emisk
och etisk” (s. 55). Ekstrand har i sin forskning oftast valt en emic ansats
t.ex. vid val av metoder för datainsamling, av kategorisystem och då hon
försökt att förstå en studerad kultur inifrån. Vissa delar av hennes avhand-
ling har ett etic perspektiv såsom vid de jämförande analyserna, där skillna-
der mellan studerade kulturer synliggörs.
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Min avhandling bygger till stora delar på analys av texter såsom styr-
dokument, utskrifter av bandinspelningar, m.m.

För textanalysen finns ingen given metod eller utgångspunkt, utan
analysens värde kan bara förstås utifrån syftet med analysen, detta
innebär att läsning av texter sker dels med utgångspunkt från våra
syftesbeskrivningar, dels med utgångspunkt från våra analysredskap
som utgör utgångspunkten för analysen (Larsson & Åström 1997,
s. 15).

Analysredskapen beskrivs i avsnittet Teoretiska perspektiv. Läsarten bestäms
således av syftet med läsningen och är inte en gång för alla given.

Den syftesrelaterade läsningen ställer inte hoppet till uppnåendet av
”Den Absoluta Sanningen” utanför tid och rum, utan framhåller
snarare förmågan och rätten att generera nya intressanta beskriv-
ningar av världen (Säfström 1995, s. 48).

Teoretiska perspektiv
Sensitizing concepts och abduktion

En fråga vid planering av en avhandling är hur datainsamling-analys-tolk-
ning kan relateras till teoretiska perspektiv. Hur kan tolkarens erfarenheter
vara en tillgång respektive nackdel i analysen? Vad kan avses med teori och
teoretiska perspektiv? Några aspekter av dessa frågor tas upp här för att
visa vad avhandlingen utgår ifrån. Trost & Levin (1999) skiljer på teorier
och teoretiska perspektiv. Teorier, med axiom-teorem-hypoteser, förväntas
traditionellt förklara och förutsäga fenomen. Istället för teorier i Trost &
Levins mening används teoretiska perspektiv i denna avhandling.

Ett teoretiskt perspektiv, som symbolisk interaktionism, innehåller
ett antal grundläggande föreställningar om verkligheten…hjälper oss
att förstå den del av den sociala verkligheten vi försöker förstå (Trost
& Levin 1999,  s. 11).

Larsson (1993) menar med teorier i samband med kvalitativ metod och
teoritillskott ”...att man finner mönster eller centrala drag i rådata” (s. 202).
Teoriutvecklingen blir enligt Larsson i t.ex. fenomenologiska och fenomeno-
grafiska studier en fråga om att kvalificera beskrivningen. Detta kan ske
antingen genom att nyansera tidigare beskrivningar, eller genom att en syn-
tes görs från tidigare studier vilket innebär mer generella beskrivningar. En
annan aspekt Larsson (1993) diskuterar är att

inom ramen för ett visst teoretiskt perspektiv skapa ett tillskott...Vi
får då en uppbyggnad av empiriskt grundad teori om skolan utifrån
till exempel ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (s. 203).
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Denna avhandling kännetecknas av dessa tankegångar, då den symboliska
interaktionismens perspektiv är grundläggande.

En annan typ av teorianknytning/-tillskott är enligt Larsson (1993) att
”gestalta en viss verksamhet på ett oväntat sätt med hjälp av tolkningsteorins
begrepp” (s. 203). Sådana ”tolkningsteorins begrepp” kallar Blumer (1969)
sensitizing concepts. Alvesson & Sköldberg (1994) polariserar naturveten-
skapers mer definitiva begrepp och statiska mätvariabler med möjligheten
inom samhällsvetenskaper att arbeta med och utveckla mer flexibla seman-
tiska enheter. Detta skulle speciellt gälla forskare som arbetar med ansatser
såsom symbolisk interaktionism o.dyl. Kännetecknande för sensitizing
concepts är enligt Blumer (1969) att

it gives the user a general sense of reference and guidance in
approaching empirical instances. Whereas definitive concepts prov-
ide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest
directions along which to look...what is common (i.e., what the
concept refers to) is expressed in a distinctive manner in each
empirical instance (s. 148).

Orsaken enligt Blumer till att begreppen är ”sensitizing and not definitive”,
är att de sociala fenomenen har ”a distinctive, particular or unique character
and lies in a context of a similar distinctive character” (s. 148). Blumers
begrepp kan ses som ett exempel på den tidigare beskrivna etic-ansatsen. I
dataanalyserna använder jag några olika sensitizing concepts. De hämtas
bl.a. från olika teorier om rationaliteter och från den symboliska interak-
tionismen. Utifrån dess begrepp har en modell (se figur 2:2, s. 43) från
Danielsson & Liljeroth (1987) bearbetats och tillämpats som analysverktyg.

Kan förhållandet mellan datainsamling-analys-tolkning och teoretiska
perspektiv förstås på flera sätt? En uppdelning är i induktion (the context
of discovery) och deduktion (the context of justification). Ett annat synsätt
är abduktion, ”den tredje vägen”. En forskare som introducerade abduk-
tionen var Peirce i föreläsningen ”Pragmatism and Abduction”2  på Har-
varduniversitetet (Peirce 1903/1990). En aspekt han tar upp är att den
abduktiva impulsen

slår ner som en blixt. Det är en akt av insikt, låt vara en i högsta grad
felbar insikt. Det må så vara att hypotesens olika element fanns i
vårt själsliv i förväg;...sätta samman något som vi aldrig förut hade
drömt om att sätta samman (s. 232).

En poäng med abduktionen är enligt Peirce att via denna process kan hypo-
teser formuleras.
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Bertilsson & Christiansen liknar i förordet till Peirce’s bok (1990)
abduktion vid en situation där detektiven står inför ett märkligt faktum och
försöker förstå ett fall. Denne konstruerar abduktioner och letar efter sam-
manhang, regler som förklarar händelseförloppet. Samtidigt finns en osä-
kerhet om huruvida den inskjutna regeln är sann eller speciell för det sär-
skilda fallet. Innebörden av abduktion är inte entydig, och Peirce själv vida-
reutvecklade begreppet i sin skriftliga produktion, från att vara ett induk-
tionsliknande resonemang till att vara någonting särskilt (Kirkeby 1994),
en ”tredje väg”. Begreppet har getts skilda tolkningar, både av pragmatiker
och andra. Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver abduktion som ett väx-
elspel mellan teori och empiri. De menar att

Abduktionen skiljer sig alltså fördelaktigt från induktion respektive
deduktion genom att dels våga ta språnget bortom den rena fakta-
destilleringen, dels basera detta på (redan teoriladdad) empiri...den
egentliga abduktionen börjar först i och med ”lyftet” från empiriska
till teoretiska mönster, yt- till djupstruktur (s. 45).

Författarna exemplifierar processen med bl.a. lyriktolkning, där läsaren
uppfattar ett visst uttryck som indikation på ett dolt men underliggande
mönster i texten. Ett annat exempel är medicinsk diagnostik, där ett obser-
verat symtom pekar på ett bakomliggande mönster, en sjukdom. Indikatio-
ner måste kontrolleras mot flera fall, t.ex. jämförelse med flera uttryck,
verser, dikter, eller symtom och patienter. Det behövs därför ”en upprepad
process av pendling eller alternering mellan (empiriladdad) teori och (teori-
laddad) empiri” (a.a. s. 47).

Under analysen av insamlat material gäller det då att

med utnyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna
teoretiska mönster eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga,
skulle begripliggöra de empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer
vilka påträffats – eller snarare framgått genom tolkning – i ett enskilt
fall. Abduktionen bör sedan styrkas genom förnyad tillämpning på
flera fall (Alvesson & Sköldberg 1994,  s. 44).

”Tillämpning på flera fall” innebär i min avhandling att olika historiska
källor granskats, RGD/RGH-lärare i olika typer av ämnen intervjuats, olika
kurser med specialpedagogisk utbildning beskrivits och analyserats.

Carlgren (1997) kritiserar Alvessons & Sköldbergs tolkning som varande
en alltför icke-pragmatisk uppfattning av Peirce’s pragmatiska tankegångar.
Deras strukturalistiska tänkande präglas av en dualistisk ytstruktur-djup-
struktur. Starrin & Svensson (1994) menar att

Mycket tyder på att kvalitativ analys inte handlar om ren induktion,
som man alltför ofta gör gällande, utan att det i stället handlar om
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abduktion, d.v.s. en ständig och mycket snabb växelverkan mellan
observationer och idéer och mellan delar och den ”framväxande”
helheten (s. 26).

Starrin et al. (1991) beskriver och diskuterar ett antal kvalitativa, teori-
genererande studier. Även om författarna inte använder ordet ”abduktion”
visar de, som jag uppfattat det, med ett antal exempel vad det kan vara. I en
av studierna undersöktes Rönnskärsarbetarnas förhållningssätt till sin ar-
betsmiljö och sin hälsa och hur uppfattningar om detta förändrats över tid.
Analysen av data ledde fram till olika idealtypiska förhållningssätt till hälsa,
teoretiska konstruktioner med vars hjälp verkligheten kunde förstås. Arbe-
tet fortsatte med ett växelspel mellan data och en framväxande teori-
konstruktion. Detta ledde fram till att forskarna kunde knyta an sina idealty-
per till Parsons teori om avvikelse och till Lysgaards analys av arbetar-
kollektivet. Härigenom kunde

empiriskt grundade begrepp...integreras i befintlig teoribildning el-
ler uttryckt på annat sätt; utnyttjas för att ”testa” relevansen av mer
generella teorier (Starrin et al. 1991, s. 116).

Scheff (1990) talar om abduktionen som en komplex process att förstå inne-
börder i en kontext. Han beskriver abduktion som

Rapid (millisecond) alternation between imagination and observa-
tion, inner and outer worlds, deduction and induction. Role taking
is abduction applied to the specific problem of understanding an-
other person. Abduction subsumes all problem-solving activity,
including coping with the physical world (s. 199).

Scheff menar att G.H. Mead’s tankegångar (se nästa avsnitt) om den snabba
växlingen mellan föreställning och observation (rolltagning) är ett exempel
på abduktion.

Pilhammar (1996) diskuterar abduktion i förhållande till emic/etic-ter-
mer så att tendenser från en emic analys kan bli fruktbara i fortsatt etic-
ansats. Analyser av t.ex. observationer kan leda till att arbets”hypoteser”
skapas, vilka kan ge vägledning till fortsatt datainsamling/alternativt data-
bearbetning.

Sammanfattningsvis kan mitt avhandlingsarbete delvis sägas vara
abduktivt t.ex. i analysen av seminarieutskrifterna (kapitel fem). Mer kon-
kret kan detta innebära att under läsningen av utskrifterna upptäcks efter-
hand olika teman över vad seminariedeltagarna tar upp och hur de formu-
lerar sig kring detta. När ett tema börjar anas under läsningen blir detta en
arbets”hypotes” som provas vid fortsatt läsning av texterna. Detta leder till
att temat kan framstå tydligare efterhand eller att det förkastas.
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 Symbolisk interaktionism

Ett grundläggande perspektiv för denna avhandling är den symboliska
interaktionismen. Ett skäl till att detta teoretiska perspektiv valdes är att
det tidigare varit fruktbart för min förståelse av olika ämnesområden som
har anknytning till avhandlingen, t.ex. hörselskadade elevers utveckling och
uppväxtvillkor (Domfors 1993). Ett annat skäl är den huvudinriktning jag
valt för att studera dövlärares historiska och nutida socialisationsprocesser,
där interaktionismen kan bidra med förståelse på individ-, grupp- och sam-
hällsnivå. Här kommer några aspekter av perspektivet att kort sammanfat-
tas3  och främst relateras till dövlärarsocialisationen. Vissa exemplifieringar
från seminarier i de studerade specialpedagogiska kurserna (se kapitel fem)
vävs in i detta avsnitt, för att mer konkret visa några områden där symbo-
liska interaktionismen blir ett analysredskap och bidrar till förståelsen.

Människans medvetande i allmänhet samt jagmedvetande och identitet i
synnerhet växer fram genom interaktion i en social process. Min tolkning
är att på samma sätt kan lärarsocialisationen av t.ex. dövlärare betraktas.
Detta gäller både under den specialpedagogiska utbildningen och i
klassrumssituationen. Istället för ”medvetande” kan Meads begrepp ”mind”
översättas med ”föreställningsvärld” (Trost & Levin, 1999).

Utifrån Mead (1934) gör jag två fokuseringar av dövlärares socialisa-
tion, vilka står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Den första är ut-
vecklingen av dövlärarens uppfattning om sig själv och sin identitet som
lärare. Den andra är förändringar av lärarens föreställningsvärld om
undervisningssituationens mening, med dess olika aspekter. Till den första
fokuseringen hör Meads syn på människans så kallade self, vilket inte är en
fast struktur utan en process, som Blumer (1969) betonar. De två delarna
av ”the self”, I och me, samspelar och är förutsättningarna för varandras
existens. Berg et al. (1975) tolkar I som vårt aktiva subjekt som agerar här
och nu, medan me kan uttryckas i termer av ett registrerande, mottagande
”objekt”, imperfektpersonen, det vi redan gjort. Individers utveckling av
”the self” sker genom kommunikation och interaktion med varandra där
individerna turvis övertar varandras roller, översatt till rolltagande (Trost
& Levin 1999) eller rollövertagande4 . Exemplifierat från seminarierna i
femte kapitlet så kan reflektioner mellan deltagare i ett seminarium bidra
till en förändrad jagmedvetenhet som RGD/RGH-lärare. En viktig aspekt
är också enligt interaktionismen att se individen såsom varande aktiv, tolk-
ande och ”coping”, en process av ”self-interaction”. Vi är själva med och
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skapar identiteten. Traditionella psykologiska synsätt har enligt Blumer
(1969) istället varit att

Action is…being released from a pre-existing psychological structure
by factors playing on that structure...human action is seen as a
product of factors that play upon or through the human actor (s. 64,
65).

Till den andra fokuseringen hör enligt Mead individens aktiva tolkningar
av den andres vokala gester, så kallade signifikanta symboler.5  Symboler-
nas mening är en social produkt som växer fram ur interaktionen i den
sociala miljön. Föreställningsvärlden utvecklas. Denna meningsanalys til-
lämpar Mead även i ett bredare sammanhang, ifråga om olika objects vilka
kan vara både abstrakta, materiella, naturfenomen, etc. Han utgår härvid-
lag enligt Blumer från tre premisser och antaganden, att

human beings act toward things on the basis of the meanings that
the things have for them…the meaning of such things is derived from,
or arises out of, the social interaction that one has with one’s
fellows…these meanings are handled in, and modified through, an
interpretative process used by the person in dealing with the things
he encounters (Blumer 1969, s. 2).

Signifikanta symboler (t.ex. uttryck om dövundervisning) igenkänns av
dövlärare som deltar i ett seminarium, väcker ”genklang” både hos de an-
dra deltagarna och hos den som reflekterar.

Ett annat begrepp i den symboliska interaktionismen är den genera-
liserade andre. Berg (1992) beskriver detta som individens subjektiva upp-
fattning om

samhället i sin helhet som en abstrakt person, det institutionella nät-
verk som alla människor lever sitt liv inom: familj, utbildning, reli-
gion, ekonomiska och politiska institutioner…den totala samhälls-
spelplanen, alla de typiska spel som bedrivs på arbetet, i affären, i
hemmet osv. (s. 37, 38).

Häri ingår också en aspekt av normer och förhållningssätt, men utan det
freudianska samvetets moraliska övertoner, enligt Berg. I och med utveck-
lingen av den generaliserade andre förstår barnet att t.ex. begreppet mamma
står för något vidare än enbart den egna mamman. En bild Berg använder
är spelet på fotbollsplanen, där det är den generaliserade andre som hos
spelaren själv och hos de andra framkallar olika roller. Ett annat exempel
Blumer (1969) skriver om är ”…a young priest who sees himself through
the eyes of the priesthood” (s. 13), och pekar på att

Each individual aligns his action to the action of others by
ascertaining what they are doing or what they intend to do – that is,
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by getting the meaning of their acts. For Mead, this is done by the
individual ”taking the role” of others – either the role of a specific
person or the role of a group (Meads ”generalized other”) (s. 82).

Rollövertagandet under seminariediskussionerna skulle enligt detta synsätt
bidra till att utveckla en dövlärares syn på sig själv insatt i ett större samhäl-
leligt sammanhang: lärare på Riksgymnasierna RGD/RGH. Berg (1992)
tolkar tänkandet som ett ”samtal” mellan I, Me eller med den generaliserade
andre. En aspekt av kursdeltagares lärprocesser under den special-
pedagogiska utbildningen skulle alltså kunna förstås i termer av detta ”inre
samtal”. Av betydelse i människans socialisation under hela livet är signi-
fikanta andra. Dessa är ”människor som vi gillar, som vi lyssnar till, som vi
tar efter i lämpliga avseenden” (Trost & Levin 1999, s. 61). Under döv-
lärarutbildningen skulle t.ex. en handledare, föreläsare, kurskamrat kunna
ha denna betydelse.

De implikationer symbolisk interaktionism får för avhandlingen kan sam-
manfattas inom tre huvudområden. Den första är som redskap för förståel-
sen av studerade processer utifrån interaktionismens olika sensitizing objects
vilka exemplifierats ovan. Den andra implikationen är grundsynen på
dövlärarsocialisationen där interaktionen inte bara sker mellan individer
utan i relation till ett samhälleligt kontext. Mead (1934) formulerar detta i
titeln ”Mind, Self and Society”. Enligt Blumers (1969) tolkning kan sam-
hället beskrivas som symbolisk interaktion mellan olika handlande/agerande
enheter, ”acting units”. Dessa kan vara individer, kollektiv eller organisa-
tioner (t.ex. en nationell professionell sammanslutning/förening). Männis-
kor som varande aktiva, handlande individer betonas. För att förstå sam-
hället är gemensamma handlingar, ”joint actions”, betydelsefulla. Dessa
kan vara mellan två personer, grupper eller mellan stora institutioner och
organisationer. Ifråga om sociala förändringar menar Blumer (1969) att

any line of social change…is necessarily mediated by interpretation
on the part of people caught up in the change – the change appears in
the form of new situations in which people have to construct new
forms of action (s. 89).

Motsatsen är enligt Blumer ett synsätt med olika determinerande samhälls-
strukturer. Ifråga om socialisationsprocesser till dövlärare skulle förståel-
sen i så fall ha byggt på att t.ex. det kulturella kontext dövlärare arbetat
inom, skulle ha varit mer eller mindre mekaniskt avgörande för individens
sätt att tänka och agera. Blumer motsätter sig ett sådant synsätt där stimuli,
olika sociala och kulturella krafter/faktorer skulle frammana en handling
hos individen. Han anser att en människas handling ”…is constructed or
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built up instead of being a mere release” (s. 81) och den mening något
tillskrivs är av betydelse: ”…human interaction is mediated by the use of
symbols, by interpretation, or by ascertaining the meaning of one another’s
actions” (s. 79). Dövläraren formas och formar sig själv inom ett kulturellt
kontext vilket utgör en ram för det dynamiska samspelet med andra.

En tredje implikation för avhandlingen är den metodologiska position
som följer av den symboliska interaktionismen. Blumer (1969) menar att
eftersom meningsskapandet i tolkningsprocesser är av betydelse i det so-
ciala livet följer en speciell ansats. För att fånga en ”acting unit” och pro-
cesser denna är involverad i måste forskaren ”take the role of the acting
unit” (a.a. s. 86) och studera den utifrån dess ståndpunkt. En sådan ”natu-
ralistisk” forskning respekterar och studerar en given empirisk värld med
dess pågående processer. Av betydelse är enligt Blumer att granska det som
ska analyseras på olika sätt och från olika vinklar (se avsnittet Metodologi-
ska perspektiv om triangulering). Avhandlingen följer Blumers metodolo-
giska position med en fas av ”exploration”, där ”the focus is originally broad
but becomes progressively sharpened as the inquiry proceeds” (s. 40). Den
studie forskaren gör av det sociala livet är inte begränsad till en redovisning
av vad som undersökts, utan till detta hör en ”inspection” med analyser.
Det blir enligt Blumer ”…an intensive focused examination of the empirical
content of whatever analytical elements are used for purposes of analysis”.

Som kontrast till sin naturalistiska ansats polariserar Blumer (1969) och
argumenterar mot forskning som vid studier av det sociala livet använder
standardiserade forskningsprocedurer, replikation, testning av hypoteser och
operationella procedurer. Han anser att

To try to catch the interpretative process by remaining aloof as a so-
called ”objective” observer and refusing to take the role of the acting
unit is to risk the worst kind of subjectivism – the objective observer
is likely to fill in the process of interpretation with his own surmises
in place of catching the process as it occurs (s. 86).

Blumer menar att nackdelen med denna ansats är bristen på lyhördhet för
sociala processer eftersom denna forskningsdesign på olika sätt formalise-
ras i förväg.

Rationaliteter

Det andra teoretiska perspektiv jag valt att anknyta till är olika rationalite-
ter, framför allt utifrån hur de utvecklats av Englund (1986, 1995, 1996).
Jag kommer även att referera till framställningen i Gustavsson (1994) res-
pektive Handal et al. (1990). Rationaliteterna har varit en referensram var-
ifrån redskap hämtats för tolkning av texter och övrigt material. Bakgrun-
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den till att just rationaliteter kom att användas är, att vid läsningen av de
historiska dokumenten (kapitel tre) växte olika teman fram i dövlärar-
utbildningen under skilda perioder. Innehållet i texterna kunde en tid domi-
neras av ett tankesätt, för att så småningom ersättas av ett annat, kvalita-
tivt skilt från det föregående. Den första typen av innehåll fanns dock till
vissa delar kvar i texterna och försvann aldrig fullständigt. Eftersom ratio-
naliteterna visade sig fruktbara att relatera till innehållet i de historiska
dokumenten, behöll jag dem även för det övriga avhandlingsmaterialet.

Handal et al. (1990) definierar rationaliteter som ”typical modes of thinking
(forms of rationality)…dominant way of thinking about a phenomenon”
(s. 319, 329). Utifrån Habermas beskriver författarna tre rationalitetsformer
”means-end…; communicative…; and critical rationality” (s. 324). Innebör-
den av de två första rationaliteterna anknyter jag till längre fram under instru-
mentell-teknisk respektive kommunikativ rationalitet. I den kritiska rationa-
liteten betonar Handal et al. (1990) bl.a.

emancipation through revaluation and scrutiny of the conditions
which underlie and determine understanding and action. The under-
standing itself – and its concomitant practice – is not taken for
granted, but subjected to examination and problematisation (s. 325).

Rationaliteterna är enligt författarna inte ömsesidigt uteslutande, utan
”within the discipline of education different paradigms exist side-by-
side…competing rationalitites” (s. 327). Handal et al. (1990) exemplifierar
förståelsen utifrån rationaliteterna med en studie de genomförde av kurser
i undervisningsmetodik för universitetslärare. Rationalitetsbegreppet i dess
olika former visade sig fruktbart som analysredskap. De ”…provide some
higher order explanation for a number of observations” (s. 326). Handal et
al. fann att den dominerande rationaliteten i lärares ämnen, t.ex. mål-medel
inom naturvetenskaper, tenderade att tillämpas i undervisningen. När lä-
rare gick från forskning till undervisning gjordes kategorimisstaget att
tillämpa samma rationalitet som tidigare, också i situationer som fordrade
ett annat tänkesätt. Även om detta speglats under kursen var det svårt för
lärarna att tänka och handla annorlunda, ”as the rationality seems to be so
dominant that it is almost automatically exercised in relation to both
domains [research and teaching; min kommentar]” (a.a. s. 330).

Rationaliteter beskrivs av Englund (1996) som

different meaning-creating contexts based in different choices of con-
tent with which teaching can be arranged. Consequently, teaching
and learning can…be seen as activities offering different meanings
for the participants, depending on the choice of content and its
contextualisation (s. 19).
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Englund (1986, 1995) inordnar rationaliteter i ett större sammanhang, tre
olika synsätt på utbildning, s.k. utbildningskonceptioner. Dessa

är konstruerade utifrån svensk utbildningshistoria och anspråk görs
på att se dem som idealtyper, d.v.s. att de också kan överskrida den
historiska dimensionen. De hör inte bara till historien, de lever som
möjliga val (Engström 1995, s. 59, 60).6

Konceptionerna är

based on different ideologies relating to education; educational
philosophies and political ideologies… imply differing basic views in
terms of political ideology, educational philosophy, and approaches
to the content of instruction” (Englund 1986, s. 255, 24).

Utbildningskonceptionerna kan beskrivas med avseende på bl.a. samhälle-
individ och samhälle-skola (se Englund 1986, 1995, 1996). Här tar jag
främst upp rationalitetsbasen i de tre konceptionerna, eftersom det är den
aspekten som kommer att användas som analysverktyg i avhandlingen. Även
om åldersstadier, innehållets karaktär i undervisningen etc. innebär speci-
fika förutsättningar betonar Englund

det ständigt närvarande momentet av undervisningens överordnade
rationalitet, dess meningsskapande funktion i förhållande till de för-
utsättningar som skapar en valsituation för läraren: Med vilket syfte
utformas undervisningen på ett specifikt sätt, vilken mening erbju-
der undervisningen de studerande…(Englund 1995, s. 59).

En grundläggande fråga vad beträffar de värden som en konception grun-
dar sig på är om de kan bli föremål för en öppen diskussion, eller tas för
givna och reproduceras (Englund 1996).

I avhandlingen anknyter jag för det första till den patriarkaliska koncep-
tionen i vilken rationalitetsbasen enligt Englund (1996) är värdegrundad
med en överföring av de ”rätta värdena från den undervisande till den/de
som ska undervisas” (s. 61). En aspekt i den historiskt dominerande for-
men av värderationalitet, t.ex. i folkskolan, är att denna ofta inneburit att
”religiösa och/eller ideologiska värden stått ovanför all diskussion” (a.a. s. 54),
med överordnade värden som t.ex. Gud och Fosterlandet. Gustavsson
(1994) använder de tre olika rationaliteterna där kännetecknande för
värderationalitet i hans studie är bl.a. det patriarkala synsättet med en be-
stämd eller given maktstruktur. Ytterligare drag han pekar på är den disci-
plinerade människan, ordning (underordning) och karaktärsfostran (lyd-
nad).

von Wright (1986) kontrasterar teknisk rationalitet mot en värde-
orienterad som han menar är släkt med Webers ”Wertrationalität”. ”Det
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har att göra med det rätta sättet att leva, med målsättningarna inte med
medlen, med det som är bra eller illa för människan” (von Wright 1986,
s. 22). Weber skiljer mellan fyra olika typer av sociala handlingar varav den
värderationella är en (Hughes & Månsson 1988). Kännetecknande är att
aktören handlar helt ”i överensstämmelse med sin övertygelse ifråga om
etiska, estetiska, religiösa, politiska eller andra ideal” (a.a. s. 44). Detta
görs utan avseende på förutsebara följder.

I den andra, vetenskapligt-rationella konceptionen är den instrumentellt-
tekniska rationaliteten grunden. Enligt Englund (1995) bygger den sin legi-
timitet på

en ‘objektiv’ vetenskap som antas kunna besvara de mest skiftande
problem på ett entydigt sätt eller åtminstone på bästa sätt – veten-
skap och teknik som social ingenjörskonst…(s. 55).

Denna rationalitet har också en typ av värdegrund även om den utifrån sin
positivistiska vetenskapstradition menar sig skilja på fakta och värderingar
(Englund 1996). Undervisningen präglas av ”det vetenskapliga” så att inne-
hållet relateras till bakomliggande vetenskapliga discipliner. Gustavsson
(1994) använder även den instrumentella rationaliteten och dess teknolo-
giska utbildningssyn. Han pekar på att typiskt för denna rationalitet är
bl.a. mätbarhet, prestationsfostran, och här

ersätts en ordning baserad på moraliska värden med en ordning uti-
från mätbara enheter, t.ex. ålder, vikt, längd, kön, socialgrupp etc.
…En instrumentell rationalitet bygger bl.a. på föreställningar om att
man via vetenskapliga s.k. fakta och teknologi kan utveckla funktio-
nella organisationer (s. 40).

En aspekt av denna rationalitet Handal et al. (1990) diskuterar är ett drag
av ”effective teaching” och innebörden av sådant tänkande, vilket de mött
i sin studie. Den tekniska rationaliteten ”concerns effective, instrumental
action towards goals which are not disputed, involving mastery and control
of the objective world” (a.a. s. 325). I detta sammanhang refererar Handal
et al. bl.a. till Schön (1983) som menar att under professionella studier görs
ofta misstaget att träna studenterna i tillämpning av en teknisk rationalitet
med ”established laws, principles and facts” (Handal et al. 1990, s. 324).
De flesta situationer i arbetslivet kräver andra mentala förmågor, mer av
”redefining indeterminate situations into determinate ones” (a.a. s. 324)
samt inriktning på helhetsbedömningar.

Englunds (1995) tredje konception är den demokratiska, vilken har en
kommunikativ rationalitet som grund. Den offentliga utbildningens syfte
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är i detta fall bl.a. att förbereda för ett demokratiskt deltagande. Ett uttryck
för detta är

the critical public…a sense of shared experience and a commitment
to communicating the meaning of that experience with and to others
(Englund 1996, s. 24).

Ett drag i en sådan undervisning är dess samtalskaraktär, jämförande av
olika perspektiv/synsätt med argument, och är inte på samma sätt som de
två tidigare konceptionerna inriktad mot

idén om en överföring (och reproduktion) av förutbestämda (detalj-)
kunskaper inom olika fält utan…mot att genom de studerandes
omtolkningar av kunskapen bygga upp deras perspektiv genom sam-
tal (Englund 1995, s. 60).

Enligt Gustavsson (1994) kännetecknas den kommunikativa rationaliteten
bl.a. av interaktion (samspel), dynamik (social responsivitet) och ömse-
sidighetsfostran (empati, lyhördhet). Handal et al. (1990) framhåller att
när kommunikativ rationalitet präglar undervisningssituationer är intresset

focused on the interpretation and understanding of meaning and –
when successful – in the construction of shared understanding of the
situation, the task, the intentions, the activities, and the practical,
theoretical as well as ethical reasons and justifications (s. 325).

Vilken av de olika utbildningskonceptionerna som dominerat har varierat
under historiens gång. Ett samtida problem är enligt Englund (1995, 1996)
att den demokratiska konceptionen nu tenderar att ge vika och att den ve-
tenskapligt rationella, instrumentella breder ut sig. Betydelsefullt för för-
ståelsen av konceptionerna är bakomliggande motsättningar och ett
konfliktperspektiv med olika meningsskapande i kunskapsformering och
socialisationsprocesser. Englund (1996) pekar i detta sammanhang på
Mannheims arbeten om konflikter mellan olika sociala gruppers sätt att
betrakta världen och att historisk, ideologisk och sociologisk kunskap är
rotad i en strävan efter makt (Mannheim 1968).

Sammanfattningsvis anknyter jag i avhandlingen främst till Englunds
(1986, 1995, 1996) utveckling av begreppen värderationalitet, instru-
mentellt-teknisk rationalitet och kommunikativ rationalitet. De har utgjort
en del av referensramen vid tolkning av texter och övrigt material. Ratio-
naliteterna kan sägas vara ett exempel på den del av min analys och tolk-
ning som benämns etic (se s. 25–), där i första hand forskarens perspektiv
och begrepp används.
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Praktisk yrkeskunskap och kompetensutveckling

Avhandlingens andra frågeställning är ”Vad karakteriserar undervisningen
och lärararbetet samt därav följande krav på yrkeskunnande?” En aspekt
av lärararbetet är begreppet praktisk yrkeskunskap, vilket tillsammans med
närbesläktade uttryck som kompetens, kunskap i handling, personlig yr-
keskunskap, tyst kunskap, etc. diskuterats ur många olika perspektiv. I föl-
jande avsnitt har en avgränsning gjorts så att några aspekter av praktisk
yrkeskunskap och kompetensutveckling kommer att diskuteras utifrån mina
två teoretiska perspektiv.

Först tar jag upp ett par allmänna begrepp som kan anknytas till av-
handlingen. En inledande fråga är vad teoretisering kan ha för betydelse
här. Rolf pekar på att praktisk kunskap ofta avviker från teoretisk och ar-
gumenterar

Tanken att en professions kunskap består i en teori är i många fall
oriktig, om nu teori tas i positivismens någorlunda strikta mening.
Det finns ingen journalistteori...Den kunskap en profession använ-
der, är endast i sällsynta fall möjlig att återföra på ”tillämpning” av
vetenskap (Rolf, Barnett & Ekstedt 1993, s. 51).

Det finns en risk enligt Rolf (a.a.)7 att en förväxling sker mellan kunskap
om praxis och – i praxis. Han exemplifierar detta med kunskaper om gram-
matiska regler som inte är detsamma som kunskaper i användning av språ-
ket. Praktisk kunskap innebär att information från olika områden integre-
ras, medan vetenskap fragmenterar och endast undantagsvis kan läggas till
grund för handlande. Rolf (a.a.) menar vidare att

I de flesta fall är det en illusion att tro att man effektivt kan förmedla
lärarkunskap genom att beskriva alla moment i lärarens praxis och
designa en läroplan där de systematiskt förmedlas (s. 42).

Det blir för ineffektivt menar han. Översatt till ett av kunskapsintressena i
denna avhandling, är det således problematiskt att utifrån en beskrivning
och analys av t.ex. RGD/RGH-lärararbetet planera en specialpedagogisk
utbildning med inriktning mot döva och hörselskadade elever. Istället ut-
vecklas och föreligger kompetens enligt Rolf

När know how och reflektion förenas i en individ eller i ett samar-
bete mellan individer...Den praktiska kunskapen kan då utvecklas
genom samverkan – i harmoni eller konflikt – mellan know how och
reflektion över know how (Rolf et al. 1993,  s. 42).
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Med know how menar Rolf ”Praktisk kunskap är förmåga att handla i
enlighet med ett rättesnöre, en norm, en värdering eller en viljeyttring” (a.a.
s. 29).8  I ett lärande, med Rolfs terminologi ” av andra ordningen”, lär sig
individerna inte bara anpassning av sin handlingsrepertoar till ett givet re-
gelsystem, utan lär sig att lära och att påverka det som anger en standard
för deras praktik. ”Kompetens möjliggör en förändring av know how ge-
nom användande av symboler, teori eller reflektion” (a.a s. 35).

Ellström (1992) menar att bägge begreppen kompetens och kvalifikation
är relationsbegrepp, vilka han använder som verktyg för att definiera yrkes-
kunnande. Med kompetens avser han ”en individs potentiella handlingsför-
måga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (s. 21).

För en definition av kvalifikation flyttar Ellström fokus från individen
och olika individuella förmågor till arbetet/uppgiften och de krav som därav
ställs på individens kompetens. Med kvalifikation avser Ellström (a.a.)

den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas
karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av arbets-
givaren (s. 29).

En lärare kan ha utvecklat en rad kompetenser, som inte utgör kvalifikatio-
ner i förhållande till en viss typ av arbete, med andra ord kompetenser som
inte krävs av arbetet. Lärarintervjuerna (se s. 147) kan sägas exemplifiera
Ellströms (1992) kvalifikationsperspektiv, då lärarna ombads att bl.a. for-
mulera vad som krävdes/var kännetecknande för arbetet med utgångspunkt
i en klass/flera klasser. Elevenkätens frågor (se s. 143) kan sägas karakteri-
seras av Ellströms kompetensperspektiv, då de utgår ifrån elevernas upp-
fattning om en kompetent/inkompetent gymnasielärare.

Hur kan den symboliska interaktionismen relateras till praktisk yrkes-
kunskap. Jag kommer att utifrån detta teoretiska perspektiv göra några
tolkningar. Rolf et al. (1993) kritiserar synen på kompetens som en ”men-
tal struktur” hos individen och menar att denna syn måste kompletteras
med interaktion med det kontext individen handlar inom. Detta exempli-
fieras med en ishockeybacks beroende av samspelet med andra lagkamrater
och den minskade yrkesfärdigheten hos en sjuksköterska som återkommer
till arbetet efter ett par års bortavaro. Schön (1983) menar att när den
professionelle aktören reflekterar-i-handlingen är denne inte beroende av
kategoriseringar från en etablerad teori, utan han/hon konstruerar en ny
teori från det unika fallet och

He does not keep means and ends separate, but defines them
interactively as he frames the problematic situation (s. 68–69).
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Molander (1995) diskuterar skillnader mellan teoretiska respektive prak-
tiska kunskapstraditioner. Han polariserar idén om kunskap som avbild-
ning, mot uppmärksamheten och kunnandet i handling (s. 42). Han exem-
plifierar det sista med hur blivande landskapsarkitekter under utbildningen
tidigt får börja arbeta med förslag till markområdens användning. Poängen
är enligt Molander att under aktiviteten får studenterna sin skärpta blick,
och deras väsentliga kunnande utvecklas i detta att se-och-gå-vidare. Detta
kan jämföras med att Trost & Levin (1999) anser att en av hörnstenarna
inom symboliska interaktionismen är betydelsen av att se människan som
aktiv och handlande i nuet. Förutom handlingen framhåller Molander be-
tydelsen av att lära sig ett språk som kan hålla fast det skedda och att ge-
nom reflektion kunna växla mellan distansering och närhet. I en reflekterad
praktik lär sig aktören av erfarenheten, och det bör finnas en omedelbarhet
mellan handling – uppmärksamhet – uttryck (språk). Ett sådant språk, t.ex.
en yrkesgrupps språk, kan utifrån symboliska interaktionismen kallas signi-
fikanta symboler, där yrkesutövarna förstår vad som avses.

Danielsson & Liljeroth (1987, s. 57) diskuterar och visar i en modell hur
ny kunskap kan formas från fragment till en helhet genom generell kun-
skap. Modellen har här bearbetats för att i det interaktionistiska perspekti-
vet vara ett verktyg för förståelsen av samspelet lärararbetet – dövlärares
yrkeskunnande samt därav följande krav på innehåll i en specialpedagogisk
utbildning. I figur 2:2 nedan kan cirkel nr 1 symbolisera den yrkeskunskap
t.ex. en RGD/RGH-lärare har från yrkesutbildningen/ämnesstudier och
praktisk pedagogisk lärarutbildning. Cirkel 2 avser en generell kunskaps-
grund från den specialpedagogiska utbildningen, här audiologi, kunskaper
om dövas två språk, teckenspråksfärdighet, dövas kultur och uppväxtvillkor
m.m. samt även erfarenhet från undervisningen av döva och hörselskadade
elever. Cirkel 3 illustrerar en undervisningssituation, där pusselbitarna a, b
och c är lärarens kunskapsfragment och förståelse om t.ex. en elev, vilka
utvecklas i interaktionen lärare – elev. Finns bara a och b men c saknas, blir
”gestalten” och helheten ofullständig, men när läraren lärt känna eleven
och hans/hennes situation mer ”förändras gestalten. a, b och c ingår som
delar i en ny helhet” (a.a. s. 58). ”Delarna” kan fortfarande urskiljas men
de har nu en annan innebörd. För att fragmenten ska sammansmältas och
bli meningsfulla i en ny helhet krävs att de integreras i den generella
kunskapsgrunden och att denna grund finns. Modellen avser inte bara lä-
rare – elev utan även lärarens interaktion med en ny, okänd klass kan vara
ett exempel.
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Figur 2:2. Modell av t.ex. RGD/RGH-lärares yrkeskunnande med tillämpning
på t.ex. interaktionen lärare – elev. Bearbetad efter Danielsson & Liljeroth (1987).

Det yrkeskunnande som krävs av RGD/RGH-läraren i interaktionen med
en elev är således enligt denna modell till viss del generellt, men framförallt
utgående från situationen. Blumer (1969) bidrar till förståelsen av model-
len med en viktig aspekt utifrån symboliska interaktionismen där

human interaction is a positive shaping process in its own right. The
participants in it have to build up their respective lines of conduct by
constant interpretation of each other’s ongoing lines of action (s. 66).

Hur en lärare interagerar med en elev och dennes handlingar beror på vil-
ken innebörd och mening som kommer ut av denna tolkningsprocess. Av-
sikten med en modell som den i figur 2:2 är att försöka lyfta ut och disku-
tera några väsentliga drag i den verklighet som studeras. Samtidigt finns en
risk med modeller, kategoriseringar och andra beskrivningar att de blir för-
enklingar av ett dynamiskt skeende. En aspekt av modellen som jag tolkar
den är diskussionen om ”gestalten”, vad som är det väsentliga enligt lära-
rens uppfattning av undervisningssituationen och av elever i olika RGD/
RGH-klasser. Hit hör begreppen figur-bakgrund: fokuseras elevens möjlig-
heter och delaktighet i ett socio-kulturellt sammanhang? Eller blir eleven
”bärare” av brister som testas/diagnosticeras, med åtföljande kompensatori-
ska åtgärdsprogram för att ”komma ikapp”? Fokuseras i första hand
allmändidaktiska frågor om undervisningens innehåll och urvalsfrågor, ef-
tersom det är ungdomar på ett vanligt nationellt gymnasieprogram, med
teckenspråkskommunikation i stället för svenska? Eller någon slags special-
pedagogisk uppfattning av undervisningen? Detta kan relateras till min ti-
digare diskussion av symboliska interaktionismen och vilken mening lära-
ren tillskriver undervisningssituationen och eleverna.

1                                      2                                    3
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Ytterligare en innebörd i modellen (figur 2:2) är, som jag tolkar det, lära-
rens agerande och lärande utifrån situationen och dess unika förutsättningar,
vilket inte

bestäms…av en på förhand fastlagd plan, utan växer fram ur
interaktionen mellan individ och omgivning genom successiva an-
passningar till förändrade omständigheter... Handlingens mål formas
och omformas under själva handlandet beroende på omständigheter
och situationens krav (Ellström, 1992, s. 80,  s. 52).

Andra forskare som betonar detta perspektive är Lave & Wenger (1991),
som pekar på

the relational character of knowledge and learning…the negotiated
character of meaning, and…the concerned (engaged, dilemma-dri-
ven) nature of learning activity for the people involved….there is no
activity that is not situated (s. 33).

Med detta perspektiv fokuserar forskning om ”Situated Learning…the
relationship between learning and the social situations in which it occurs”
(a.a. s. 14).

Utifrån modellen i figur 2:2 skulle då förutsättningar kunna finnas för en
utbildning och kompetensutveckling av dövlärare i termer av en kommuni-
kativ rationalitet, där symboliska interaktionismens teoretiska perspektiv
ligger till grund.

Ett kunskapsintresse i avhandlingen är vad en utbildning till dövlärare
kan innebära, med frågeställningen ”Vilka lärprocesser i vid mening sker
under en specialpedagogisk utbildning?”. För detta studerades seminarie-
processer bl.a. utifrån deltagarnas egna reflektioner (se s. 183–). En analys
gjordes utifrån Alexanderssons (1994) fyra reflektionsnivåer som kan sägas
utgöra exempel på sensitizing concepts (se s. 28–), vilka ger ”a general sense
of reference and guidance” (Blumer 1969, s. 148). Denna typ av analys kan
benämnas etic (se s. 25–) där i första hand forskarens perspektiv och be-
grepp används. Reflektionsnivåerna ska inte tolkas som kvalitativt åtskilda
kategoriseringar, ”eftersom reflektionsnivåerna ofta går in i varandra”
(Alexandersson 1994, s. 167). Första nivån kännetecknas av vardags-
tänkande (”common sense”) där reflektionen sällan uppmärksammas av
individen. Den andra ”fokuserar t.ex. lärarens olika praktiska tekniker och
metoder för att försöka uppnå vissa bestämda mål” (a.a. s. 167). Dessa två
nivåer kännetecknas av att snarare legitimera än att utmana ett teknokratiskt
perspektiv på kunskapsutveckling. Alexanderssons (1994) tredje reflektions-
nivå

är mera komplex och uppmärksammar relationen mellan principer
för den praktiska verkligheten (underliggande teorier) och den prak-
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tiska verkligheten i sig… Syftet är att utveckla en mera teoretisk
förståelse för och kritisk insikt om de dagliga handlingarna-
...Underliggande antaganden om egna handlingar och värderingar...
kan då komma att uppmärksammas… den egna professionella kunska-
pen problematiseras och ifrågasätts (s. 167).

Ett exempel är att reflektera över vad ”dolda läroplanen” kan betyda i
skolverksamheten. På den fjärde nivån reflekterar individen över det egna
medvetandet, på metanivå, och uppmärksammar vad och hur man reflekte-
rar.

Min tolkning är att tredje och fjärde reflektionsnivån kan ha tydliga drag
av den kritiska rationaliteten hos Handal et al. (1990), där förståelsen ”is
not taken for granted, but subjected to examination and problematisation”
(s. 325). Ett samtal i denna rationalitet upphör inte, utan ständigt nya var-
för-frågor ställs. Den kritiska granskningen fortsätter. Alexandersson (1994)
pekar också på betydelsen av reflektioner i kunskapssökande allianser för
att utveckla den gemensamma (och individuella) lärarkompetensen. Detta
kan relateras till symboliska interaktionismen och dess andra premiss om
meningsskapandet som kommer ut av ”the social interaction that one has
with one’s fellows” (Blumer 1969, s. 2).

Ett helt annat perspektiv på praktisk yrkeskunskap har den s.k. teacher
effectiveness-forskningen inneburit. Denna fick ett uppsving under de ”tek-
nologiska årtiondena (50- och 60-talen)” med en tilltro på process-produkt-
forskning (Arfwedson 1994, s. 18). Undervisningsprocessen liksom produk-
ten (elevprestationer) mättes med olika instrument (observationsscheman,
tester, prov) i syfte att få kunskap om vad effektiva lärare gör. Även om
Arfwedson tycker att resultaten varit tvivelaktiga, tror han att försöken att
mäta lärareffektivitet blir politiskt nödvändiga och kommer att fortsätta.
Skälet är att ”utbildningssystemet är en dyrbar del av offentliga sektorn”
(a.a. s. 41). Detta tänkesätt är fortfarande livskraftigt och nutida exempel
är inte svåra att finna. Ett exempel är Allinder (1995) som studerat ”An
examination of the relationship between teacher efficacy and curriculum-
based measurement and student achievement”. I studien mättes special-
pedagogers effektivitet, och skolprestationer av elever i behov av särskilt
stöd mättes med olika mått. Även i forskning under 90-talet om dövlärare
finns detta sökande efter vad lärareffektivitet kan vara (se s. 173–). Detta
synsätt på lärares yrkeskunskap kan sägas vara präglat av den instru-
mentellt-tekniska rationaliteten.

Sammanfattningsvis kommer de metodologiska och teoretiska perspek-
tiven i kapitel två att tillämpas i nästa kapitel som beskriver historiken, dels
genom en analys av innehållet med en emic analys, dels textanalys och syftes-
relaterad läsning som utgår från rationaliteterna (etic analys, se s. 25–).
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Noter
1 Ekstrand (a.a.) väljer att försvenska orden emic och etic, även om ordet ”etisk” riske-
rar att skapa förvirring för läsaren. Jag väljer att behålla de engelska benämningarna.
2 ”Pragmatism and Abduction”, föreläsning på Harvard-universitetet den 17 maj 1903
(Peirce 1990, s. 231).
3 Se vidare Mead 1934; Blumer 1969; Berg et al. 1975; Berg 1992; Hughes & Månsson
1988; Vaage 1995 och Trost & Levin 1999.
4 Rollövertagande definierar Berg (1992) som ”…att se världen med den andres ögon
eller att göra den andres handlingar” (s. 48).
5 En kortfattad definition är ”När A vet att B menar samma sak med gesten som A själv
menar, och omvänt, då har den blivit en signifikant symbol” (Berg et al. 1975, s. 46).
Vid ”conversations with gestures”, interaktion med en icke-signifikant symbol, ”one
responds directly to the action of another without interpreting that action” (Blumer
1969, s. 8).
6 Idealtyp är utifrån Weber en ”metod att ur den konkreta verkligheten abstrahera de
element som avspeglar fenomenet i dess ”idealistiska” eller mest ”rena” form” (Hughes
& Månsson 1988 s. 47).
7 I Rolf, Barnett & Ekstedt (1993) har Rolf skrivit de avsnitt som citeras och diskuteras
här. Därför används även referensen ”Rolf (a.a.)”.
8 Tillämpat på dövlärares know how är en aspekt att dövundervisningen i Sverige blir av
ett slag, enligt officiell ideologi och läroplan (undervisning ska ske på teckenspråk;
svenska som andra språk för döva mm.). I andra länder där oralism dominerar blir
know how annorlunda. Lynas (1994) skriver ”…oralists believe that speech is accessible
to deaf children and that language is best acquired through the spoken word;” (s. 5). Know
how för dövlärare är alltså relativt vilket kulturellt kontext det ingår i.
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En granskning av lärarutbildningen för döva elever ur ett historiskt per-
spektiv innebär inte enbart att beskriva och analysera hur dess struktur och
innehåll varit i gångna tider. För att bli meningsfull måste förståelsen av
dagens dövlärarutbildning och de motsättningar som kan finnas idag rela-
teras till dess historiska utveckling. Carlgren (1996) menar att

För att förstå lärarutbildningen idag är det nödvändigt att förstå hur
den präglats av sitt ursprung i olika traditioner (seminarietraditionen,
universitetstraditionen och yrkeslärartraditionen) såväl som av de
reformer som successivt utformat lärarutbildningen till vad den är
(eller håller på att bli) idag (s. 141).

Utgångspunkt för undersökningarna i kapitel tre är frågeställningen ”Vilka
historiska förändringar genomgår lärarutbildningen för döva elever?”

Metod, avgränsningar och tillförlitlighet
Richardson, Lönnström & Smedberg (1984) diskuterar urvalsproblemati-
ken i utbildningshistorisk forskning, där frågan är vad som kan vara histo-
riskt intressant och värt att skildra. Den vanligaste prioriterade aspekten de
funnit handlar om utbildningars mål och vilka avsikterna varit med skol-
reformer. En aspekt de pekar på är att

Valet av frågeställning och därmed också urvalet av fakta i en
historikers skildring av det förflutna är emellertid inte endast en vär-
deringsfråga. Det är också beroende av tillgången på fakta att välja
bland (s. 16).

Vid sidan av de officiella styrdokumenten, som alla återfunnits, är tillgången
till arkiverat material från dövlärarseminariet ojämn. Dokument av olika
slag finns bevarade från år 1873, då reglementet för dövlärarseminariet
fastställdes och c:a tjugo år framåt, samt från år 1936. Från början av 1900-

KAPITEL 3

Utbildning av lärare
för döva och hörselskadade elever

 – ett historiskt perspektiv
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talet finns inte lika stor mängd material, men det finns in- och utgående
skrivelser från seminariet, examensarbeten samt examensprotokoll.

Materialsökningen har skett i flera steg. Eftersom materialet var spritt på
olika platser blev första frågan vilka dokument som fanns i olika arkiv.
Nästa steg blev att inventera, förteckna och översiktligt läsa igenom arkive-
rat material, sammanlagt c:a ett par hyllmeter. Det mesta från dövlärar-
utbildningen utom examensarbeten, kopierades fram till början av 1960-
talet, liksom mål- och styrdokument för lärarhögskoletiden. I inkommande
och utgående skrivelser från Manillaseminariet kopierades bara exempel
från årligen återkommande rutinskrivelser, såsom ansökan till Ecklesiastik-
departementet (senare SÖ) om antalet studerande som skulle antagas till
seminariet.

Ett problem är valet av tidsperioder att beskriva och analysera. Detta var
problematiskt i början av arbetet eftersom ingen forskning gjorts tidigare.
Efterhand gav dock arbetet med arkivmaterialet information om när nya
styrdokument och reglementen införts för dövlärarutbildningen. Dessa blev
grunden för att fokusera på tre tidsperioder (figur 3:1). För dessa perioder
finns god dokumentation.

1870-talet 1900 1930-talet 1960-talet 1990-talet

________________________________________________________________________________________________

1994 Högskolan i Örebro
Institutionen för lärar-
utbildning1

1873 års reglemente

1990 ny specialpedagog-
utbildning1952 års reform

1940 Kungl.Maj:ts
bestämmelser

SFS 1993:100

1 2 3

SFS 1968:318

SFS 1889:27

1968
Lärarhögskolan,
Stockhom

1874
Manillaseminariet vid
Manillaskolan, Stockholm

Figur 3:1. Översikt av de tre tidsperioderna 1, 2 och 3 som avhandlingen omfattar
samt de viktigaste styr- och måldokument periodiseringen grundar sig på
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Den första perioden är det s.k. ”döfstumseminariets” första tid i slutet av
1800-talet, med reglementet år 18732  och lagen 1889.3  För det andra gran-
skas årtiondena före och efter 1940, då nästa bestämmelse kom.4  Ett tredje
fokus är från 1960-talet till 1990-talet då utbildningen efter en inledande
samarbetsperiod överflyttades helt till Lärarhögskolan i Stockholm (numera
förkortat LHS). Några av de viktigaste årtalen under denna period är 1962,
1968, 1977, 1990 samt 1993 då förändringar i styr- och måldokumenten
har skett.

I urvalet av historiska dokument för beskrivningar och analyser ingår
främst olika offentliga dokument som lagar, reglementen m.m. för de tre
perioderna jag valt. I första hand har styr- och måldokument fokuserats i
en syftesrelaterad läsning (se s. 25–), där innehållsanalyser gjorts, dels av
vad som varit allmänt kännetecknande för dövlärarutbildningen, dels med
utgångspunkt från rationaliteterna (se s. 35–). Som komplement har också
ingått läsning av arkivmaterial, som dagböcker, utbildningsjournaler, exami-
nationsuppgifter, äldre litteratur om dövlärarutbildningen, examinations-
protokoll samt dövpedagogiska tidskrifter. Studerandearbeten av olika slag
såsom provårsuppsatser och examensarbeten har granskats med avseende
på titel, typ av innehåll och uppläggning. Skälet är att i dessa kan antas att
betydelsefull kunskap för avläggande av examen blivit tydliggjord. Ytterli-
gare exempel på kompletterande material är att från 1936/37–1964/65 finns
journalbeskrivningar av utbildningen med t.ex. föreläsningarnas innehåll. I
in- och utgående skrivelser från dövlärarseminariet ingår bl.a. kurs- och
verksamhetsplaner, som seminariets föreståndare för varje läsår skickade
till Skolöverstyrelsen (SÖ). I vissa argumenterande in- och utgående skri-
velser kan även vissa tolkningar om skribentens föreställningsvärld göras.
De sammanhang dövlärarutbildningen relateras till kommer att avgränsas
till några huvuddrag vad gäller dövskoleundervisningens utveckling, folks-
koleseminarierna (till 1950-talet), samt speciallärar/-pedagogreformer (från
1960-talet). Dessutom har viss del av ”det offentliga samtalet” granskats i
dövas och dövlärares tidskrifter.5  Syftet med läsningen av dessa texter var
att granska dels allmänt innehållet i relation till olika rationaliteterna, dels
vad som specifikt skrivits om dövlärarutbildningen.

Sex intervjuer med dövlärarutbildare har gjorts för att få del av deras
uppfattning om dövlärarutbildningen under olika tidsperioder. Intervjuerna
utgick från avhandlingens första frågeställning, vilka förändringar som skett
historiskt av dövlärarutbildningen under den tid de själva varit involve-
rade. Informanterna hade varit dövlärarutbildare varav fyra från 1970-ta-
let och två från 1950/60-talen. Fem av de sex hade gått dövlärarutbildning
vid olika tidpunkter under perioden 1944 till 1964. Intervjuresultaten re-
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dovisas inte i något särskilt avsnitt utan utgör här ett av de kompletterande
materialen.

I urvalet av material för beskrivning och analys av den historiska utveck-
lingen har medtagits ett antal rektorer och lärare vid dövlärarseminariet
och de texter de lämnat efter sig. Skälet är att de haft betydelse för döv-
lärarutbildningens utformning och förverkligande. Lundhäll (1983)6  skri-
ver att rektorstjänsten vid Manillaskolan och seminariet innebar en central
position inom dövundervisningsväsendet. Vid olika remisser och liknande
ärenden ”tillmättes Manillarektorns utlåtande stor och ibland avgörande
betydelse” (a.a. s. 12). Pärsson (1997) beskriver olika väsentliga drivkrafter
på olika nivåer bakom utvecklingen av dövas utbildning i Sverige bl.a. döv-
gruppen och döva barns föräldrar. Hon framhåller även enskilda framsynta
dövpedagoger bl.a. genom deras kontakter med utländska förebilder. Detta
gällde inte enbart inom fältet dövundervisning. Linné (1996) skriver om
folkskollärarutbildningens historiska utveckling under andra hälften av
1800-talet att

Normerande texter för pedagogik utformas av svenska seminarie-
rektorer och seminarielärare…dessa seminarierektorer och seminarie-
lärare kom att fungera som traditionsbärare (s. 135).

Frågan är med vilken tillförlitlighet dövlärarutbildningen kan beskrivas och
analyseras? Tosh (1994) diskuterar den historiska kunskapens gränser och
därmed sammanhängande objektivitetsproblem. Han menar att

Kärnan i den historiska forskningen är urval – av ”relevanta” källor,
”historiska” fakta och ”viktiga” tolkningar…svårigheter...behovet
att välja ut inte bara vilka aspekter av det förflutna som förtjänar
uppmärksamhet utan också den tolkningsram som gör materialet
mest begripligt...(s. 150, 157).

Tolkningsram och redskap för min analys är här främst rationaliteter.
Thurén (1997) diskuterar de källkritiska principerna. Han diskuterar de

fyra kriterierna
Äkthet – källan ska vara det den utger sig för att vara.

Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och käl-
lans berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att
tvivla på källan.

Oberoende. Källan ”ska stå för sig själv” inte vara exempelvis en
avskrift eller ett referat av en annan källa.

Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan
ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, eko-
nomiska, politiska eller andra intressen att förvränga verklighets-
bilden (s. 11).



51

I källkritiken måste man också skilja mellan berättelser om något och läm-
ningar av något. Thurén exemplifierar med skillnaden mellan ett vittnesmål
och ett fingeravtryck. Utöver detta pekar han på urvalet av fakta, tolkning
av innebörden, av det som hänt och sannolikhet, dvs om det som påstås
strider mot vad vi vet i övrigt. Avsikten med källkritiken är att bedöma
trovärdigheten och värdera olika källor, vilka kan vara skriftliga, muntliga
och materiella. Den typ av frågor i sammanhanget som källkritiken kan
hjälpa till att besvara är enligt Thurén främst av konkret natur såsom vad
har hänt? Och hur har det gått till? Samtidigt menar han att det inte alltid
går att skilja dessa frågor från dem som på ett djupare sätt fokuserar vad
något innebär eller orsaken till att en människa handlar som hon gör. Käll-
kritik innebär alltså att man tolkar sina källor, både ifråga om vad-hur-
frågorna och om innebörd-orsak. Istället för metaforen kunskapskälla som
man mer eller mindre oproblematiskt öser ur menar Thurén att det snarare
handlar om att konstruera ett bygge som håller.

Hur kan Thuréns diskussion om källkritik relateras till min avhandling?
Ifråga om kriterierna äkthet, tidssamband och oberoende är en aspekt att
bara originaldokumenten studerats, i många fall diarieförda. Däremot vad
gäller tendensfrihet ger källorna bara vissa perspektiv. Det är de officiella
”rösterna” som kommer fram på formuleringsarenan. Myndighetspersoner,
seminarieföreståndaren, rektorer och dövlärare vilka alla är hörande, har
lämnat dokument efter sig. Det som saknas i arkiven i stor utsträckning är
de dövas perspektiv, liksom utvärderingar av utbildningen från seminarie-
studerande. Ett försök till att granska de dövas perspektiv har gjorts på så
sätt att tidningen ”Tidning för döfstumma. Organ för Sveriges Döfstum-
föreningar” (från 1958– ”SDR-Kontakt”) granskats.

En aspekt av källornas värde är i vad mån de ger svar på frågeställning-
arna. Ifråga om formuleringsarenan är de officiella styr- och måldokumenten
bra källor. Kursplaner och litteraturlistor ger en bild av innehållet. Vad som
däremot egentligen skett i undervisningen hade varit svårare att få en upp-
fattning om, vilket inte heller var syftet med studien.

Helldin (1997) har undersökt kunskapsinnehållet om hjälpskolan i bör-
jan av 1900-talet och diskuterar validitet i samband med möjligheten att
som ett första steg konstruera en ”sann” skiss av detta forskningsobjekt. Det
andra steget är att granska detta kunskapsinnehåll med hjälp av analysverktyg.
Analysstrukturers validitet relaterar Helldin dels till Webers idealtypbegrepp,
dels till Skrtic’s (1991) diskussion om att dessa egentligen är subjektiva, ab-
strakta konstruktioner och ingen allmän ”sanning”. Forskaren gör ett ur-
val av verifierande empiri (”verkligheten”) som kan bidra till förståelsen av
forskningsobjektet mot vilken analytiska konstruktioner prövas.
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Englund (1990) urskiljer tre inriktningar svensk pedagogisk historieforsk-
ning och utbildningshistorisk forskning genomgått under 1900-talet. Un-
der den första fokuserades skilda pedagogiska idéer och en idealistisk histo-
rieuppfattning dominerade. Den andra inriktningen präglades i större ut-
sträckning av att undersöka

Wie es eigentlich gewesen genom att i starkt källkritisk ‘objektivt
förutsättningslös’ anda närma sig de historiska källorna (Englund
1990, s. 1).

För det tredje har betydelsen av teoretiska utgångspunkter betonats, liksom ett
avståndstagande från myten om objektiviteten. De pedagogiska processerna
har kontextualiserats och deras politiska innebörd analyserats (a.a. s. 1).
Min avhandling anknyter till den andra och tredje inriktningen:

– den andra genom att beskriva och analysera dövlärarutbildningens inne-
håll under olika tidsperioder främst utifrån styr- och måldokument, då en
’objektivt förutsättningslös’ granskning av utbildningen som helhet är omöj-
lig att genomföra;

– den tredje då utbildningen analyseras, tolkas och förstås utifrån olika
rationaliteter, samt relateras till några av de sammanhang den ingått i.

Att beskriva och analysera
dövlärarutbildningens innehåll och uppläggning
Den första frågeställningen om vilka historiska förändringar lärarutbild-
ningen för döva elever genomgår besvaras bl.a. genom en beskrivning av
några förutsättningar vid starten av dövlärarseminariet och de olika sam-
manhang som kan ha haft betydelse för utbildningen. Detta kan relateras
till vad Selander (1989) skriver om pedagogisk textanalys

Genom att undersöka den tid då boken ifråga producerades, kan vi
börja fundera över de rådande politiska och ideologiska villkoren,
över den rådande föreställningsvärlden (s. 28).

Richardson, Lönnström & Smedberg (1984) diskuterar de historiska veten-
skapernas syfte att inte bara beskriva utan helst också förklara händelseut-
vecklingen. Två inriktningar kan då urskiljas. Den ena framhåller naturve-
tenskapens strävan att finna lagbundenheter som idealet, där kausala för-
klaringar är viktiga. Den andra avvisar tanken på historiska lagar. Richard-
son et al. exemplifierar detta synsätt med den kanadensiske filosofen Dray.
Denne betonar bl.a. handlingar som ”intentionellt beteende”.

Han framhåller [...] att historiska förklaringar kan gälla olika saker,
t.ex. varför en händelse i en viss situation varit nödvändig, hur den i
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denna situation varit möjlig och vad den egentligen inneburit
(Richardson et al. 1984, s. 80).

Den sista förklaringen uttrycker von Wright (1969) som ”Ibland frågas ef-
ter en belysande klassificering, vad en företeelse egentligen skall anses vara”
(s. 14). Min avhandling anknyter mest till Dray’s sista typ av historiska
förklaringar, vad något kan ha inneburit, och möjligen den första, varför
ett historiskt skeende inträffat. Detta kan relateras till Tosh (1994), som
anser att historieteorier uppstår ur problem med olika aspekter av histo-
riska förklaringar. Här är speciellt hans andra problemområde tillämpligt,
att förklara förändringar (s. 162). Om innehållet i dövlärarutbildningen
förändrats, vilka omständigheter kan ha haft betydelse i sammanhanget?
På vilket sätt? Tosh (1994) diskuterar den historiska kunskapens gränser.
En fråga som kan ställas är då om och i vilken utsträckning historiska för-
ändringsprocesser mer preciserat kan förklaras? Är det inte en risk att för-
klaringarna blir alltför ytliga om dövlärarutbildningens utveckling från 1874
till 1990-talet ska förklaras?

von Wright (1969) argumenterar mot användningen av naturvetenskap-
liga, kausala resonemang. Förklaringar i historievetenskapen är av en an-
nan karaktär, och han menar att

sambandet här mellan förklaringsobjekt, explicandum, och förkla-
ringsgrund, explicatum, [är] inte kausalt, utan begreppsligt eller lo-
giskt (s. 17).

Ett handlande kan förstås utifrån olika premisser. von Wright menar att ”i
regel kan flera än en motivationsbakgrund rekonstrueras för en given hand-
ling” (s. 18). Han diskuterar olika typer av objekt för historiska förkla-
ringar såsom medvetna och överlagda individuella handlingar, kollektiva
förlopp (en folkvandring t.ex.) samt förändringar i globala tillstånd (över-
gång från jordbruks- till industrisamhälle).

För att besvara frågeställningen om dövlärarutbildningens historiska för-
ändringar beskrivs och analyseras vad som varit kännetecknande för ut-
bildningens innehåll under olika tidsperioder, vilket relateras till olika sam-
manhang den ingått i. Tosh (1994) pekar på en ansats som håller på att få
ett stort inflytande över historiska studier, ”en grundligare strävan att ut-
nyttja språkets fulla potential som ett fönster mot det förflutna” (a.a. s.
96). Samtidigt menar Tosh att det finns en fara i att tolka in moderna bety-
delser i det förflutna då språket är en historisk produkt, vilket jag behand-
lar i kapitel sju. Tosh diskuterar språket som en ”materiell realitet som
bestämmer vad som kan uttryckas och tänkas vid en viss tidpunkt…språk
är alltså makt” (s. 96, 100), vilket han relaterar till bl.a. klass och kön.
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Exempel på detta är också hur den språkliga minoritetsgruppen döva be-
skrivits under olika tidsperioder.

Om språket underlättar vissa tankeformer samtidigt som det uteslu-
ter andra, och om det finns ett avseende i vilket språket bestämmer
medvetandet...måste den politiska ordningen bygga lika mycket på
språkliga som på administrativa strukturer (Tosh 1994, s. 99).

Ajagán-Lester (1995) skriver att

Varje kultur skapar sina kollektiva symboler...konventioner och
tankefigurer. Dessa konkretiseras i bl.a. ”kulturella enheter”, d.v.s.
meningar som äger sin giltighet huvudsakligen inom den kultur som
skapar dem (s. 29).

Sådana kollektiva symboler eller kategorier som skiljer

...’able’ or ’bright’ from ’dull’ and ’stupid’, must be conceived of as
socially constructed, with some in a position to impose their
constructions or meaning on others (Young 1971 s. 2, citerad i
Thavenius 1995, s. 14).

Ett exempel på detta är uttrycket ”deaf and dumb” som användes förr i
anglo-sachsiska världen, i Sverige ”dövstum”.

Avhandlingens frågeställning om historiska förändringar besvaras även
genom en analys av dövlärarutbildningen utifrån olika rationaliteter. Bil-
den kompliceras av möjligheten att det samtidigt kan finnas flera
”competing rationalitites” (Handal et al. s. 327). Ett problem kan då vara
att försöka avgöra vad som är dominerande under en viss tid, respektive
vilka rationalitetsförskjutningar som sker (Englund 1995). I sin studie av
tradition och förändring i lärarutbildningen granskade Linné (1996) bl.a.
läroböcker i psykologi och pedagogik under 1900-talets första fyra decen-
nier. Hon fann bl.a. att ”det dominerande kraftfältet kunde härbärgera så-
väl en överordnad idealistisk filosofi som empiriska vetenskaper” (s. 240).
Helldin (1997) utgår i sin historiska analys av avvikelse och segregation
bl.a. från Englunds pedagogiska konceptioner vilka ”…existerar samtidigt
men någon av dem tenderar att dominera tidvis” (s. 20).

Några förutsättningar vid utbildningens tillkomst
Englund (1992) skriver om folkundervisningens innehåll uttryckt i skoläm-
nen jämförd med dagens grundskola att

...skolans meningsskapande innehåll under denna tid skiftat karak-
tär högst betydligt, då innehållet har inordnats i skilda sammanhang
och tidsandan förändrats... Skolans läroplaner...ger uttryck för tids-
andan vid en viss tidpunkt...(s. 88).
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På samma sätt inordnades utbildningen vid dövlärarseminariet i sitt sam-
manhang och de förutsättningar som gällde när den startade på 1800-talet.
Tre förutsättningar med betydelse för dövlärarsocialisationens menings-
skapande innehåll kommer här att beskrivas:

1. Motstridiga idéer om dövundervisning i Europa och i Sverige.
2. Folkskolestadgan 1842 och folkskoleseminarier.
3. Den allmänna specialundervisningens förhistoria och tillkomsten av an-
stalter under 1800-talet för olika handikappgrupper i Sverige.

Motstridiga idéer om dövundervisning

I ett antal länder i Europa tog statsmakterna initiativ till inrättandet av
dövskolor runt sekelskiftet år 1800 (Eriksson 1993). I Paris och Berlin blev
dövskolorna upphöjda till statsinstitut år 1791 respektive 1798. Schleswig-
Holstein (1805), Danmark (1807) och Bayern (1817) är några exempel på
länder, där regeringen ordnade dövundervisning. I Sverige började Per Aron
Borg undervisa döva elever 1809 i Stockholm. Skolan låg på Djurgården
och fick benämningen ”Manilla Institutet”, från 1878 ”Allmänna Institu-
tet” (Ahlsén 1991). I fortsättningen används här även benämningen Manilla-
skolan.

I Europa fanns olika idéer och metoder för hur dövundervisningen skulle
gå till (Simonsen 1998). Enligt ”den franska metoden”, också kallad
”teckenmetoden” eller den ”manuella metoden” skulle undervisningen ske
på teckenspråk7 . En av förgrundsgestalterna var Abbé de l’Epée (1712-
1789) som under 1700-talet undervisade bl.a. två döva flickor. Hans efter-
följare Sicard, Itard och Bébian arbetade med något olika metoder och vi-
dareutvecklade olika delar av de l’Epées verk (Andersson 1990). Det fran-
ska inflytandet på dövlärarseminariets innehåll var tydligt under 1800-ta-
let, dels genom att teckenspråket skrevs in i det första reglementet, dels att
i examensuppgifterna förekom ofta att examinanden skulle redogöra för
och diskutera den franska metoden. I den andra, ”tyska metoden”, ”tal-
metoden” accepterades endast artikulerat tal. Samuel Heinicke (1727–1790)
ansåg, att en döv som använde teckenspråk skulle hindras i sin talutveckling
(Andersson & Hammar 1996).

En reflektion är varför det kallades franska- respektive tyska metoden,
även i dövlärarutbildningen från 1874. Enligt läroplanen är teckenspråk
idag dels ett eget undervisningsämne, dels ”ett redskap för kommunikation
och ett uttryck för elevens identitet” (Skolverket 1996, s. 117). En tolkning
kan vara att eftersom den döva elevens språk- och talutveckling ansågs
mycket viktiga i undervisningen8 , följde därav benämningen metoder för
att uppnå dessa mål.
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I september år 1880 hölls den andra dövlärarkongressen i Milano med
c:a 250 deltagare. En svensk deltog, rektor Carl Kierkegaard-Ekbohrn från
Bollnäs dövskola. I dövlärarnas tidskrift (januari 1881) redogjorde han för
kongressen som bl.a. formulerade att

Som ordet har en obestridlig öfverlägsenhet öfver tecknen att
återgifva den döfstumme åt samhället och gifva honom en fullkomlig-
are kunskap i språket, så bör den muntliga metoden föredragas fram-
för den mimiska vid den döfstummes uppfostran och undervisning.9

Dessutom ansåg deltagarna på kongressen att användning av tal och tecken
samtidigt innebar att talet, avläsning på läpparna och ”tankarnas noggranna
bestämning” skadades (a.a. s. 4). Därför borde den ”rena metoden” före-
dras där inga tecken blandades in. Kierkegaard-Ekbohrn (1881) anser dock
i artikeln att föreläsare gick för långt i sin absoluta förkastelsedom av tecken-
metoden, vilket han protesterat emot i ett debattinlägg under kongressen.
Nylander (1979)10  pekar på att kongressbeslutet inte var så enhälligt som
ofta påståtts. Motståndare till det tidigare citerade uttalandet om den s.k.
rena talmetoden var, förutom Kirkegaard-Ekborn, också de amerikanska
delegaterna vari ingick bröderna Gallaudet. Kierkegaard-Ekbohrn (1881)
gör reflektionen

Då man betänker att från åtskilliga länder hade infunnit sig män,11

hvilka nästan ständigt undervisat efter teckenmetoden eller efter den
blandade talmetoden, torde det synas märkvärdigt att största delen
af dessa beslut antogos enhälligt (s. 5).

Hans tolkning är att när deltagarna såg de på kongressen uppvisade resul-
taten från italienska dövskolor, ”förundrar det mig ej att besluten blefvo
sådana som de ofvan uppräknade” (s. 5). Kierkegaard-Ekbohrn fick be-
söka dövskolan i Milano och är i artikeln imponerad av dess föreståndare
och undervisningsresultaten, bl.a. av de döva elevernas förmåga att kom-
municera via talmetoden.

Undervisning med tal blev alltmer dominerande i svenska dövskolor, men
inte utan strid. Ett åsiktsutbyte förekom i dövlärarnas tidning där ena sidan
representerades av tidigare seminarieläraren och folkskoleinspektören, fil.dr.
O. Kyhlberg vid Manillaskolan. Från läsåret 1879/80 var han direktor för
den svenska dövlärarutbildningen vilken fanns på samma skola (Prawitz
1913). Mot honom stod rektorn vid dövskolan i Örebro, Jehubba Blom-
kvist. Debatten gällde bl.a. hur stor procent döva elever som kunde under-
visas enligt talmetoden, och om detta skulle leda till en förändrad organisa-
tion. Kyhlberg ansåg att inemot hälften av de döva eleverna ”icke med nöj-
aktig framgång kunna undervisas medels talmetod” (Prawitz 1913, s. 321).
Därför införde han två linjer på Manillaskolan, tallinjen för de bättre begå-
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vade och skrivlinjen för de svagare. År 1888 tillkom en teckenlinje för de
allra svagaste eleverna. Kyhlberg hade gjort studieresor till tyska ”dövstum-
sanstalter” och tagit intryck av den tyska talmetoden.

Betydelse i sammanhanget har sannolikt också det tyska inflytandet haft på
utbildningen vid folkskoleseminarierna, där alla studerande på dövlärar-
seminariet skulle ha avlagt examen.12  Ifråga om den grundsyn som präg-
lade folkskoleseminarierna 1860-talet och framåt skriver Hartman (1995)

Ett kännetecken för denna grundsyn tycks vara att den bäst inhäm-
tades i Preussen. Dit hade ecklesiastikminister F.F.Carlsson för vana
att sända sina nyutnämnda seminarierektorer på studiebesök (s. 78).

Dövlärarseminariet startade alltså i en tid av motsättningar mellan olika
traditioner, de franska och tyska metoderna. Ett exempel på denna motsätt-
ning är vad Prawitz (1913) skriver om den förste direktorn för dövlärar-
seminariet, O.E. Borg, att han

hade vuxit sig så fast i bruket av det gamla undervisningssystemet,
att han ej på äldre dagar förmådde tillägna sig det nya (s. 230).

Prawitz kontrasterar Borgs oförmåga till förändring med den energiske
dövläraren Bergqvist på Manillaskolan. Denne hade efter en studieresa till
”dövstumanstalter” i Tyskland 1861 skrivit en reserapport varpå han fick
direktionens uppdrag att ”meddela de döfstumma eleverna undervisning
och öfning i talande” (a.a. s. 228). I Tyskland hade Bergqvist studerat under-
visningsmetoderna hos F.M. Hill vid dövskolan i Weissenfels. Hill hade en bak-
grund som Pestalozzi-lärare och ivrade för åskådlighetsundervisningen. Innan
döva barn började med skrivning skulle de lära sig tala. Eftersom Hill var
både dövlärare, utbildade dövlärare och fick besök av dövlärare från olika
länder, fick hans åsikter om talmetodens fördelar stor genomslagskraft både
i Tyskland och i andra länder, enligt Andersson & Hammar (1996).
Bergqvist utarbetade nya läromedel, utvecklade åskådningsundervisning för
språkets lärande m.m.

Ett annat exempel på motsättningen är en diskussion i planeringen inför
dövlärarseminariets start 1874. En av lärarna på Manillaskolan, Lindström,
var mycket engagerad i planeringen. Han argumenterar i en skrivelse till
Direktionen för Manillainstitutet att det borde vara en 2- och inte 3-årig
seminarieutbildning. Han tillägger

Hvad de theoretiska läroämnena beträffa, delar jag fullkomligt Di-
rektor Borgs tankar. Likväl ville jag hemställa, om eleverna icke äfven
borde få lära sig att hålla gudstjenst med tal likaväl som med tecken, all
den stund våra flesta instituter redan mera äro tal än tecken_instituter
att den dag icke torde vara långt borta, då talmetoden är den enda
herrskande vid våra svenska Döfstum_anstalter. 13
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Andra förutsättningar under vilka seminariet startade är antalet skolor för
döva som fanns vid den tiden. Manillaskolan var till slutet av 1850-talet
Sveriges enda skola för döva (Ahlsén 1991). År 1875, ett år efter att semi-
nariet startat, fanns i Sverige 13 Döfstumanstalter14  varav sju stycken drevs
privat och fem av landsting. Egentligen fanns 14 skolar då Manillaskolan ej
nämns i denna källa. I förteckningen finns även en skola i Stockholm som
benämns ”Tysta Skolan”. Denna startades 1859 av Jeanette Berglind (För-
hammar 1991) och hade 1875 22 elever. Sammanlagt fanns vid de 13 an-
stalterna 383 elever, varav 240 under 16 år. Förhammar (1991) uppger att
år 1877 fanns 14 anstalter för dövstumma med tillsammans 569 elever.
Störst av dessa var Manillaskolan med 163 elever. Detta kan jämföras med
befolkningsstatistiken, enligt vilken det 1870 fanns 1532 stycken döv-
stumma i åldern 0–19 år (a.a.). Även om statistiken ej är helt jämförbar ger
den en antydan om att det stora flertalet döva ej fanns på någon av döv-
skolorna. Enligt ett svar på en riksdagsmotion 1851 fanns i Sverige 5000
blinda och dövstumma som inte fått någon undervisning på en s.k. anstalt.
Det framhölls betydelsen av att dessa

ej må helt och hållet sakna tillfälle till undervisning, åtminstone i
kristendom och de för samhällslivet mest nödvändiga kunskaps-
ämnena (Nordström 1968, s. 71, citerad i Ahlström et al. 1986, 
s. 28).

Att de äldre eleverna fanns på skolorna berodde på att det förekom yrkes-
träning. Från 1830-talet och framåt fanns på Manillaskolan skräddare, sko-
makare, snickare, smeder och bokbindare (Prawitz 1913). De två sistnämn-
das verksamhet upphörde på 1870-talet, medan de övriga fanns kvar under
lång tid.

Ett problem i mitten av 1800-talet var bristen på dövlärare, vilket kan ha
haft betydelse i diskussionen om att starta ett seminarium. Enligt Prawitz
fanns det vid den tiden bara 7 à 8 lärare i Sverige,15  varav fyra på Manilla-
institutet.

Vid tiden för dövlärarutbildningens start och uppbyggnad tillsatte reger-
ingen år 1876 en kommitté, som skulle utreda frågor som hörde ihop med
att dövundervisningen skulle bli obligatorisk. Ett betänkande avgavs 1878,
men det kom att dröja ända till 1889 innan lagen fastställdes.16  Ett skäl
som Förhammar (1991) anger var att ”Fackmännens åsiktsutbyte block-
erade sakens fortsatta behandling” (s. 157). Kärnfrågan i diskussionen (a.a.)
var inte för eller emot de olika metoderna utan mer hur tal-, tecken- och
skrivmetoderna skulle realiseras i skol-/distriktsindelningar. Vid abnorm-
skolemötet 1884 i Kristiania antog ”sektionen för dövstumlärare” ett för-
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slag ”at dele de døvstumme efter begavelse, tale- og sprogevne i 3 særskilte
afdelinger eller skoler…” (Förhammar 1991, s. 158). Detta gjorde att arbe-
tet med skolor/distrikt kunde komma vidare.

Folkskolestadgan 1842 och folkskoleseminarier

Folkskolestadgan 1842 ledde till att folkskollärarseminarier bildades, där
dövlärarna fått sin grundläggande lärarutbildning. Enligt reglementet för
dövlärarseminariet, åttonde paragrafen bestämdes att

Till Elev vid Seminariet emottages företrädesvis den, som aflagt folk-
skollärare- eller folkskollärarinne-examen eller på annat sätt styrker
sig ega för inträdet tillräckliga kunskaper (Prawitz 1913, s. 393).

Traditioner vid folkskolseminarierna borde kunna ge viss information för
att förstå de blivande dövlärarnas utbildningsbakgrund. Hartman (1995)
beskriver lärarutbildningen den första tiden efter 1842 års folkskolestadga
och anser, att först i samband med 1865 års seminariestadga kan man börja
tala om en egentlig lärarutbildning i Sverige. Utbildningens innehåll regle-
rades och blev från år 1877 treårig. Den statliga styrningen över seminarier-
na ökade på olika sätt. Linné (1996) har undersökt och beskrivit hur makten
och kontrollen från statens sida etableras och befästs efter 1865 års stadga.
Olika formella ramar för seminarierna fastställdes under denna tid. Behö-
righetskrav angavs, så att t.ex. av föreståndaren krävdes avlagd fil.kand.-
examen eller motsvarande samt beprövad undervisningsskicklighet (a.a.).
Även för övriga seminarielärare, adjunkter, angavs behörighetskrav mer
ingående än tidigare. Dessa behörighetskrav fanns inte för dövlärar-
seminariet, utan dess föreståndare Ingvarsson föreslog i början av 1940-
talet i ett brev till Konungen en effektivisering av utbildningen. Som ett led
i detta efterlyste han ett fastställande av viss teoretisk kompetens för semi-
nariets föreståndare och lärare.17  Ändock var flera av föreståndarna vid
Manillaseminariet akademiker, t.ex. fil.dr. Kyhlberg, fil.lic. Ingvarsson och
fil.lic. Malm.

I Stockholm var seminariet förlagt till en s.k. övningsskola efter fransk
modell (Kroksmark 1989). Även Oldbergs privata seminarium i Uppsala
fanns enligt Eklund (1992) på en folkskola, Prins Gustafs skola. Enligt Linné
(1996) stadgade 1865 års reglemente för folkskoleseminarierna att de skulle
ha en särskild övningsskola knuten till sig. Dövlärarseminariet i Stockholm
bildades enligt denna modell och fanns från början på Manillaskolan.

Rekryteringen till folkskoleseminarierna skedde enligt Ödman (1995)
bland torpare- och bondesöner. Under 1800-talet kom de blivande semina-
risterna mest från lantmannaklassen. Hartman (1995) pekar på att manliga
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elever kom från hantverkar- och arbetarhem, medan de kvinnliga oftast
kom från medelklassen.

Den pedagogiska grundsynen under den tidiga seminarietraditionen
byggde enligt Hartman (1995) på modellinlärning med en mästare-lärling-
relation. Studierna präglades av nedtecknandet av föreläsningar, vilka skulle
inläras mer eller mindre ordagrant. Utantilläsning och katekesmetodik (fasta
frågor, fasta svar) var väsentliga enligt Hartman, och

Den konsekventa begränsningen av bildningsmålet, den tydliga yrkes-
inriktningen och den fasta knytningen till folkskolans lärokurs och
arbetssätt utgör de viktigaste kännetecknen för seminariernas verk-
samhet de första 75 åren (s. 81).

Ödman (1995) pekar på folkskoleseminariernas och skolornas kyrkliga
anknytning. Ett kompetensvillkor för lämplighet till lärartjänst var guds-
fruktan och hedrande vandel. Kristendomskunskap dominerade läropla-
nen, därnäst svenska språket och räkning. Hartman (1995) skriver

De tidiga seminariernas pedagogiska framtoning präglas alltså av en
konservativ samhällssyn och en auktoritär människosyn, bägge med
kyrkliga förtecken. Olika former av politisk och religiös liberalism
motarbetades...Det var en statisk kunskapssyn som dominerade verk-
samheten (s. 83).

Enligt ”Läseordning för Upsala Folkskollärare-Seminarium Höst-Termin
1862 och Wår-Termin 1863” (Eklund 1992, s. 20, 21) inleddes varje dag
med en halvtimmes bön och bibelläsning. Varje eftermiddag gjordes prak-
tik i folkskolan, vilken tredje året utökades till några timmar varje förmid-
dag. Seminarietraditionen innebar alltså att teori och praktik varvades. Även
i 1865 års undervisningsplan (bilaga till reglementet) för folkskoleseminarier-
na behölls daglig bön och bibelläsning som en viktig del av studierna. En-
ligt Linné (1996) kan undervisningen vid seminarierna under denna tid ka-
rakteriseras av evangelisk pedagogik som integrerande idé, med ett
pietistiskt inflytande på läroböcker i kristendom. Kristendomskunskap med
katekes samt biblisk historia stod i centrum. Den rådande läroplanskoden
på seminarierna kallar Linné mekanisk-moralisk, som bl.a. innebar ”flitig-
het, ordentlighet, fromhet – och svenskhet” (a.a. s. 110). Den tidigare be-
skrivna katekesmetodiken (fasta frågor, fasta svar) ingick också i denna
kod, liksom replikation och starkt auktoritära relationer mellan lärare och
studerande. Kyrkan utövade även formellt ett inflytande och en kontroll
som ett slags ”mellaninstans” mellan Ecklesiastikdepartementet och semi-
narierna (Linné 1996). Ända fram till år 1937 kvarstod konsistoriets tillsyns-
roll över folkskoleseminarierna. En kyrklig detalj i sammanhanget är att
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före 1 § i 1889 års lag angående döfstumundervisningen skrevs ”(Uppläses
från predikstolen)”18 , den tidens statliga informationsspridning.

Genom studieresor i bl.a. Preussen tog lärare och seminarierektorer in-
tryck av den preussisk-kristliga andan vilken kom att prägla seminarie-
bestämmelserna under ett antal år (Ödman 1995). Hartman (1995) disku-
terar en tänkbar politisk bakgrund till detta. 1848 var revolutionernas år i
Europa. De samhällsbevarande krafterna oroade sig för att personer ur de
obildade klasserna skulle få studera mer än vad som behövdes för att lära
skoleleverna elementära kunskaper. Därför var de s.k. preussiska regulativen
viktiga, vilka bl.a. innebar att seminariernas uppgift var att noga hålla sig
till folkskolans kurs. Struktur, systematik och innötning var centralt. Lära-
rens kompetens gick under denna första tid ut på att ”vara drillad i ett
starkt begränsat lärostoff och i fasta metoder att förmedla det” (a.a. s. 83).
Linné (1996) summerar för folkskoleseminarierna från 1865 och några år-
tionden framåt att

ledande svenska seminariemän formade en normativ teori om under-
visning som de ansåg lämpade för svensk kontext. Denna teori blev
en reformulering av en rad tyskspråkiga förlagor, som alla syntes
burit prägel av en organismisk samhällsuppfattning, en evangelisk
människosyn och en starkt föreskrivande metoduppfattning (s. 122)

Den allmänna specialundervisningens förhistoria
Tillkomsten av anstalter

Förhammar (1991) har granskat riksdagens behandling av handikappfrågor.
Det synsätt som framkommer är att de ”vanlottade och olyckliga” stod
utanför samhället p.g.a. sin brist på utbildning. En konsekvens blev, enligt
Förhammar,

att den oundervisade handikappade ej var en fullvärdig samhälls-
varelse, därför att han eller hon ej fått del av kristendomens grund-
satser och följaktligen ej heller blivit vederbörligen förberedd för
vuxenlivet genom konfirmationen (s. 200).

Konfirmationen var betydelsefull som socialisationsrit, och en konfirmerad
handikappad visade att specialundervisningen varit framgångsrik. Av stor
betydelse var också att en individ kunde försörja sig själv. Yrkesförbere-
dande utbildning var därför ett viktigt inslag i specialundervisningen redan
från början under 1800-talet (a.a. s. 209).

Förhammar (1991) har inte funnit det möjligt att bland 1800-talets poli-
tiker urskilja någon konsekvent tillämpning av konservatismens och libera-
lismens huvudprinciper i socialpolitiskt hänseende. Enda undantaget är
några enskilda liberaler i deras argumentation om enskilt ansvar. Handi-
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kappfrågor blev mest av praktisk och ekonomisk art, t.ex. diskussionen om
Tomteboda för blinda elever. Argumenten för/mot anslag till utbildning etc.
tog oftast fasta på samhällsvinsten respektive allmänna sparsamhetskrav.

Förhammar (1991) menar att handikappolitiken aldrig blev någon stor
fråga under 1800-talet i Sverige. Några större socialpolitiska reformer ge-
nomfördes inte. År 1889 fick Sverige sin första i lag reglerade handikapp-
utbildning, vilken gällde ”dövstummas” skolplikt.19  I diskussionerna om
socialpolitik är tyska influenser tydliga (a.a.).20  I riksdagen handlade de
politiska diskussionerna mycket om anslag till olika skolor, anstalter etc.
De grupper som främst diskuterades benämndes blinda, dövstumma, sinnes-
slöa och vanföra. Under senare delen av 1800-talet benämndes specialskolor
”abnormskolor”.

Från 1840 ansvarade Ecklesiastikdepartementet bl.a. för undervisning
och sociala frågor. För blinda inrättades på 1840-talet en avdelning på
Manillaskolan. År 1879 startades ett eget institut som så småningom, efter
det att riksdagen beviljat medel, flyttade till Tomteboda 1888.

Om skolverksamheten för de blinda och dövstumma introducerades
vid ett enda centralt institut, så tillkom vård av sinnesslöa mer eller
mindre samtidigt vid flera små anstalter. Ett liknande mönster upp-
trädde också omkring år 1890, då vanförevården grundlades (För-
hammar 1991, s. 209).

Äldst inom ”vanförevården” är Eugeniahemmet från år 1882, vilket fyra år
senare flyttade till Norrbacka.

Kännetecknande för 1800-talet är att både offentlig och privat verksam-
het förekom. Enligt Ahlström et al. (1986) var verksamheten vid dövstum-
institutet Manilla avgiftsbelagd. Förhammar (1991) pekar dock på att de
beslutade statsanslagen syftade till att skolan kostnadsfritt skulle ta emot
ett bestämt antal frielever från fattigare miljöer. Dessa skulle vara ett kom-
plement till donationer och elevavgifter. Dövstum- och blindundervisningen
samt sinnesslövården (från 1890-talet) utgick i allmänhet från att anhöriga
skulle betala en viss elevavgift. Under andra hälften av 1800-talet fanns ett
stort antal dövskolor, varav en del startades och drevs på privat initiativ. I
riksdagen från 1853–54 till 1889 diskuterades olika frågor om statens bi-
drag till döva elevers skolgång. Även frågor om ytterligare institut utöver
Allmänna Institutet diskuterades (Förhammar 1991). Riksdagen tog ett visst
ansvar och beviljade anslag till olika privata skolor. Från 1889 tog lands-
tingen och staten över finansieringen i och med den åttaåriga obligatoriska
skolgången för döva.

Lösenordet var …samverkan mellan offentligt och privat, där det
offentliga skulle spela första fiol och ge verksamheten en stadga och
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en viss garanterad volym, medan samtidigt det privata sågs som ett
värdefullt komplement (Förhammar 1991, s. 161).

Seminariet startar och etableras
I samband med framställningen till 1809 års riksdag om medel till dövun-
dervisning vid Manilla Institutet tog G.A. Silverstolpe upp frågan om beho-
vet av en utbildningsanstalt för dövstumlärare (Prawitz 1913). Ärendet
remitterades till Stats-Utskottet, men det ställde sig avvisande liksom stän-
derna. Ett skäl som anfördes var att ingen kände till metoden för dövstum-
mas undervisning.

Direktionen för Manilla Institutet å Manilla uppdrog år 1819 åt före-
ståndaren Borg att rådgöra med professor Erik Gustaf Geijer i Uppsala om
riktlinjerna för en lämplig utbildning av lärare för döva och blinda. Inget
praktiskt resultat följde dock av detta. Från och med 1844 höll förestånda-
ren vid institutet, Ossian Edmund Borg, årliga föreläsningar vid folkskoll-
ärarseminariet i Stockholm över ämnet ”dövstummas och blindas under-
visning”. Vissa lärarkandidater ”hospiterade” också kortare tider på
Manillaskolan. Tanken var att folkskollärare, som hade fått viss insikt i
döva elevers uppfostran, skulle kunna ge döva barn en första undervisning
på hemorten, innan de intogs på t.ex. Manillaskolan.21  År 1851 var frågan
åter uppe i riksdagen. Ständerna hemställde hos Kungl. Maj:t att åtgärder
borde vidtagas

...för beredande av understöd åt seminarieföreståndare, som kunde
vara villiga att inhämta kännedom om sättet för dövstummas och
blindas undervisning för att sedan kunna giva seminariernas elever
upplysningar rörande undervisningsmetoden (Prawitz 1913, s. 382).

Manillaskolans direktion avgav utlåtande i ämnet, men från Kungl. Maj:t
gjordes inget.

Först år 1865 begärde och erhöll direktion på Manillaskolan av allmänna
medel 1250:- till fem lärar”elever”. Dessa medel kom dock inte att använ-
das förrän dövlärarutbildningen kom igång nio år senare. År 1873 fram-
lade O.E. Borg (direktor på skolan) och Lindström (lärare vid densamma)
ett förslag rörande de då benämnda ”dövstumlärarnas” utbildning. Upp-
fattningen om de blivande dövstumlärarna var enligt förslaget att

Personer passande för detta kall finnas blott sparsamt. De måste en-
ligt vår öfvertygelse nästan uppsökas och urgallras ur den stora ho-
pen af andra lärare (Prawitz 1913, s. 388).
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De utvalda lärarna måste ”uppfostras och särskilt danas”, för okunnighet
skulle kunna förstöra vad tidigare byggts upp hos barnen. ”De döfstumma
barnen äro ett alltför dyrbart experimentalfält för blotta försök utan led-
ning” (a.a. s. 388). Förslaget till reglemente godkändes av Direktionen för
Manilla Institutet, och i januari 1874 startade den första utbildningen.

Avhandlingens första frågeställning är ”Vilka historiska förändringar
genomgår lärarutbildningen för döva elever?” För seminariets första pe-
riod, de sista årtiondena av 1800-talet, besvaras frågan först genom att
beskriva och analysera vad som varit kännetecknande för utbildningen uti-
från innehållet i de två styrdokumenten från åren 1873 och 1889 samt i
kompletterande arkivmaterial. Detta görs i de två följande avsnitten.

1873 års reglemente

Det första reglementet antogs av direktionen för ett ”Seminarium till bil-
dande af Lärare och Lärarinnor för döfstummas och blindas uppfostran
och undervisning”22  (bilaga 3:1). Seminariet leddes från början av O.E.
Borg och var underställt Direktionen för Allmänna Institutet för döfstumma
och blinda på Manilla.23  Verksamheten vid seminariet granskades redan år
1874 av folkskoleinspektör Meijerberg. Denne fann anmärkningsvärda bris-
ter i föreståndare Borgs insatser på seminariet. Borg beviljades pension av
riksdagen och avgick formellt från sin befattning 1 juli 187524 . T.f. direktor
och hovpredikant Lindström fick uppdraget att som rektor förestå semina-
riet. Från 1 juli 1876 blev folkskoleinspektör, fil.dr. O. Kyhlberg vald av
direktionen till ny föreståndare för skoldelen och för seminariet från 1879
fram till 1907.

Som tidigare beskrivits utbildades under några år även lärare för blinda
på Manillaseminariet. År 1879 flyttades blindinstitutet från Manilla och i
lagen 188925  nämns inte utbildningen av lärare för blinda elever. Denna del
av seminariets utbildning finns i liten utsträckning nämnd i arkiverade do-
kument, tydligast i 2 §, 1873 års Reglemente (se bilaga 3:1). Av studerandes
dagböcker från 1874 (se bilaga 3:3) och av föreläsningsserien första läsåret,
framgår att i början blev de studerande utbildade både för döva och blinda
elever.

I den första gruppen som började utbildningen i januari 1874 ingick
Charlotte Lindberg som vikarierat ett år som lärare på Manillaskolan, samt
Hilma Cederblad. Två manliga elever antogs. Sven Kinman hade tidigare
varit studerande vid Lunds universitet och hade ”biträdt som lärare vid
Skånes Döfstumanstalt”. Den andre, August Bergman, hade studerat vid
Uppsala universitet och en tid varit vikarie på Manillaskolans blind-
avdelning.26  Av de tio första seminarie”eleverna”27  1874 och 1875 hade
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enligt matrikeln en av de fyra kvinnorna avlagt examen på Statens Normal-
skola för flickor. Tre av de sex männen hade examinerats vid elementar-
läroverk och därefter studerat vid universitet utan att avlägga examen.28

Det var alltså svårt i början att få sökande med folkskollärarexamen. Efter-
hand stabiliserades ansökningssituationen så att ett antal behöriga fanns.
Särskilt gällde detta i samband med och efter 1889 års lag29 , då ett stort
antal ansökningar finns registrerade i arkiverade dokument. Till ansökan
bifogades ett prästintyg från pastorsexpeditionen som intygade att den sö-
kande ”eger god kristendomskunskap och är obehindrad att begagna Her-
rens Heliga Nattvard”.

Undervisningen skulle vara både teoretisk och praktisk, med olika ”läro-
ämnen och öfningar” (2 §). Under det första av de två läsåren vid semina-
riet ingick ”döfstumundervisningens metodik och pedagogik” och ”be-
vistande av klasslektioner”. De studerande skulle även själva deltaga i un-
dervisningen under Seminarie-Direktors tillsyn. Det var alltså en varvning
mellan föreläsningar och studier i de olika klasserna. Urvalet av läroämnen
under utbildningen gav flera olika perspektiv på dövundervisningen: histo-
rik, metodik och pedagogik, fysiologi (läran om talverktygen), en
”döfstumanstalts organisation, samt de viktigaste författningarna”.

Undervisning med tal respektive tecken (även kallade ”åtbörder”) skulle
ingick i utbildningen (se bilaga 3:8). I avgångsexamen skulle provlektioner
hållas ”i icke allenast tal- utan äfven teckenklass” (12 §). Reglementet jäm-
ställde tal- och teckenmetoderna även vid ”seminarieelevernas” deltagande
i nattvardsundervisningen och då de biträdde vid förrättandet av gudstjäns-
ter (2 § mom. e och g). Dövläraren och sedermera seminarieläraren Lind-
ström fick därmed gehör för sin argumentation på denna punkt i sin skri-
velse år 1873 (se s. 57). Däremot innehöll sjätte paragrafen, om ”Seminarii-
Direktors” uppgifter i nattvardsbarnens undervisning och vid gudstjänster,
enbart att denne skulle teckna.30  Inget sades här om talmetoden. En tolk-
ning kan vara att hänsyn togs till direktor Borgs åsikter.31

Föreläsningarna hölls det första läsåret minst en gång i veckan, vanligen
13.45–14.30. Extra föreläsningar kunde förekomma kvällstid 19–20.30.
En förteckning utifrån några av seminarieelevernas dagböcker (Charlotte
Lindberg, Hilma Cederblad, Knut Lundberg)32  och en dokumentation av
föreläsningarna för läsåret 1874/75 har kategoriserats enligt följande (med
angivande av antalet per kategori):

1. utifrån 1873 års reglemente:
a) Döfstumundervisningens historia: 4
b) Speciell döfstumpedagogik och metodik: 8
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c) Fysiologi, läran om talverktygen: 3 (ex.”Talförmågans organer. Ljud
      läran ur Ammans arbeten”; ”Över ljuden”; ”Talorganen”)
2. Övrigt:
Utländska skolor och ”anstalter”:

11, varav 2 om blindanstalter i Köpenhamn resp. Kina, Japan; (f.ö. t.ex.

”Döfstumsinstitutionerna i Koburg och Magdeburg”; Finland, Hildburghausen,

Christiansand, Trondheim, Weissenfels)

Svenska ”döfstumanstalter”: 4 (t.ex. om ”döfstumanstalterna” i Falun, Gefle,

Hjorted).

Utöver vad reglementet påbjöd fanns ett markant internationaliseringsin-
slag från seminariets start. Det fanns en medvetenhet vad de olika europe-
iska dövskolorna hade för inriktning (tal- eller teckenmetod).

Andra året innebar för seminarieeleven en anställning som extralärare
”med egen undervisningsskyldighet i särskild klass”. Detta skulle dock ske
vid sidan av en äldre, erfaren lärare. Den studerande skulle fortfarande ”be-
gagna Seminarie-Directors undervisning” (4 § i 1874 års reglemente). En-
ligt samma paragraf skulle den blivande dövläraren ”bevista de mönster-
lektioner, som af honom [Seminarii-Direktor; min kommentar] gifvas”.
Detta kan jämföras med den pedagogiska grundsynen under den tidiga tra-
ditionen på folkskoleseminarier, som enligt Hartman (1995) byggde på
modellinlärning med en mästare-lärling-relation.

För läsåret 1874–1875 arkiverades de första sex ”Seminarie-elevers
Weckorapporter”,33  medan för följande läsår inga sådana återfinns. Rap-
porterna innehåller en noggrann bokföring timme för timme, men inga egna
reflektioner. Vad kan utläsas om utbildningen? (ett utdrag, se bilaga 3:3)
Vid några tillfällen finns noteringar om ”Redogörelse för förra veckans ar-
bete samt iakttagelser”. Förutom några enstaka ”sceanser”34  kan ingen
seminarieverksamhet utläsas, däremot de ovan beskrivna anteckningarna
om föreläsningar av olika slag. Ett annat begrepp var öfningar som använ-
des för t.ex. ”teckenöfningar”, vilka förekom regelbundet varje vecka. I
August Bergmans veckorapport finns dessa övningar från november till maj,
vid två till fyra tillfällen varje vecka. Dessutom noterades då och då
”teckenseance” kl. 19–20.30. Ett mönster i veckorapporterna är individu-
aliserad utbildning med vissa gemensamma, återkommande inslag för
seminaristerna. Ett exempel på individualisering är att Maria Hallström
som enligt matrikeln ”ankom som auskultant” i februari 1875 inte får
nattvardsläsning på schemat förrän i början av april, trots att den förekom
flera gånger varje vecka med de andra seminarieeleverna. Lotten Lindberg
som 1871 och 1872 ”biträdt som lärarinneelev i teckenklassens lägsta
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afdelning”, skriver redan från början ”biträde” på den undervisning hon
deltog i, medan August Bergman började med ”auskultationer”. En tolk-
ning kan vara att det fanns en flexibilitet i den individuella studiegången.35

Gemensamt för seminarieelevernas veckorapporter är föreläsningar, varv-
ning mellan olika klasser i både tecken- och talklasser, teckenövningar samt
nattvardsläsning en till två gånger per vecka. Ett annat gemensamt drag är
fragmentiseringen av veckoschemat den första terminen. Längre fram un-
der utbildningen blev schemat indelat i större block, då seminarieeleverna
tjänstgjorde i någon klass. Ibland anges den första terminen två klocktimmar
i en klass, men ännu oftare en.

Min reflektion i detta sammanhang är i termer av en eventuell parallell-
process: skapade seminariet ett fragmentiserat veckoschema utifrån ett sätt
att tänka om vad som var ett ”bra” schema? (underförstått för döva elever?)
Ett alternativ vore att få följa en klass eller ett läroämne i ett större block.
Detta kan jämföras med den diskussion som enligt mötesprotokollen för-
des i Svenska Döfstumlärareföreningen vid flera tillfällen angående
undervisningstiden för döva elever, bl.a. antalet timmar per dag.36

Seminarii-Direktor var enligt reglementet ansvarig för utbildningen och
ålades ett antal uppgifter som undervisning, handledning och administra-
tion. Han skulle även minst 12 lektioner per vecka hålla ”teckenseancer”,
vilka även Manillaskolans lärarpersonal fick deltaga i. Med undantag för
några år 1875–1879, var Manillaskolans rektor också seminarieföreståndare.

Seminarieelev som varit anställd ett år som extra lärare hade rätt att
anmäla sig till teoretisk och praktisk avgångsexamen. Denna innebar enligt
reglementet (1873)

muntlig pröfning i de läroämnen, hvaruti Direktor enligt § 2 mom.
a. b. c. d. meddelat undervisning, hålla proflektioner med döfstumma
eller blinda lärjungar, af de förra såväl yngre som äldre i icke allenast
tal – utan äfven teckenklass; hvarförutom Elev bör under vederbör-
lig uppsigt hafva författat en uppsats öfver något af Direktor
uppgifvet ämne, rörande döfstum- eller blindpedagogik, metodik el-
ler något annat ämne inom området af de lärostycken, hvilka i Semi-
nariiundervisningen ingå (12 §).

Den tid som användes för den sistnämnda uppsatsen antecknades noggrant.
Detta förfarande återfinns i examinationshandlingarna fortfarande år 1940
och några år framåt.

Avgångsexamen år 1880 väljs här som exempel på en av de tidiga exa-
mina.37  Kungliga Direktionen över Allmänna Institutet hade bestämt att
examensdagarna skulle vara 8/6 och 9/6 1880.38  Protokollet underteckna-
des dels av O. Kyhlberg ”institutets direktor…[som] under året 1879–80
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skött seminarieelevernas praktiska utbildning”, dels av Lindström ”Kungl.
Hofpredikant…[som] under läseåret 1879–80 skött Seminarieelevernas teo-
retiska utbildning”. Även fil.dr. Staaff skrev under protokollet. Anmälda
till ”afgångsexamen” var Nils Ohlson, Axel Emil Hultstrand som båda ge-
nomfört de två läsåren på institutet, samt Ingeborg Nordin från Örebro.
Nordin hade studerat första läsåret 1878/79 på Manilla och seminarie-
utbildningens andra läsår varit lärare i Örebro.

Examinationen genomfördes under två dagar. Första dagen skulle en
uppsats skrivas från kl. 9.00. Seminarieeleverna skulle skriva om ett av fyra
föreslagna ämnen, ”vid profvets början examinanderna delgifna”. De före-
slagna ämnena (”av Kyhlberg och Lindström bestämda”) var

1. Hvari skiljer sig den nya franska skolan från den gamla?

2. Hvilka äro de allmänna grundsatserna för den formella språk-
undervisningens meddelande?

3. Om döfhetens natur och följder.

4. Angif den ordning uti hvilken konsonanterna böra framlockas,
jemte skälen för den sålunda föreslagna ordningen.39

Ohlson valde ämne 1 (skrev 5 3/4 timmar), Hultstrand (6,5 tim.) och Nordin
(8 tim.) valde ämne 3. Ohlson godkändes och fick fortsätta dagen därpå kl.
10.00 med muntligt förhör i döfstumundervisningens teori. Förhöret hölls i
närvaro av kyrkoherden teol. och fil. dr. Staaff samt två lärare vid Manilla-
skolan, Hagström och Anstrin. Betyget i ”Theoretiska insigter i döfstum-
undervisningen” blev ”Med beröm godkänt”. Därefter fick Ohlsson av-
lägga praktisk examen enligt förelagda uppgifter:

i 1:a klass: inlärande af orden ”stol” och ”tratt”;

i 2:a klass: fråndragning af tiotal och enheter från tiotal;

i 3:e klass: ”rifjernet” (åskådningsundervisning);

i 4:e klass: Jesus stillar stormen (Marc. 4: 21); samt

i 6:e klass: Seelands [Svealands? min komm.] geografi.40

Betyget i undervisningsskicklighet blev ”Godkänd”. Ohlsson ville även
(ovanligt i protokollen) ha ytterligare ett betyg. För ”att undervisa döf-
stumma enligt teckenmetoden, fick han vid institutet qvarvarande
teckenlinien aflägga ett undervisningsprof...” 41  Betyget blev ”Godkänd”,
vilket också blev det sammanlagda totalbetyget. Dessutom antecknades i
examensprotokollet att Ohlsson ”ådagalagt icke utan beröm godkänd flit
och ett mycket stadgadt uppförande”. Den fyrgradiga skalan var vid ”be-
dömandet af insigter, undervisningsskicklighet och flit vitsorden: Med be-
röm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, försvarlig”. Vitsorden
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av uppförande var ”mycket stadgat, stadgat, oklanderligt, försvarlig”.42

Enligt Ahlner (1918) blev Ohlsson lärare vid ”Skånes anstalt för dövstumma
i Lund” fram till sin pensionering 1914. Han gjorde studieresor till bl.a.
dövskolorna i Fredricia, Schleswig (1882) och Frankfurt am Main (1904),
vilket exemplifierar internationaliseringsinslaget som fanns tidigt i döv-
lärarutbildningen och bland dövlärarna. Nordin och Hultstrand är de enda
som fram till 1952 blev underkända i examensprotokollen, enligt vad som
kunnat utläsas i dokumenten. Nordin kom tillbaka en gång till 1882 men
blev även då underkänd på första dagens uppsats. Ahlner (1918) skriver
om Nordin

deltog i undervisningen vid dövstumlärarseminariet å Manilla 78–
79…efter erhållen dispens, ord.lärarinna vid 7:e distriktets dövstum-
skola i Härnösand sedan 92 1/7 (s. 347).

Hultstrand kan ej återfinnas i matriklar över dövlärare. Kan något utläsas
varför Nordins uppsats blev underkänd, men inte Ohlssons? Vid en jämfö-
relse skiljer de sig både kvantitativt och kvalitativt. Ohlsson skrev fem sidor
på 5 3/4 timmar och Nordin två och en halv sida på 8 timmar. Ohlson för
ett mer systematiskt resonemang och jämför de l’Epée (1712–1789) med
Bébian (1789–1838), två franska pedagoger som förespråkade dövunder-
visning på teckenspråk.

Vid läsning av dokumenten från de tidigaste åren finns en ”ojämnhet” i
materialet.43  Första året 1874 finns mycket noggranna veckojournaler och
föreståndarens verksamhetsberättelse. När Kyhlberg blev seminarieförestån-
dare blir dokumentationen åter noggrann men av ett annat innehåll, t.ex.
examensprotokoll, men inte veckojournaler.

1889 års lag angående döfstumundervisningen och döfstumlärares utbildning

År 1889 fastställdes en lag om dövundervisningen i Sverige,44  varvid lands-
ting eller stadsfullmäktige ”som ej i landsting deltaga” blev skyldiga att
ordna åttaårig skolgång för döva elever (2, 8 §§). I den nya lagens 35–49 §§
skrevs bestämmelser om ”Döfstumlärares utbildning” (se bilaga 3:2). Semi-
nariet övergick härmed till att vara en statsinstitution, dock inte självstän-
digt utan enligt 35 § ”Med döfstumskolan å Manilla bör…vara förenadt ett
seminarium”. Skolans rektor skulle tillika vara föreståndare vid seminariet.
Skolans styrelse skulle utse seminarielärare, efter rektors förslag. Ecklesias-
tikdepartementet förordnade sakkunniga personer att närvara vid
avgångsxamen (45 §), och att skriva under betyget (47 §). Utöver folkskoll-
ärarexamen skulle den sökande fr.o.m. 1889 även ”vara fri från fel i hörsel-
och talorganen äfvensom stamning och läspning”(40 §).45  Antalet sökande
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som under 1880-talet varit mellan 4 till 9 blev år 1890 27 stycken för att
åter under 1890-talet sjunka tillbaka till 1880-talets nivå.46  Seminarie-
eleverna erbjöds, liksom tidigare, bostad i Manillafastigheten. Stipendium
fanns för behövande bland de så kallade ”lärareeleverna” (49 §).

Lärokursen vid seminariet blev nu ettårig, och skulle vara ”hufvud-
sakligen teoretisk” (39 §). Därefter följde ett provår vid ”den döfstumskola,
som af chefen för Ecklesiastikdepartementet anvisas” (42 §). Före 1889
innebar den tvååriga utbildningen en högre grad av varvning mellan
klassrumsarbetet och föreläsningar mm. på Manilla. Även om ”lektioner i
döfstumskolans särskilda klasser” skulle ingå första året (39 §), tudelades
teori och praktik i högre grad. Denna modell kom att kvarstå under många
år, fram till 1950-talet. Urvalet av innehållet bestämdes i 39 § (se bilaga
3:2), vilket kom att gälla formellt till nästa bestämmelse år 1940. Även om
talmetoden var på väg att få större inflytande i Sverige jämställdes alltså
tal- och teckenmetoderna. Liksom 1873 års reglemente uttryckte sig 1889
års lag neutralt om ”rätt” undervisningsmetod. Seminarieundervisningen
skulle innehålla olika läroämnen och övningar ”om döfstumundervisningens
mål och anordningar efter olika undervisningsmetoder” (39 § mom. c, min
kursivering). Bägge perspektiven fick varsitt moment i 39 §:

d) om åtbördsspråket, dess uppkomst, utveckling och användning
vid undervisningen;

e) om talverktygen samt sättet och ordningen för språkljudens fram-
bringande;

I 1889 års lag fanns inte formulerat något om att seminarierektor skulle
skicka in en verksamhetsplan till ansvarig myndighet för kommande läsår.
Däremot under nästa granskade period, 1930-talet och framåt (se s. 77–),
fanns denna kontroll. En inspektör skulle vart tredje år fr.o.m. 1889 skicka
in en redogörelse till Ecklesiastikdepartementet över landets dövskolor ur
ett antal aspekter. Enligt Prawitz (1913) nämns inte dövlärarseminariet i
samband med inspektionerna och enligt Nyström (1903)47  granskade inte
inspektörerna seminariet. Det gjorde istället någon av ledamöterna i styrel-
sen. En förstärkning sker i lagen 1889 av de didaktiska momenten i 39 §
genom det föreskrivna innehållet

f) om undervisningsämnenas metodik;

g) öfversigt af läroplanen för döfstumskolorna;

h) om undervisningsmaterielen och dess användning;

Efter provåret på någon dövskola erhöll seminarieeleven intyg över den
praktiska skickligheten ”såsom döfstumlärare, med särskildt angifvande af
hans lämplighet för lärarkallet efter tal-, skrif- eller teckenmetoden” (44 §).
Därmed kunde den blivande dövläraren anmäla sig till avgångsexamen, vil-
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ken skulle omfatta de läroämnen och övningar utbildningen innehållit, samt
en uppsats (46–48 §§, se bilaga 3:2).

Ämnena för examensuppsatserna kan sägas lyfta fram vad seminarie-
ledningen ansåg vara viktig kunskap. En granskning av ämnen (se bilaga 3:4)
under åren 1874 till 1900 kan kategoriseras utifrån det angivna ämnes-
innehållet i 1889 års lag (39 §, se bilaga 3:2). Vissa år gavs fler än ett ämne.

a) öfverblick af dövstumbildningens historia 5 ämnen

b) om döfstumheten, dess orsaker, beskaffenhet och verkningar 4 ämnen

c) om döfstumundervisningens mål och anordning efter olika 4 ämnen

undervisningsmetoder

d) om åtbördsspråket 0 ämnen

e) om talverktygen samt sättet och ordningen för språkljudens 2 ämnen

frambringande

f) om undervisningsämnenas metodik 9 ämnen

Även om kategoriseringen inte är helt ömsesidigt uteslutande finns en klar
tendens att metodikämnen prioriterades högst. Ett sådant ämne var ”om
läsningen på döfstumskolans olika stadier”. Om åtbördsspråket, moment
d), finns inget ämne under dessa år, alltså inte någon kunskap som lyftes
fram som betydelsefull. Ämnena under b) kan tolkas som tidiga föregång-
are till den kunskap som kom att bli mer framlyft under nästa historiska
period (se s. 77–). Ämnesexempel är ”Hvad känna vi om döfhetens upp-
komst”. Som framgått av beskrivningen av 1889 års lag (bilaga 3:2) var
styrdokumentet av administrativ karaktär, t.ex. inträdeskrav, ämnen som
skulle ingå, examination. Några riktlinjer såsom målformuleringar angavs
ej. Målgruppen för utbildningen var de som önskade ”anställning såsom
lärare eller lärarinnor vid döfstumskolor” (35 §).

Till avhandlingens första frågeställning om historiska förändringar av
dövlärarutbildningen hör att relatera den till olika sammanhang den ingått
i. Ett exempel är den del av det ”offentliga samtalet”48  som fördes i döv-
lärarnas tidning. Enligt den nya lagen kunde åtbörds (tecken-)språket alltså
inte uteslutas ur dövlärarutbildningen. Samtidigt kritiserades den nya ut-
bildningen av W. Nyberg (1899) i Hjorted49  för brister, med tanke på att
dövlärare kunde få arbeta i olika typer av klasser benämnda ”linjer”, inklu-
sive teckenlinjer.

Hafva lärarekandidaterna tillräcklig inblick och öfning i åtbörds-
språket för att kunna undervisa å teckenlinjen? Mångas samstäm-
miga svar blir: Nej! Och här är följaktligen en lucka i döfstum-
lärarebildningen (Nyberg 1899, s. 175).
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När nu lagen 1889 föreskrev undervisningslinjer borde dövlärare enligt
Nyberg vara kompetenta ”ifråga om undervisning på teckenlinjen…icke
blott om åtbördsspråket, dess uppkomst, utveckling etc. utan i detsamma
(s. 175). Något har enligt Nybergs artikel tydligen försvunnit från tidigare
seminarieutbildning:

Vid seminariet synes därför…äfven böra införas, liksom förr i tiden,
teckenséancer, eller hvad man eljest vill kalla dem, där lärare-
kandidaterna på ett enkelt och praktiskt sätt >infördes< i åtbörds-
språket och under ledning af en skicklig teckenlärare erhölle öfning
att öfversätta från tal- och skriftspråket till detta språk (s. 175).

Enligt andra delen av artikeln är Nybergs (1901) uppfattning att undervis-
ningen beträffande

A- och B-eleverna (de godt och medelmåttigt begåfvade), verkligen
kan och bör bedrifvas utan (eller åtminstone med obetydlig) använd-
ning af åtbörder. Detta är ett numera erkändt faktum (s. 38).

Nyberg framhåller i slutet av artikeln, att han är väl medveten om att han
har vidrört en ömtålig fråga, men han ville ge luft åt länge närda tankar.
Något borde göras för att avhjälpa en ”utaf mången känd och erkänd brist
i lärareutbildningen” (s. 39). Att Nybergs artikel refererats har flera po-
änger. Även om det i styrdokumentet, i lagen, ser ut som att flera metoder
skulle ingå i dövlärarutbildningen, fanns det tydligen uppfattningar om bris-
ter hur denna realiserades. Detta visar det vanskliga i att dra för långtgå-
ende slutsatser om hur urvalet av utbildningsinnehållet utformades i verk-
ligheten. En annan aspekt är att om Nybergs uppfattning stämmer var vid
sekelskiftet ”slaget över” ifråga om den s.k. talmetodens seger för undervis-
ning av A- och B-elever. En förändring av föreställningsvärlden, mind, hade
erövrat arenan ifråga om den ”rätta” metoden att undervisa väl- och medel-
begåvade döva elever. Under andra hälften av 1800-talet formerades i
Sverige alltså en ny mind, där talmetoden sågs som den bästa för undervis-
ning av dessa elever. Teckenspråket försvann dock aldrig helt utan fanns i
den s.k. teckenlinjen för de svagaste eleverna, i kyrkliga sammanhang samt
i någon form i dövlärarutbildningen. Hundra år senare, i slutet av 1900-
talet, sker en ny formering under det jag kallar lärarhögskoletiden, men i
motsatt riktning till undervisning på teckenspråk.

Avhandlingens frågeställning ”Vilka historiska förändringar genomgår
lärarutbildningen för döva elever?” har belysts genom att en granskning av
styrdokument samt kompletterande arkivmaterial från seminariets första
period redovisats i de två föregående avsnitten. För att belysa frågan ytter-
ligare analyseras dessa texter utifrån olika rationaliteter i nästa avsnitt.
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Värderationalitet

Läsning av dokumenten från seminariets första årtionden, deras innehåll
och kontext visar vissa drag som dominerar mer än andra. Min tes är att
dövlärarutbildningen kan karakteriseras som värderationell i bemärkelsen
rationalitetsbas i den patriarkaliska utbildningskonceptionen (se avsnittet
Rationaliteter). Tre perspektiv av värderationalitet inom ramen för denna
konception kommer att diskuteras i detta avsnitt. Inslag av andra rationa-
liteter finns dock parallellt. Ett exempel på detta är, som jag tolkar det,
Milanokongressen 1880 (se s. 55–) där mål-medel rationalitet var tydlig.
För att nå målet, bl.a. den döves kommunicerande med omvärlden, ansågs
den rena talmetoden vara effektivast.

En läsning av styr- och måldokumentens texter visar den historiskt do-
minerande formen av värderationalitet, som enligt Englund (1995) ofta inne-
burit att ”religiösa och/eller ideologiska värden stått ovanför all diskus-
sion” (s. 54), med överordnade värden som t.ex. Gud och Fosterlandet.
Enligt 1873 års reglemente ingick i utbildningen ”Bevistande och afhö-
rande…såväl efter tal- som teckenmetod förekommande Nattvards-
undervisningen.” Dessutom ingick enligt reglementet att den blivande döv-
läraren skulle biträda vid nattvardsundervisningen och vid gudstjänster (2
§ e, f, g). Detta kan exemplifieras med A. Bergmans veckorapporter läsåret
1874/75 då han två gånger per vecka, kl. 4–6 antecknade ”Nattvards-
läsning” (se bilaga 3:3).50

Ett annat mönster i veckorapporterna är innehållet i de så kallade
tecken”sceanser” och -övningar som återkommer flera gånger per vecka.
Så gott som samtliga tisdags”seancer” ägnades åt bibliskt innehåll (Nya
testamentet eller valda berättelser ur Gamla testamentet), medan kvälls-
lektionerna bearbetade t.ex. små berättelser för barn. Vissa ämnen för
examensuppsatsen exemplifierar denna rationalitet, även om denna typ av
ämnen inte dominerade (se bilaga 3:4). Ett exempel är från år 1882 ”När
kan en döfstum sägas hafva kommit ur sitt tillstånd af andlig isolering,
hvari han genom sitt lyte befunnit sig?” och år 1896 ”Lämpligaste sättet att
väcka och behålla den döfstummes religiösa lif”.

Vilka andra sammanhang har dövlärarutbildningen ingått i, som kan
förstås utifrån ett värderationellt tänkande? En del av det offentliga samta-
let är den tidning, som utgavs av dövlärare för döva.51  Den utkom inte
förrän efter sekelskiftet, men en granskning visar tydliga exempel fanns på
att den religiösa aspekten av värderationellt tänkande fanns kvar i urvalet
av innehåll. Tidningen innehåller många olika typer av artiklar och notiser,
men genomgående är en biblisk betraktelse på första sidan, vilket fortsatte
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under ett antal år. En granskning av de dövas egen Tidning för Döfstumma,
utgiven från år 1891, visar att ifråga om kyrkliga inslag finns inga
predikotexter medtagna. Överst på tidningens första sida, bredvid tidning-
ens namn, stod till vänster ”Gudstjenst bör hållas på teckenspråk” och till
höger ”Tecken och talmetoden böra gå i jemnbredd med hvarandra”.52

Detta togs så småningom bort och fanns ej kvar i början av 1900-talet.
Det andra perspektivet av värderationalitet jag vill anföra är i

Gustavssons tolkning (1994) bl.a. det patriarkala synsättet med en bestämd
eller given maktstruktur,  där det

byggs organisationer enligt en feodal ordning, dvs. en statisk och
hierarkisk organisationssyn med en till synes given över- och under-
ordning (s. 39).

Ordförande och vice ordförande för Manillainstitutets direktion och sty-
relse var genomgående personer från särskilda samhällsskikt (Prawitz 1913),
t.ex. statsministern för utrikes ärenden greve af Wetterstedt (1823–1837)
och generalen greve de la Gardie (1840–1942). Samtliga sex ordförande/
vice ordförande mellan 1823–1895 var adliga, och dessutom t.ex. överståt-
hållare, general. År 1874 var överståthållare, friherre Bildt ordförande, vil-
ken efterträddes samma år av överståthållaren, friherre af Ugglas. Prawitz
(1913) beskriver att i direktionen fanns olika kategorier av ledamöter. Här
medtas bara de som nämns för seminarietiden 1873–1890-talet:

b) Verkställande direktörer och kassadirektörer: ... Banko-
kommissarie C.P. Dahlgren... Grosshandlaren H. Sundström...

c) Ombudsmän:..Justitierådet H.G. Lagerstråle... Presidenten K.J.
Berg.

d) Inspectores: Kyrkoherden A.W. Staaff...Folkskoleinspektören C.J.
Meijerberg...

e) Övriga ledamöter: ...Fabriksidkaren R.W. Ramstedt...Konditorn
J.W. Davidsson... Professorn, med. doktor A. Kjellberg... Livmedi-
kus, doktor G. Westfeldt.

f) Sekreterare och kamrerare:...Kammarherren C.A. Westerstrand...
(Prawitz 1913, s. 413–423).

En av de första seminarielärarna, Lindström, var dessutom Kungl. Hof-
predikant. Ansvariga för seminariet hade alltså en särskild klasstillhörighet
varav följde speciella maktbefogenheter. En fråga är då vad detta innebar
för seminarieutbildningen som ”projekt” och för seminarieelevernas och
omvärldens syn på verksamheten.

Till detta sammanhang hör relationen till kungahuset. I sin minnesskrift
över Manilla 1812–1912 (i vilken dövlärarseminariet ingick) ägnade Prawitz
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(1913) ett särskilt kapitel åt ”Institutets beskyddarinnor” (s. 399). Olika
drottningar hade denna roll, vilket särskilt under första delen av 1800-talet
innebar olika former av finansiellt stöd och delaktighet i beslut. När drott-
ning Desideria avled år 1860 utsåg Kungl. Maj:t Carl XV:s gemål, drott-
ning Lovisa till efterträdare, enligt Prawitz. Detta system var alltså sanktio-
nerat av Kungl.Maj:t. När drottning Lovisa dog 1871 formulerade sig ord-
föranden i Manillainstitutets Kongl. Direktion, friherre Bildt, enligt Prawitz
(1913).

…institutet har…en serskild och dyrbar pligt att egna en gerd af vörd-
nadsfull tacksamhet och djup saknad åt sin höga och ädla
Beskyddarinnas oförgätliga minne för…den storsinnade frikostighet,
hvarmed Hennes Maj:t städse omfattat sina vid Institutet vistande
olyckliga och vanlottade skyddslingar (s. 400).

Även om ordens konnotationer sannolikt förändrats sen 1870-talet, säger
citatet något om synsättet på kungahuset och på de döva eleverna, när se-
minariet startade. Under åren 1871–1876 blev, enligt Prawitz,  Hennes Maj:t
Enkedrottning Josefina den sista av institutets beskyddarinnor. Prawitz för-
klarar inte varför detta system upphörde.

Provårsplaceringen av seminariestuderande bestämdes från 1889 på
departementsnivå av Ecklesiastikdepartementet, vilket var helt annorlunda
jämfört med dagens decentraliserade lärarutbildningar. En fråga som kan
ställas är vilken mening som skapades för de studerande m.fl. om betydel-
sen av vad de gjorde jämfört med om kursansvarig lärare gjort provårs-
placeringen.

Det tredje inslaget i det värderationella perspektivet jag vill relatera lästa
texter till är den disciplinerade människan, ordning (underordning) och
karaktärsfostran (lydnad), som Gustavsson (1994) diskuterar. I 1874 års
reglemente skulle Seminarii-Direktor enligt 6 §

...tillse, att Seminarii-Eleverna noggrannt uppfylla sina åligganden
samt sorgfälligt vaka deröfver, att de såväl å Seminariet som eljest
iakttaga den ordning, flit och sedlighet, som af dem, särskildt med
hänseende till deras blifvande lefnadskall, bör fordra.

Ett liknande inslag fanns i 1889 års lag enligt vilken

Elev är skyldig att, under såväl seminarii- som profårskursen, städse
iakttaga ett stilla och sedligt uppförande samt för öfrigt ställa sig till
efterrättelse de för den undervisningsanstalt, der han befinner sig, i
allmänhet gällande eller af föreståndaren i särskilda fall meddelande
föreskrifter.53
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I dessa texter återfinns en ordning grundad på moraliska värden. Även om
värderationaliteten dominerar de första årtiondena, finns inslag av andra
rationaliteter. Detta gäller särskilt om perspektivet vidgas från styrdoku-
mentens paragrafer om seminariet till att också granska några samman-
hang dövlärarutbildningen ingick i. I 1889 års lag finns skrivningar som
kan förstås i termer av instrumentell-teknisk rationalitet, då eleverna skulle
grupperas på olika linjer så att ”Till teckenlinien hänvisas endast de svagast
begåfvade” (13 §). De mer begåvade skulle gå på tallinjen. Ett ”instru-
ment” för att avgöra detta var den s.k. intagningsklassen, med ”uppgift att
utröna, å hvilken af skolans olika linier barnet på grund af sin begåfning
bör undervisas” (13 §, mom. 2). Till denna rationalitet hör skrivningar i
lagen (1889) såsom

Af skolans föreståndare böra tid efter annan undersökningar anstäl-
las, på det att det må utrönas, huruvida barnen må kunna öfverflyttas
till annan linie än den, till hvilken det ursprungligen hänvisats (13 §,
moment 3).

Ett underliggande tänkesätt av att hålla isär de olika kategorierna av elever
visar lagtexten från 1889:

Skolans skilda linier äfvensom intagningsklassen må förläggas till
olika platser. Särskildt bör tillses, att icke undervisningen å tallinien
blir lidande derigenom att dess lärjungar obehörigen sammanföras
med lärjungarne å de öfriga linierna (13 §, moment 5).

Andra rationaliteter än värderationaliteten återfinns i det offentliga samta-
let genom de artiklar i dövlärarnas tidskrift,54  som handlade om seminariet
eller artiklar om den kunskap som togs upp i utbildningen. de Candolle
(1887) skrev en artikel som diskuterade medicinska orsaker till dövhet, bl.a.
ärftlighet, ett ämne som kom att bli vanligt under nästa undersökta tidspe-
riod (se avsnittet Seminarieutbildningen reformeras…). Artikelns titel var
”Om uppkomsten af en döfstum race inom Förenta Staterna i Nordame-
rika såsom en följd af äktenskapsvalet”.55  Bakgrunden var en undersök-
ning av A.G. Bell som visat en statistisk ökning dels av döva speciellt inom
vissa amerikanska släkter, dels av antalet äktenskap mellan döva personer.
Bell ansåg att ”en talförmågan beröfvad race kan uppkomma, såvida man
icke bekämpar orsakerna” (a.a. s. 64). En orsak var att de döva var ”allt för
mycket samlade i stora undervisningsanstalter och för mycket skilda från
hörande menniskor” (de Candolle s. 67). Exemplet visar att detta tänkesätt
har funnits tidigt, samtidigt som frågan om dess genomslagskraft är omöj-
lig att besvara. Artikeln är det enda funna dokumentet med denna typ av
innehåll under första tidsperioden.
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Seminarieutbildningen reformeras, 1930 till 1960-talen
Nästa period som granskats närmare är 1930- till 1960-talen. Efter 1889
års lag är det först under denna tid som det kommer några nya bestämmel-
ser om dövlärarutbildningen. Liksom i den föregående tidsperioden fokuse-
ras här i första hand styr- och måldokument, där beskrivning och innehålls-
analys gjorts samt en syftesrelaterad läsning utifrån rationaliteterna. I viss
mån har realiseringen av dokumentens intentioner kunnat studeras genom
kompletterande material, såsom utbildningsjournaler, examinationsupp-
gifter etc.

Till avhandlingens första frågeställning hör att relatera dövlärarutbild-
ningen till de olika sammanhang den ingått i. Ett antagningskrav för de
blivande dövlärarna var under denna period avlagd avgångsexamen från
folkskoleseminarium eller högre lärarinneseminariet. Hur förändrades folk-
skoleseminarierna? Vad diskuterades för denna utbildning? Linné (1996)
analyserar folkskollärarutbildningen och pekar på att i slutet av 1800-talet
konfronteras olika läroplanskoder med varandra, och

Den evangeliska pedagogikens urvalsprinciper utmanas av den nya
vetenskapen psykologi. Barnet och dess själ tonar fram som ny grund
för urvalet av innehåll i lärarutbildningen (s. 164).

En annan företeelse är att ett intresse för ärftlighet, rasbiologi och rashy-
gien växte fram. Under 1920-talet fanns t.ex. ett antal enskilda arbeten i
biologi om detta vid Faluseminariet (a.a. s. 248).

Nya stadgor för folkskoleseminarierna infördes 1914 och 1937. Linné
(1996) rubricerar seminarieutbildningen från 1937 som

Utbildning av kunniga, vidsynta och kärleksfulla barnafostrare med
sedlig, sanningskär, frihetsälskande och självständig personlighet
(s. 277).

Ett annat drag är psykologiska mätningar, t.ex. skolans standardprov, som
det år 1944 inrättade Statens psykologisk-pedagogiska institut arbetade med
(a.a.).

1932 års seminariesakkunniga56  hade i huvudsak fått i uppdrag att lägga
fram ett reformförslag angående lärarutbildningen vid folk- och småskole-
seminarier (Bladini 1990). Även om denna utredning i första hand lämnade
förslag om och fick konsekvenser för utbildningskurser för hjälpklasslärare,
diskuterades också utbildningen av lärare för döva och blinda. Det ansågs
otidsenligt att de var organiserade som separata utbildningslinjer. Lärarna
borde ha ”kännedom om barn med olika slag av defekter” (Bladini 1990,
s. 54), men sakkunniggruppen ansåg att utarbetandet av en lärarutbildning
med en gemensam organisation inte låg inom ramen för deras uppdrag.
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Ett annat sammanhang av betydelse för dövlärarutbildningen var den
omorganisation och det förstatligande, som genomfördes av skolorna för
döva. Lagen från år 1889 upphävdes genom ett riksdagsbeslut 1938. I av-
vaktan på att en ny stadga skulle utarbetas utfärdades tillfälliga bestämmel-
ser (Pärsson 1997). Förordningstexten fastställdes 1940.57  Tidigare ansva-
rade landstingen eller städerna utanför landstingen för driften av döv-
skolorna, men nu tog staten över. Dessutom genomfördes en omorganisa-
tion till fyra dövskoledistrikt samt två specialskolor. Den ena benämndes
”specialskolan för oegentligt dövstumma”,58  eller officiellt ”Statens skola
för hörselskadade i Örebro”. Skolan var avsedd

för dövstumelever med sådana språk- eller hörselrester eller förut-
sättningar i övrigt, att hos dem möjliggöres en väsentligt snabbare
språkutveckling än hos andra dövstumskoleelever.59

Lärare från denna skola åkte runt vartannat år till landets dövskolor och
”handplockade” elever med tal- och hörselrester. Dessa lärare fick den or-
dinarie utbildningen vid dövlärarseminariet på Manilla och inte någon sär-
skild linje- eller gren. Den andra ”specialskolan för skriv-teckenelever” för-
lades till Gävle och var avsedd för lärjungar, som icke med fördel kunde
undervisas enligt talmetod.

En annan del av förordningstexten av betydelse för dövlärarna var att i §
26 skrevs ”Lärjungarna böra efter begåvning indelas i tre undervisnings-
grupper, benämnda A-, B- och C-grupperna, med de mest begåvade i A-
gruppen”. Det som skrevs i 1889 års lag, 13 §, att ”Till teckenlinien hänvi-
sas endast de svagast begåfvade” blev i 2 §, 1940 års lag ”specialskolan för
skriv-teckenelever – är avsedd för lärljungar som icke med fördel kunna
undervisas enligt talmetod”. Detta var en fortsättning på den differentie-
ring av eleverna som hade funnits i form av olika klasser, vilka införts under
1870- och 80-talen av dåvarande rektorn vid Manillaskolan och semina-
riet, O. Kyhlberg. I talklasser undervisades då i huvudsak de bättre begå-
vade eleverna, d.v.s. de som klarade dessa klasser. Skrivklasserna upptog i
regel de ”svagare eleverna” (Prawitz 1913), och från 1888 fanns de s.k.
teckenklasserna

...som upptog de svagast begåvade barnen, vilka icke kunde i till-
räckligt omfång tillägna sig den fullsinnades språk i någon form utan
måste undervisas företrädesvis med användning av åtbördsspråket
(s. 321).

1945 års dövstumsutredning tillsatt av SÖ föreslog en teoretisk fortsätt-
ningslinje för de studiebegåvade, döva eleverna. Detta genomfördes först
tio år senare, då en tvåårig förlängd teoretisk skolgång startades i lokaler
på Blockhusudden, Djurgården, med hjälp av resurser från Svenska Scout-
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förbundet (Ohlson 1993). Ansvarig rektor var Nils Malm på Manillaskolan.
År 1961 beviljade SÖ skolan rätt till realexamen, och fr.o.m. läsåret 1961/
62 blev skolan på Blockhusudden förstatligad (a.a.). I och med detta hade
en ny skolform tillkommit med sina speciella karakteristika för dövlärarar-
betet.

Ett sammanhang som kom att få betydelse för rationalitetsförskjutningen
(se s. 85–) av innehållet i dövlärarutbildningen är, att hörseltekniken refor-
merades under denna period. I mitten av 1930-talet fick ingenjör Ejnar
Myckelberg i uppdrag av folkskoledirektionen i Stockholm att konstruera
apparatur för hörselklasserna (Ahlsén 1991).60  Under andra världskriget
framställdes små elektronrör till radiostyrda bomber. Dessa elektronrör kom
efter kriget att användas av hörapparatindustrin till förstärkare. I England
tillverkades och utprovades gratis hörapparater till krigsinvalider. Efter kri-
get importerades hörapparaterna till Sverige. År 1947 behandlade Stock-
holms Stadsfullmäktige en motion angående bidrag till hörapparater och
1954 beslöt Stadsfullmäktige att tillsätta en utredning. Denna föreslog bl.a.
att barn under 16 år skulle få kostnadsfri kontroll av sina hörapparater på
hörcentraler.61  Hörselskadade ungdomar i högre skolor skulle via hörcentra-
ler få hörselförstärkare utan kostnad. Den hörseltekniska utvecklingen inne-
bar ett nytt inslag i lärarutbildningen, inte bara för lärare i hörselklasser
utan även för dövlärararbetets karakteristika.

Kungl. Maj:ts bestämmelser 1940 angående utbildning av dövstumlärare

Olika förändringar av dövlärarutbildningen hade diskuterats från 1910-talet
och framåt av olika intressenter, men en ny bestämmelse tillkom först år
1940. Aktörer i diskussionen hade bl.a. varit dövstumlärarsällskapet och
dövstumskolan i Lund (1912 års förslag), SÖ (utlåtande 1921), Ingvarsson
som då var rektor vid dövstumskolan i Växjö (1927 års förslag) samt 1932
års utredning.62  År 1912 framfördes förslag om en särskild föreståndar-
examen, vilket kom att diskuteras under flera årtionden utan gehör från
statsmakterna. Rektor Ingvarsson yrkade år 1927 på att, förutom folk-
skollärarexamen (eller på annat sätt styrkt undervisningsskicklighet), borde
studentexamen krävas av blivande dövlärare. Ett skäl till detta var att döv-
undervisningen både till utgångspunkt och metoder hade föga gemensamt
med folkundervisningen. Med studentexamen som grund, menade Ingvars-
son, ”kunde den rent teoretiska delen av dövstumlärarutbildningen förläg-
gas till universitet eller högskola”.63  Hans förslag kom att realiseras under
andra hälften av 1900-talet. Utbildningens innehåll, där nya ämnen som
psykopatologi föreslogs, var ett annat fokus i diskussionen som föregick
1940 års bestämmelser. Dövlärarnas språkliga kompetens diskuterades med
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yrkanden på översättningsuppgifter från tyska, franska eller engelska som
en del av avgångsexamen.

Till skillnad från det föregående styrdokumentet från år 1889 medtogs
inte utbildningen av lärare för döva i den nya förordningen för döv-
undervisningen 194064 , utan Kungl.Maj:t utfärdade ett särskilt styr-
dokument för dövlärarseminariet.65  Nyheter som skrevs in i antagnings-
bestämmelserna blev en åldersgräns på högst 30 år och medlemskap i
svenska kyrkan (3 §). Liksom tidigare erhöll de antagna fri bostad ”å läro-
anstalten” (18 §). Liknande utbildningsmodell som tidigare tillämpades med
”dels en ettårig, huvudsakligen teoretisk lärokurs, dels ock därefter provårs-
tjänstgöring” (§ 1). Därefter genomfördes ”…dövstumlärarexamen”(14 §).
I examen skulle enligt 14 § ingå, liksom tidigare, muntlig prövning och
undervisningsprov under övervakning av SÖ-utsedda, ”sakkunniga perso-
ner”. Därtill ”skall företes av eleverna författade skriftliga arbeten”66 . Lik-
som tidigare gavs ämnen för det skriftliga examensarbetet, vilket var en del
av examinationen.67

I de utfärdade bestämmelserna år 1940 ingick inga anvisningar om semi-
narieundervisningens innehåll eller övergripande målsättning. Enligt 6 §
skulle undervisningen vid seminariet omfatta läroämnen, kursmoment och
övningar, som bestämdes av skolöverstyrelsen. Seminariets föreståndare
skulle efter samarbete med övriga lärare vid seminariet

uppgöra och i god tid före höstterminens början till skolöverstyrel-
sen för prövning och fastställelse ingiva förslag dels till plan för ar-
betets fördelning mellan seminariets lärare, upptagande såväl deras
tjänstgöring på lärorummet som ock dem åliggande granskning av
skriftliga arbeten samt ledning i övrigt av elevernas studier, dels ock
till timplan.68

Sammanfattningsvis innehöll 1940 års bestämmelser till största delen ad-
ministrativa anvisningar. Ifråga om målsättningar och urval av innehåll av-
stod Kungl. Maj:t från att uttala sig. Detta skiljer sig från hur 1937 års
stadga för folkskoleseminarierna utformades (Linné 1996, s. 281). Vilken
innehöll de ämnen som skulle ingå i utbildningen.

Hur utformades utbildningen enligt 1940 års stadga? Eftersom inget nytt
bestämdes om innehållet fortsatte i stort sett samma struktur och innehåll
enligt journalerna69  och till SÖ inlämnade planer.70  Lärarutbildningen var
inställd under läsåren 1941/42 t.o.m. 1943/44. Kursplanen för 1944/45
innehöll nio huvudområden:

A. Om dövstumheten, dess orsaker, beskaffenhet och verkningar.
B. Om talverktygen samt tal- och språkundervisningen i dövstum-
skolan.
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C. Om dövstumundervisningens mål och anordnande efter olika
undervisningsmetoder.
D. Psykopatologi.
E. Om undervisningsämnenas metodik.
F. Överblick av gällande författningar rörande dövstumunder-
visningen.
G. Översikt av dövstumutbildningens historia.
H. Praktisk kurs i konventionellt åtbördsspråk.
I. Praktisk utbildning.71

Jämfört med lagen från 188972  är det bara ”D” som är ett helt nytt ämne,
medan övriga beteckningar är i stort sett identiska (A, C, E, G) eller något
omformulerade (B, F, H, I). Innehållet hade dock på flera punkter föränd-
rats. Under ”A” hade tillkommit ett moment ”det dövstumma barnets fy-
siska, psykiska och moraliska utveckling; demonstration över intelligens-
mätning av dövstumma barn” och ”lomhörda barn”. I ”B” ingick ”svenska
språkets fonetik”, ”språkpsykologi”, ”talspråkets perception genom hör-
seln, synen och känseln” samt ”språkets utveckling och inre uppbyggande
hos dövstumma barn”.

Åtbördsspråket ingick i utbildningen, både under ”H” och ”B” ovan.
Det kom att behållas i utbildningen in på 60-talet med ungefär samma upp-
läggning med omkring 30 timmar,73  trots en negativ inställning bl.a. från
rektor N. Malm.74  En fråga är varför det inte togs bort, när det inom givna
ramar fanns en viss frihet för seminarieledningen att besluta om innehållet.
En förklaring kan vara den dåvarande uppfattningen att vissa elever inte
klarade talmetoden, utan krävde undervisning med hjälp av tecken (”åtbör-
der”). Ytterligare en aspekt kan vara att enligt 1940 års bestämmelse skulle
provårsföreståndaren utfärda intyg över seminarieelevens ådagalagda skick-
lighet såsom ”dövstumlärare, varvid särskilt angives elevs lämplighet så-
som lärare enligt tal- eller skriv-teckenmetod” (14 §). Denna paragraf kan
ha föranlett att man inte kunde bortse helt från teckenspråket i utbildningen.

Kurslitteraturen i dövlärarutbildningen var indelad efter betygsnivåerna
Godkänd, Med beröm Godkänd och Berömlig. För de högre betygen skulle
dels lägre nivåer klaras av, dels tysk (och i viss mån engelsk) litteratur. Un-
dervisningen bestod av föreläsningar, seminarieövningar med litteratur-
referat och utarbetandet av enskilda skriftliga arbeten. Den teoretiska un-
dervisningen genomfördes sex dagar i veckan, i regel under tiden 12.40–
14.25. Lärare läsåret 1944/45 var som tidigare rektor Ingvarsson, dövlä-
rare Nylander, pastor Svenfors (åtbördsspråket) samt talpedagogen Ebba
Berggren. Sex föreläsningar hölls av två läkare75  om hörselorganens ana-
tomi och fysiologi (Holmgren), talorganens anatomi och fysiologi (Kågén)
samt om ”nyare hörselprövningsmetoder”. Vt-45 hölls provlektioner un-
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der rektors ledning med seminariets elever, två timmar i veckan. Två à tre
gånger per termin förhördes de studerande på genomgångna kursmoment.
Seminarieeleverna åhörde och deltog ibland i undervisningen på skolan. De
var även förordnade som timlärare i kunskapsämne. Varje vecka skulle de
skriva en redogörelse över ”vid hospiteringen gjorda iakttagelser, varjämte
de skrivit uppsatser över ämnen rörande dövstumundervisningen”.76

En ny typ av kurs genomfördes vårterminen 1943 benämnd ”utbildning
av lärarinnor till Vårdanstalten för döfstumma med komplicerat lyte”.77

Denna kurs ”låg i tiden” eftersom år 1944 infördes skolplikt i lagen om
undervisning och vård av bildbara sinnesslöa.78  Denna kurs återkom ett
antal läsår och omnämns särskilt av Kungl.Maj:t i början av 50-talet vid
nästa förändring av seminarieutbildningen:

Vid seminariet utbildas även lärarinnor för skolhemmet vid vård-
anstalten för dövstumma med komplicerat lyte och lärarinnor för
förskolor för dövstumma. Genom beslut den 17 augusti 1951 har
Kungl.Maj:t medgivit att denna utbildning, som förut omfattade fem
månader, må läsåret 1951/52 omfatta hela läsåret. För antagning till
kursen fordras examen från småskoleseminarium, förskolesemina-
rium eller Slagsta-seminariet.79

Förutom tidigare inslag i utbildningen som ”psykopatologi”, var detta den
första kursen direkt inriktad på döva elever i behov av särskilt stöd.

1952 års riksdagsbeslut

År 1945 tillsattes den så kallade dövstumutredningen av Ecklesiastikdepar-
tementet. De tre sakkunniga skulle biträda med ”utredning och avgiva för-
slag rörande dövstumskolväsendet och därmed sammanhängande frågor”.80

Utredningens sekreterare blev rektorn och seminarieföreståndare fil.lic.
N. Malm. Förutom inre och yttre skolorganisation, förskolor, lomhörda,
mm. behandlade utredningen lärarutbildningen.

Några av utredningens förslag81  om dövlärarutbildningen var att den
dåvarande studiegången med ettårig seminariekurs samt provår skulle er-
sättas med en tvåårig seminarieutbildning, samt att utbildningen skulle or-
ganiseras i enlighet med av utredningen angivna riktlinjer. Dessa var bl.a.
utvidning och fördjupning av lärokurser, t.ex. inom språkpsykologi och döv-
stumpsykologi. Den praktiska utbildningen borde effektiviseras så att prov-
lektionerna kompletterades med en mer systematisk undervisning. Denna
syftade till att ”direkt” ge lärarkandidaterna de praktiska kunskaper som
krävdes i talundervisning, hörselprövning och hörselövningarnas tekniska
och metodiska delar.82  Utredningens övriga förslag syftade till en förbätt-
ring av seminarieverksamheten på flera punkter, såsom lokaler, undervis-
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ningsmateriel, biblioteksanslag, arvodesfrågor, samt att särskilda behörig-
hetskrav skulle stadgas för ”den med ledningen av seminariet förenade
rektorstjänsten”.83  I utredningen lämnades ett förslag till timplan för den
tvååriga utbildningen av lärare i kunskapsämnen (se bilaga 3:5). Jämfört
med tidigare kursplaner är några av skillnaderna en fördjupning av olika
ämnes- och specialkurser samt en varvad utbildning med olika ämnen och
provlektioner under bägge läsåren. Fortfarande behölls bägge seminarie-
åren ”De dövas åtbördsspråk” med kyrkoherde Svenfors som lärare.84  En
ny lärarkategori föreslogs, s.k. biträdande lärare. Uppgiften för dessa skulle
vara att i de lägre klasserna ”ersätta klassläraren under den tid denne måst
ägna åt individuella tal- och hörundervisningen”.85  Ordet ”dövstum” före-
slogs av utredningen försvinna ur officiella skrivningar och ersättas med
ordet ”döv”.86

Förslagen i SOU 1947:64 angående en förbättrad dövlärarutbildning
framlades i en proposition 1952.87  Den rådande studiegången med ett
seminarieår och ett provår ersattes med en tvåårig seminarieutbildning.88

Däremot blev det avslag ifråga om att även annan personal vid dövskolorna
skulle få ”dövstumpedagogisk utbildning”. I propositionen diskuterades inte
detaljer såsom förslaget till timplan vid dövstumlärarseminariet, utan
departementschefen stödde i huvudsak vad utredningen föreslagit (tvåårig
och förbättrad seminarieundervisning). I och med beslutet om den tvååriga
lärarutbildningen återinfördes alltså den första seminariemodellen från
1874. Denna försvann i och med 1889 års lag.

Hur utformades utbildningen efter riksdagsbeslutet 1952? En gransk-
ning av den till SÖ föreslagna verksamhetsplanen för 1955/5689  och av samma
läsårs journal90  visar, att de föreslagna ämnesområdena (se bilaga 3:5) genom-
fördes. Liksom årtiondena tidigare genomfördes den teoretiska undervis-
ningen under några lektioner varje eftermiddag samt lördag förmiddag.91

En nyhet var fr.o.m.1955/56 en statistikkurs om 42 timmar med läraren G.
Hansson. Undervisningstimmarna med orientering om olika begåvnings-
tester var nu betydligt fler än tio år tidigare. Sammantaget under läsåren
1955/56–56/57 kan av journalen utläsas att mellan 10 och 15 olika test
namngavs. Psykolog Billing anlitades för demonstration och genomgång av
de då aktuella barntesterna, men även Malms lektioner innehöll detta.92

Delmomentet ”Elementär testteori” ingick i ämnesområdet ”Psykologiska
och pedagogiska problem”.93

Seminariets verksamhet hade nu expanderat så att flera olika lärar-
kategorier utbildades. Den första gruppen var de s.k. lärarna i kunskaps-
ämne med folkskollärarexamen, vilka gick den nya tvååriga utbildningen.
Den andra kategorien var linjen för biträdande lärare (också två år), där
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det krävdes småskollärarexamen eller därmed jämförlig examen. Den tredje
linjen utgjordes av den 1-åriga utbildningen till lärare i förskola för döva
eller vid skolhemmet för döva å Mogård,94  samt kurs för lärare för hörsel-
skadade.

Samarbete med lärarhögskolan

De organisatoriska förändringarna från 1962 av lärarutbildning med in-
riktning mot dövhet eller hörselskada ingick i ett större sammanhang, där
lärar- och speciallärarutbildningen samt den obligatoriska skolan reforme-
rades. Riksdagen hade år 1950 fattat ett principbeslut om en ny typ av
lärarutbildningsanstalter, gemensam för olika lärarkategorier, där ”möjli-
gen även speciallärare”95  skulle utbildas. I betänkandet ”Den första lärar-
högskolan”96  ansågs den dåvarande lärarutbildningen vara alltför bristfäl-
lig, för att kunna vara ett led i skolreformerna. I utbildningen borde i större
utsträckning teori och praktik samverka. Vetenskapligt underlag för arbe-
tet betonades, t.ex. att undervisningen för att bli fruktbar skulle utformas
med hänsyn till den psykologiska och pedagogiska vetenskapens resultat.
År 1956 startade Lärarhögskolan i Stockholm med två linjer, en för bli-
vande folkskollärare och en för blivande ämneslärare.97

Med undantag av dövlärarseminariet på Manilla hade vidareutbildningen
av lärare för elever i behov av särskilt stöd i allmänhet skett i form av korta
grundutbildningskurser. Fram till år 1962 fanns olika former av sådana
utbildningar, vilka anordnades av Skolöverstyrelsen.98  1960 års lärarut-
bildningssakkunniga fick bl.a. i uppdrag att utforma och lägga fram förslag
om en sammanhållen speciallärarutbildning. Utifrån deras förslag och re-
geringens proposition beslöt riksdagen 1962, att den första centralt regle-
rade speciallärarutbildningen skulle inrättas i Stockholm och i Göteborg.99

Den skolpolitiska synen på specialundervisningen var positiv till en ut-
byggnad i form av specialklasser och särskild specialundervisning. I propo-
sitionen om grundskolan framlades konkreta förslag om friare former för
denna utbyggnad, vilket kan tolkas som en osäkerhet huruvida den sam-
manhållna och odifferentierade grundskolan skulle kunna tillgodose olika
elevbehov.100  Detta kan relateras till att under denna tid fanns i olika städer
både hörselklasser och s.k. externklasser med döva elever. Externklasserna
tillhörde specialskolan i regionen, vars rektor hade ansvar för dessa skolor.
Antalet döva elever i dövskolor sjönk från 687 åren 1941–45 till 536 (1956–
60) och 456 (1961–63). Skälen som anges till detta var dels kunskaps-
utveckling inom medicinsk vetenskap, dels att fler elever kunde få grundut-
bildning i en hörselklass på hemorten.101  Audiologins utveckling och til-
lämpning betydde mycket i sammanhanget.
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Den allmänna speciallärarutbildningen, som startade år 1962, blev ett-
årig och innehöll fyra linjer. För antagning krävdes lärarutbildning och minst
tre års lärarerfarenhet.102  Hörsellärarutbildningen fanns då enbart på Lä-
rarhögskolan i Stockholm med 12 platser, och lärare utbildades för hörsel-
klasser, ej för dövskolor. Den nya hörsellärarutbildningen ersatte den tidi-
gare åttaveckors orienteringskursen.103  I propositionen föreslogs timplaner
bl.a. för utbildningslinjen för utbildning av tal- och hörselpedagoger (se
bilaga 3:6). Som framgår av timplanen har inte hörselpedagogiken någon
dominerande andel av deltagarnas timantal. Ett samarbete genomfördes
mellan dövlärarutbildningen på Manillaseminariet och Lärarhögskolan i
Stockholm, benämnt ”speciallärarinstitutets kurs för hörselklasslärare”.104

Detta samarbete gällde den teoretiska men inte den praktiska delen av ut-
bildningen. Ett par förändringar blev särskilt tydliga under 1960-talet, jäm-
fört med slutet av 1940-talet.105  Kraven på handledning av och kvalitén på
lärarkandidaternas skriftliga arbeten skärptes. Vissa externa handledare
anlitades för

sådana arbeten måste ledas av personer med speciella insikter…Ofta
behöver kandidaterna anlita pedagogisk, psykologisk, teknisk, sta-
tistisk eller medicinsk expertis.106

De studier lärarkandidaterna gjorde ansågs i viss utsträckning kunna få
forskningskaraktär, bl.a. genom att medel beviljats från Statens Råd för
Samhällsforskning.107  En annan betydelsefull förändring var utvidgning och
fördjupning genom expertföreläsningar inom ämnesgruppen akustisk och
teknisk audiologi, akustisk fonetik, kurs i spektografi samt tillämpningen
av denna nya kunskap.

De som antogs 1962 blev den sista kontraktsbundna gruppen som fick
lägsta folkskollärarlön under utbildningen. I gengäld förband man sig att
under tre år tjänstgöra på en av Skolöverstyrelsen anvisad dövskola. Innan
nämnda grupp fullgjort dessa tre år förhandlades denna bort.108

Instrumentellt-teknisk rationalitet

Ett sätt att förstå de historiska förändringarna av dövlärarutbildningen är
utifrån olika rationaliteter. Detta har skett genom en läsning av i första
hand styrdokument och kursplaner. Som komplement har andra dokument
granskats, främst från seminariet. Under läsningen växte ett mönster fram
som visar att kvalitativt nya inslag blir allt vanligare under 1930-till 1960-
talen. Samtidigt finns skrivningar och ordval delvis kvar som var vanliga på
1800-talet, men de är inte lika starkt framträdande i textinnehållet. Den tes
jag prövar är att det sker en rationalitetsförskjutning under första hälften
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av 1900-talet. De värderationella inslagen som de definierats här minskar
men finns kvar, och den instrumentellt-tekniska rationaliteten ökar. Exem-
pel finns på ”kvardröjande”, från 1800-talet moraliska, värderationella fö-
reskrifter i styrdokumenten.

Elev är skyldig att iakttaga ett hedrande uppförande, visa sina lärare
aktning och hörsamhet samt vinnlägga sig om ett gott samarbete
med sina kamrater. […] Elev skall ställa sig till noggrann efterrättelse
arbetsordning och allmänna ordningsföreskrifter.109

Ett kyrkligt inslag är att för antagning fordrades medlemskap i Svenska
kyrkan.110  För att den utexaminerade dövläraren skulle vara behörig till
ordinarie lärartjänst i kunskapsämne vid dövstumskola fordrades bl.a.

b) att vara medlem av svenska kyrkan, känd för hedrande vandel
samt äga den stadga i karaktären och den foglighet i lynnet, som den
dövstumma ungdomens ledning kräver.111

Den traditionella koppling från år 1874 mellan kyrklig anknytning och
åtbördsspråket finns kvar under hela tidsperioden, 1930- till 1960-talen,
på så sätt att prästerna Hansson och därefter Svenfors var lärare i åtbörds-
språket. Förutom översättningar, referat, praktiska övningar, m.m. inne-
höll detta ämne under de flesta läsår kristna inslag som Fader Vår och
Välsignelsen.112  Kraven på ett hedrande uppförande etc. och medlemskap i
Svenska kyrkan var i och för sig inte unika för dövlärarutbildningen, utan
återfinns också i stadgan för folkskoleseminarierna.113

Utanför styrdokumenten finns kompletterande dokument som kan på-
visa tänkesätt som är ett ”kvardröjande” inslag från den förra tidsperio-
den. Lundborg (1935) skriver i dövlärarnas tidskrift114  en hyllningsartikel
till kronprinsessan Ingrid, som förlovat sig. Eftersom hon ”visat stort in-
tresse för döva och dövstumma, torde några ord om henne vara på sin plats
i denna tidskrift” (a.a. 122). Flera exempel anförs men framför allt hennes
stöd och hjälp vid försäljningar för Svenska föreningen för Dövas Väl.

Ett företeelse som kan förstås i termer av att en patriarkalisk utbildnings-
konception minskar i betydelse, är att privata dövskolor under denna tids-
period till största delen försvunnit. Tidigare beskrivna period under 1800-
talet präglades av en blandning av både offentliga och privata dövskolor.
En tendens som styrker min tes att en rationalitetsförskjutning sker är att
under den föregående tidsperioden på 1800-talet förekom examensuppsats-
ämnen som anknöt till ”den döfstummes religiösa lif”. Under 1930- till 60-
talen förekommer inte denna typ av ämnen

Olika värderationella drag avtar och under denna period ökar inslagen
av instrumentell-teknisk rationalitet i de analyserade texterna. Enligt Gus-
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tavsson (1994) innebär denna bl.a. en ordning utifrån mätbara enheter och
kvantifierbarhet, där individens prestationer sätts i centrum. Enligt Eng-
lund (1995) bygger denna rationalitet sin legitimitet på en ‘objektiv’ veten-
skap. Denna förväntas kunna lösa olika problem på ”bästa” sätt. I styrdoku-
ment och andra texter framhålls betydelsen av att tillföra utbildningen ve-
tenskaplig kunskap, bl.a. i form av expertföreläsningar. Med detta menades
en medicinsk-, teknisk- och psykologisk vetenskaplig kunskap.

En något noggrannare granskning kommer här att göras av seminarie-
utbildningen läsåret 1936/37,115  för att undersöka om och i så fall på vilket
sätt innehållet i utbildningen fått en annan karaktär, än när seminariet star-
tade och etablerades.116  I förslaget till kursplan, inlämnat till SÖ, skriver
rektor och seminarieföreståndare Ingvarsson om betydelsen av ett komplet-
terande ämnesinnehåll.

I anslutning till de under b/ och e/ angivna kursmomenten [SFS
1889:27, min kommentar] ”om dövstumheten, dess orsaker, beskaf-
fenhet och verkningar” och ”om talverktygen samt sättet och ord-
ningen för språkljudens frambringande” bör lärarutbildningen kom-
pletteras med en kurs i talorganens och hörselorganens anatomi och
fysiologi samt demonstrationer av och praktiska övningar i hörsel-
prövning enligt moderna, vetenskapliga metoder [min kursivering].117

Läsåret 1938/39 införs också sådana läkarföreläsningar om hörselorganens
och talorganens anatomi och fysiologi.118  Ifråga om psykologisk kunskap
skriver Ingvarsson till SÖ

Vidare bör tillfälle beredas lärareleverna att erhålla fördjupade kun-
skaper inom sådana delar av normalpsykologien, som äro av grund-
läggande betydelse för dövstummas undervisning, speciellt barnpsy-
kologi och språkpsykologi samt valda pedagogiska problem rörande
minnet, uppmärksamheten och övningen [min kursivering].119

Journalen visar att fyra lärare var anlitade i seminarieundervisningen: rek-
tor och föreståndare Ingvarsson, dövlärare Nylander, prästen Hansson samt
Briem, lärare i talteknik. Nylanders lektionsinnehåll har jag indelat i föl-
jande kategorier med hans ordval bibehållna:

A. Överblick af dövstumundervisningens historia.

B. Medfödda och förvärvade dövstumhetens orsaker, beskaffenhet och

verkningar.

C. Örats anatomiska byggnad; hörselförnimmelser; försök: jämvikt- och

hörselsinnet.

D. Intelligensmätningar; demonstration av intelligensmätning av döv-

stumma; övningar i beräknande av intelligensålder och intelligens-

kvot.
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E. Dövstummas psykologi; utveckling, t.ex. sedlig-, själslig utveckling.

F. Dövstumundervisningen i olika länder: Sverige, Danmark, Norge, Fin-

land, Tyskland, England, Frankrike.

G. Övrigt.

De två första kategorierna A och B kan återfinnas i gällande styr-
dokument,120 F ingick också under 1800-talets utbildning, medan resten är
en förändring som tyder på att en rationalitetsförskjutning skett. Detta måste
dock ha genomförts med SÖ:s goda minne, eftersom föreslagna planer all-
tid granskades. I kategori B har tillkommit begrepp som ”medfödda,
förfärvade och nedärvda orsaker”, samt ”ärftlighetslära”. Kategorierna B,
C, D och E utgör tillsammans drygt hälften av samtliga lektioner. I dessa
kategorier, liksom i de övriga, återfinns huvudsakligen tysk litteratur.121  Ex-
empel på detta är Hoffman Beiträge zur Psychologie des Taubstummen,
och Denker u. Kahler Handbuch d. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde. Dessa
kan formuleras som ett ”vetenskapliggörande” av det döva barnet. Man
studerade det döva barnet både medicinskt (Martha P:son Henning
Ohrenärztliche Untersuchungen) och psykologiskt (Vergleichende Intelli-
gensprüfungen). Detta utgör ett nytt inslag i dövlärarutbildningen, som inte
fanns under 1800-talet. Efter sju inledande lektioner om örats anatomiska
byggnad ägnades nästkommande fem åt intelligensmätningar. Helt nytt är
också innehållet i lektion 38 ”Förhindrandet av uppkomsten av dövstum-
het. Steriliseringslagen”.122  Däremot fanns fortfarande lektionerna kvar om
historiska aspekter, vilka utgjorde en femtedel. De studerande skulle känna
till huvuddragen både internationellt från t.ex. 15–1600-talens dövunder-
visning i Spanien, till utvecklingen i Sverige.

Hansons 37 lektioner handlade om åtbördsspråket. Tre av dessa hade
kristet innehåll såsom syndabekännelsen, Fader vår, Välsignelsen samt tros-
bekännelsen. De övriga innehöll åtbördspråkets uppkomst, utveckling och
användning vid undervisningen, praktiska övningar i åtbördsspråket samt
övningar i handalfabetet. Även i detta ämne användes tysk litteratur som
Reuschert Die Gebärdensprache der Taubstummen und die Ausdrucks-
bewegungen der vollsinnigen, vilken översattes och refererades. Delar ur
J.M. Ambrosius’ Läsebok för småskolan tecknades och förhördes. Av
journalen framgår inte om tecknandet av läsestyckena följde den svenska
grammatiken eller översattes till teckenspråk. De tre sista lektionerna un-
der läsåret enligt journalen innehöll ”Berättelser framställda på teckenspråk
av eleverna”. Utifrån anvisningarna i lagen kan Hansons lektioner säga
motsvara punkt d) ”om åtbördsspråket, dess uppkomst, utveckling och an-
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vändning vid undervisningen”, samt c) ”om döfstumundervisningens mål
och anordning efter olika undervisningsmetoder”.123

Briems 40 lektioner fokuserade ”de mänskliga röstorganens byggnad”
och ”fysiologisk översikt ” (andning, tonbildning, resonansbildning, ljud-
bildning). I hennes undervisning ingick moment såsom ”Övningar särskilt
med tanke på artikulationsarbetet i dövstumsskolan”, ”Språkljuden och
deras artikulation” och i slutet av kursen ”Vanliga fel vid de olika språkljud-
ens uttal” och ”Fel i de dövstumma barnens tal och hur deras talfel rättas”.
Briems lektioner kan sägas motsvara ”om talverktygen samt sättet och ord-
ningen för språkljudens frambringande”.124  Att en rationalitetsförskjutning
skett för Briems ämne framgår också av skrivningarna i 1935 års utred-
ning.125

Ingvarsson hade 79 lektioner läsåret 1936/37. En indelning av dessa kan
göras enligt följande:

A: Om talverktygen samt sättet och ordningen för språkljudens fram-

bringande (bl.a. om avläsning).

B: Om undervisningsämnenas metodik.

C: Översikt av läroplanen för dövstumskolorna.

D: Om dövstumsskolans organisation och förvaltning samt de i riket gäl-

lande författningarna om dövstumundervisningen.

E: Lektioner i dövstumskolans särskilda klasser

F: Språkteori (inräknat ”Det normala barnets språkinlärande”).

G: Övrigt (”Till läsningens psykologi”; ”Hörandets problem”; ”Hörsel-

prövningen”; ”Sinnesslöa skolbarn: karaktäristik o. undervisning”).

Kategorierna A t.o.m. E följer gällande bestämmelser om Döfstumlärares
utbildning.126

Det nya utöver 1889 års lag var ”F” där språkfilosofi, översikt över språ-
kets funktion m.m. ingick samt G. Av journalen framgår att få lektioner
ägnades åt döva elever i behov av särskilt stöd, eller med flerfunktionshinder.
Ingvarssons lektioner om sinnesslöa skolbarn under kategori ”G” är ett
exempel. Hansson tog vid två tillfällen upp ”Patologiskt anatomiska för-
ändringar vid dövstumhet” samt vid tre tillfällen ”blinda dövstumma”.127

Sammanfattningsvis visar denna genomgång att delar av den äldre utbild-
ningens huvudmoment fanns kvar 1936, men nytt innehåll hade börjat er-
övra arenan inom ramen för 1889 års lag.
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I det nya styrdokumentet från år 1940, det första efter 1889 års lag fanns
skrivningen

Undervisningen vid seminariet försiggår i form av föreläsningar och
övningar med demonstrationer och experimentella undersökningar
samt litteraturreferat och metodiska diskussioner [min kursive-
ring].128

En första skrivning om ett slags examensarbete kom nu.

elev skall vid sidan av den undervisning som i övrigt meddelas, er-
hålla lämplig uppgift för mera självständiga studier inom något av
de på seminariets undervisningsplan upptagna ämnena. 129

Dessa skriftliga arbeten skulle enligt 14 § ”företes vid examen”. Ämnena
och karaktären på dessa arbeten samt de skriftliga ämnena för uppsatsen
på en av examensdagarna ger en antydan om vilken kunskap som ansågs
vara betydelsefull kunskap (se bilaga 3:4).130  Ett mönster vid granskning av
examensämnena under respektive 1930-, 1940- och 1950-talen är att en
kategori med anatomi, fysiologi, döva barns utveckling ökar, medan mot-
satsen gäller för allmänna metod- och undervisningsämnen. Historiska
ämnen är ungefär lika vanliga alla tre årtiondena. Den mest vanliga ämnes-
kategorin under alla tre årtionden kan kategoriseras språk/tal/avläsning,
inklusive metodik inom dessa områden samt språkpsykologi. Dessa ämnes-
områden var centrala inom utbildningen och lärarsocialisationen. En tolk-
ning är att tal och språk hade betydelse för att forma dövlärarsocialisa-
tionens innehåll och för de studerandes tänkande om lärararbetets me-
ning.131

Vad som styrker att en rationalitetsförskjutning skett med avseende på
de skriftliga examensämnena vid examensdagarna är den kraftiga ökningen
av vetenskaperna anatomi, fysiologi och döva barns utveckling. Nya äm-
nen införs som ”Översikt av innerörats byggnad och funktion” (1941),
”Metoder för hörselundersökning” (1951) och ”Olika vägar för percep-
tionen av det talade språket” (1951).

De studerandes skriftliga arbeten, vilka sammanställts under provåret
och ingick i slutexamen, visar tydligare än ämnena vid examensdagarna att
en ny typ av kunskap är av betydelse (se bilaga 3:4). Ett arbete år 1940
hade titeln ”En jämförelse mellan det normalhörande och det dövstumma
barnets psykiska utveckling till skolålderns inträde jämte experimentella
försök över dövstumma och hörande skolbarns minnesprestationer”. År
1941 var ett ämne ”Undersökningar av dövstumma elevers hörselrester och
hörselresternas utnyttjande vid tal- och språkundervisningen”. År 1948
skrev en studerande om ”Experimentella undersökningar angående övnings-
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tillväxten vid tal- och avläseundervisningen i dövstumskolans artikulations-
klass”. Till detta kommer den tidigare nämnda kursen i statistik.

I litteraturanvisningarna för kursplanen 1944/45132  kan den instru-
mentellt-tekniska rationaliteten representeras av titlar som ”Experimentell
intelligensundersökning”133  och ”En testskala för oundervisade döv-
stumma”.134  Journalen över undervisningen 1955/56 visar att psykologiska
testningar behandlades noggrant. Även om detta ämne förekommit sedan
1930-talet135  enligt undervisningsjournalerna, accelerar nu mängden av lek-
tioner och antal test som presenteras. Detta får genomslag, särskilt under
1950-talet, i olika arbeten som de studerande gör. Under 1960-talet är rub-
riker motsvarande de i bilaga 3:4 inte lika vanliga. Under somrarna ordna-
des då fortbildningskurser i testning för verksamma dövlärare.136  I och med
audiologins utveckling, särskilt efter andra världskriget, kunde en hörsel-
mätning visas i ett s.k. audiogram på elevens hörselstatus. Detta ställde
dövlärarutbildningen inför nya krav då en dövlärare förväntades kunna ta
audiometerprov.137

Den utveckling av olika mätningar av döva elever som nådde kulmen
under 1950-60-talen hade påbörjats omkring sekelskiftet. I en artikel med
förslag om att standardprov även borde användas vid dövskolor skriver
Bergström att det

förekom för ett 40-tal år sedan en synnerligen omfattande kontroll
av undervisningsresultatet genom utfrågningsmetoden. Äldre döv-
stumlärare ha omvittnat, att denna kontroll var en ständig press på
såväl lärare som elever…Metoden har sedermera kommit ur bruk.138

Ett exempel på debatten om provens vara eller icke vara är Aurells artiklar
1907. Vid Svenska döfstumläraresällskapets möte i Örebro 1905 argu-
menterade han mot den rådande utformningen av ”De skriftliga fråge-
profven i döfstumskolan”.139  Proven hade enligt Aurell vuxit fram under en
tid då dövundervisningen varit ”famlande och experimenterande” (Aurell
1907, s. 123). Genom skriftliga prov trodde lärarna att de fick svart på vitt
när det gällde arbetsresultatet. Kontrollen av undervisningsarbetet hade med
åren blivit negativ, granskande och dömande av ”arbetsprodukten”. Lära-
ren själv genomförde inte provet utan föreståndaren på respektive skola.
Därmed blev det en kontroll av lärarens förmåga, av vilket följde ”det skrift-
liga frågeprofvets mäktiga inverkan på hela undervisningen inom döfstum-
skolan” (a.a. s. 123). Aurell visar med exempel från olika ämnen konse-
kvenser av provets ensidiga tryck på undervisningen. Ett antal felkällor på-
verkade provresultaten. Eftersom det gavs 8–14 dar före terminens slut kom
en reaktion ”i form av slapphet och arbetsleda” (s. 143). Aurell menar att
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provet inte behövs eftersom mycket förändrats. Han skiljer på dövlärarnas
tidigare ”famlande” metodik och den klarhet som vunnits i det som förut
varit oklart. Dövlärarna hade blivit mer förtrogna med sitt ”egendomliga
arbetsfält och arbeta därför med insikt om arbetets verkliga innebörd” (s.
123).

För detta ha vi förnämligast att tacka den psykologiska vetenskapen,
som gifvit oss en djupare och vidare kännedom om själslifvet i all-
mänhet, och i synnerhet en klarare inblick i föreställningslifvets och
språkets natur samt förhållandet emellan dem. Denna vetenskap har
också gifvit en säker grund för en rationell lärareutbildning…Profvets
betydelse för döfstumundervisningens utveckling och för lära-
utbildningen [originalenlig felskrivning, min kommentar] måste där-
för anses så ringa, om ens någon, att den icke får vara bestämmande
för profvets vara eller icke vara (Aurell 1907, s. 123, 124).

Slutsatsen blir enligt Aurell att det skriftliga frågeprovet måste avskaffas.
Kontrollen av undervisningen borde inskränkas till att föreståndaren över-
vakade och främjade själva undervisningsarbetet.140

Ett exempel som tydliggör vilken kunskap som ansågs ny och betydelse-
full är urvalet av innehåll i fortbildningskurser i början av 1940-talet. När
det sannolikt inte skulle bli någon seminariekurs år 1941–42 frågade rek-
torn och seminarieföreståndare Ingvarsson lärarkollegerna vid dövskolorna
om intresse fanns för en fortbildningskurs.141  Han fick ett starkt gensvar
och skrev till Kungl.Maj:t142  och bad att få använda medlen som annars
skulle ha använts till den reguljära seminariekursen. Ett skäl han anför till
kursen är att den år 1938 genomförda omorganisationen av dövskolorna
hade lett till, att ett stort antal lärare förordnats att tjänstgöra vid skolor av
annan typ än de tidigare befintliga (skolan för oegentligt dövstumma, sko-
lan för skriv-teckenelever, fortsättningsskolor). Ett annat skäl är erfarenhe-
terna från nya radiotekniska principer med utarbetandet av apparater för
konstaterande av hörselrester och lärarnas utnyttjande av dessa hörselrester
i undervisningen. Därför menar Ingvarsson att ”en väsentlig modifikation
av hittills tillämpade undervisningsmetoder i dövstumskolan vara påkal-
lad”.143  I brevet till Kungl. Maj:t prioriterar Ingvarsson fem ämnesområ-
den, som enligt honom skulle ingå i kursen. Dessa kan tolkas vara det vik-
tigaste och ”nyaste” kunskapsstoff, som dövlärarna borde ta del av:

a/ Talorganens anatomi och fysiologi.
b/ Hörselorganens anatomi och fysiologi.
c/ Experimentell fonetik.
d/ Språkpsykologi i tillämpliga delar.
e/ Valda problem och metodfrågor rörande dövstummas undervis-

ning.
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f/ Fysikalisk akustik med demonstration av fonetiska hjälpapparater
för kontroll av talet.

g/ Diskussion i anslutning till behandlade kunskapsområden.144

Som synes domineras innehållet av vad som kan sägas tillhöra en veten-
skapligt-rationell utbildningskonception med ett instrumentellt-tekniskt
kunskapsintresse. Det centrala problemet för fortbildningskursens föreläs-
ningar och övningar var enligt Ingvarssons inlaga språk- och talunder-
visningen i dövstumskolan. Fortbildningskursen genomfördes med delta-
gare från samtliga dövskolor i landet

Föreläsare voro professorn i pedagogik och psykologi vid Stockholms
högskola D. Katz (utvecklingspsykologi), docenten L. Holmgren
(hörselfysiologi), föreståndaren vid foniatriska kliniken å Karolin-
ska sjukhuset B. Kågén (röst- och talfysiologi), dövstumläraren E.
Nylander (ärftlighets- och steriliseringsfrågor) och seminariets rek-
tor (tillämpad språkpsykologi).145

Liknande tankegångar fanns kvar tjugo år senare, då SÖ 1962 skrev till
Kungl.Maj:t146  bl.a. om behovet av att inom dövseminarieorganisationens
ram ge en fastare form åt handledningen av forskningsarbete och special-
undersökningar om dövundervisningens centrala problem. Dessa exempli-
fieras i skrivelsen med audiologisk och teknisk forskning rörande hörsel
och tal. Forskning inom pedagogik diskuteras inte. Ett fruktbärande samar-
bete som nämns i samma skrivelse är det som påbörjats mellan Manilla-
seminariet och Kungl.Tekniska Högskolan samt med Karolinska sjukhu-
sets audiologiska avdelning.

En tillbakablick görs och en brist på kompletterande perspektiv påtalas i
betänkandet ”Grundskola för blinda och döva,”147  som diskuterar bl.a.
lärarutbildningsfrågor och behovet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Först
konstateras i betänkandet, att forskningen kring dövheten och blindheten i
hög grad har varit inriktad på tekniska och medicinska problemen, varige-
nom undervisningen kunnat förses med ”utomordentliga hjälpmedel”. Men
därjämte är andra frågor av väsentlig betydelse för bedömning av skolor-
ganisatoriska frågor och skolornas inre arbete, såsom att genom forskning
få belyst ”den handikappade elevens situation i olika skol- och hemmiljöer”,
handikapps inverkan på elevens psykiska utveckling, emotionella och so-
ciala anpassning.148  Ytterligare frågor betänkandet lyfte fram som aktuella
objekt för forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete var frågor som rörde
inlärningen, individualiseringen av undervisningen och yrkesrådgivningen.
I betänkandet ser man dock som en positiv början att SÖ tagit med stöd till
forskning kring handikappundervisningens problem som en del av sitt pe-
dagogiska utvecklingsarbete.
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Bl.a. undersöker en forskargrupp vid Uppsala universitets pedago-
giska institution möjligheten att genom programmerad inlärning öka
döva och hörselskadade elevers förmåga att uppfatta läst text under
den första läsundervisningsperioden. Forskningsprogrammet syftar
vidare till att utveckla självinstruerande hjälpmedel för hörselträning
och läppavläsning samt metoder att testa effekten av sådan träning.149

När pedagogisk forskning kom med i detta sammanhang var den alltså
fokuserad på programmerad inlärning och test av träningseffektivitet, vil-
ket exemplifierar att den instrumentellt-tekniska rationaliteten var rådande.
Betänkandet noterade undervisningens brist på forskningsunderlag.

I utredningsarbetet har gång efter annan kunnat konstateras, att en
rad av metodiska och pedagogiska åtgärder i blind- och döv-
undervisningen i huvudsak vilar på en empirisk grund och behöver
verifieras av forskning för att man i det pedagogiska utvecklingsar-
betet skall få en fastare grund att stå på.150

Hur ska detta citat förstås då en tydlig rationalitetsförskjutning visats i av-
snittet om hur Seminarieutbildningen reformeras 1930 till 1960-talen, med
fler vetenskapliga föreläsningar och mätningar/undersökningar, varav en
del experimentella sådana? En tolkning kan vara att förändringen gällde
inom vissa områden som t.ex. medicinsk-teknisk audiologi, anatomi och
fysiologi, språkpsykologi och döva barns utveckling, medan den var brist-
fällig ifråga om forskningsanknytning och vetenskapliga undersökningar
relaterade till undervisningssituationen, didaktik o.dyl.

Enligt Englund (1995) bygger den tekniska rationaliteten sin legitimitet på

en ‘objektiv’ vetenskap som antas kunna besvara de mest skiftande
problem på ett entydigt sätt eller åtminstone på bästa sätt – veten-
skap och teknik som social ingenjörskonst (s. 55).

Som visats här med olika exempel blev den ‘objektiva’vetenskapen alltmer
betydelsefull under dessa årtionden. Ett exempel på detta är diskussionen i
slutet av 40-talet om en eventuell akademisering av dövlärare i kunskaps-
ämnen.

Kravet på universitetsutbildning för dövstumlärare sammanhänger
med kravet på vetenskaplig skolning inom ett flertal discipliner samt
på sådana vetenskapligt skolade lärarkrafter, som vanligen blott uni-
versiteten förfogar över. Dessa krav är utan tvekan befogade… 151

Utan att precisera varför, ansåg dock utredningen att de tyngsta skälen fanns
mot en universitetsutbildning. Vetenskaplig expertis kunde istället knytas
till seminariet. Det fanns även en diskussion angående ”tidigare framlagda
förslag” på kvalificerad akademisk examen för seminarierektor, vilket dock
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inte kom att föreslås av utredningen. Skälet var att urvalet av lämpliga per-
soner i så fall skulle bli alltför litet. Detta står i kontrast till rationalitetsför-
skjutningen under 1930–50-talen med bl.a. ökade krav på vetenskaplighet
i utbildningen och experimentella undersökningar. I både grundutbildning
och fortbildning skulle vetenskaplig forskning integreras. Rektor och semi-
narieföreståndare Ingvarsson hade i olika skrivelser bl.a. 1941152  lämnat
olika förslag bl.a. på ”förbättring och effektivisering av dövstumlärar-
utbildningen”, högre utbildningsnivå på seminarielärarna och på de stude-
rande för att de skulle antas. År 1938 hade rektor Ingvarsson i en framställ-
ning till Kungl.Maj:t föreslagit att seminarieföreståndaren borde, förutom
behörighet till ämneslärartjänst vid dövstumskola och väl vitsordad
lärarskicklighet, ha avlagt licentiatexamen i pedagogik.153

Ett annat tecken på att en diskussion om förskjutning av innehållet fanns,
är att 1945 års utredning diskuterar dövlärarnas åsikter och att det bland
dem fanns en motsättning mellan en utbildning med mer teoretiska insikter
och en huvudsakligen praktisk sådan. Utredningen pekade på det olämp-
liga i denna dualism och menade att om utbildningen skulle kunna effekti-
viseras, fordrades både fördjupad teoretisk och på grundval därav utbyggd
praktisk utbildning. Denna diskussion hade funnits en tid i det offentliga
samtalet, vilket Holms (1933) artikel ”Apropos seminarie- eller akademisk
utdannelse” visar. Han hade i dövlärarnas tidning fört fram liknande tan-
kegångar och argumenterat för möjligheten av ”både – och”, att inte stänga
ute akademiker från dövskolorna.154  Under den tidsperiod som diskuteras
här växte det fram en ideologisk, principiell motsättning mellan ”akade-
misering” och en ”direkt” mer praktisk yrkeskvalificering i utbildningen.
Denna fortsatte under nästa period, lärarhögskoletiden, exemplifierad av
forskningsanknytningen i olika former.155

Arfwedson (1996) skriver i en minnesskrift om tiden 1956–1996 att man
både i speciallärarutbildningen och i dess forskning länge varit fokuserad
på problem som härrörde från barns och ungdomars svårigheter i förskola/
skola.  Hans slutsats är att

Barns utveckling har studerats och olika mätmetoder har utarbetats
för att beskriva normalutveckling och avvikelser från denna (s. 177).

En annan dimension av rationalitetsförskjutningen är ett nytt resonemang
om lärarutbildningens effektivitet.

För att vinna en effektivisering av den praktiska utbildningen synes
man böra gå fram efter skilda linjer…kompletteras med en systema-
tisk undervisning direkt syftande till att ge lärarkandidaterna de prak-
tiska kunskaper, som krävs för att behärska den tekniska sidan av
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talundervisningen samt hörselprövningens och hörövningarnas tek-
niska och metodiska delar.156

Detta kan sägas vara en tidig variant av teacher effectiveness-tänkande som
enligt Arfwedson (1994) utvecklades efter andra världskriget under de ”tek-
nologiska” årtiondena (50–60-talen). I en tid som präglades av effektivitets-
tänkande och som kan förstås utifrån instrumentell-teknisk rationalitet,
fanns en brist i de granskade dokumenten på utvärderande rapporter och
diskussioner om resultaten av artikulationsundervisningen. I en artikel kom-
menterade Andersson & Persson (1948) det nyligen avgivna betänkandet.157

Utan referens till någon studie skrev de bl.a.

Vi yngre lärare har kanske en något kritisk inställning till undervis-
ningen och undervisningsresultatet. Först och främst är det de döv-
stumma barnens tal, d.v.s. uttal, som i allmänhet synes vara mycket
dåligt. Faktum är ju att barnens tal i allmänhet är så bedrövligt, att
till och med vi, som ständigt sysslar med barnen i skolan, ofta har
svårt att förstå, vad de säger.158

För att komma tillrätta med detta framhåller författarna betydelsen av
betänkandets föreslagna förskolor med deras möjlighet till grundläggande
artikulationsundervisning.

Sammanfattningsvis visar analysen av olika dokument på en förskjut-
ning av innehållet när seminarieutbildningen reformeras under 1930- till
1960-talen. En ny instrumentell-teknisk rationalitet börjar erövra arenan
samtidigt som vissa inslag av den tidigare dominerande värderationaliteten
finns kvar.

Lärarhögskoletiden
Förändringar av dövlärarutbildningen kan relateras till de grundskole-
reformer som genomfördes under 60-talet. En utredning tillsattes, med un-
dervisningsrådet Karin Lundström som ordförande, med uppgiften att se
över dövskolorna i relation till det nya grundskolesystemet. Förslaget blev
en förstärkning av specialskolorna för döva så att utbildningen motsvarade
grundskolans. Grundskolan för döva blev 10-årig, med ett fyraårigt lågsta-
dium, eftersom de döva eleverna ansågs behöva mer av språk- och talträ-
ning.159  Det första högstadiet startades i Örebro år 1968 och infördes suc-
cessivt på övriga dövskolor, det sista år 1978 i Härnösand. En tidsmässig
eftersläpning fanns alltså vid skolreformens genomförande för dövas grund-
skolor, jämfört med för hörande elever.160  Statens skola för hörselskadade i
Örebro upphörde nu formellt. Som ett led i förändringarna överfördes för-
skolorna för döva och hörselskadade barn till landstingen. Tidigare fanns
bl.a. en förskola i Göteborg (från 1902), en i Stockholm (från 1925) samt
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en statlig förskola i Boden från 1954. År 1967 startade i Örebro en gymna-
sial försöksverksamhet för döva/gravt hörselskadade elever, vilket var be-
gynnelsen av Riksgymnasiet för döva (RGD), som blev permanent 1971.161

År 1984 kompletterades detta med Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH).
De yrkesinriktade fortsättningsskolorna som funnits i Växjö och Väners-
borg lades ner i samband med att RGD startades.

Beskrivning och analys av lärarhögskoletiden162  är periodiserad efter de
stora reformerna av speciallärarutbildningen, vilken också inbegrep döv-
lärarutbildningen fr.o.m 1960-talet.

För varje tidsperiod görs en genomgång dels av de allmänna reformer
som genomfördes av speciallärarutbildningen generellt, dels av vad dessa
innebar för dövlärarutbildningen.

Därefter relateras dövlärarutbildningen till några sammanhang den in-
gått i, andra händelser av betydelse för dövlärare och deras utbildning så-
som läroplansreformer, riksdagsbeslut etc.

1968 års reform

Utbildningen av speciallärare för döva och hörselskadade kom att reforme-
ras på motsvarande sätt som för övriga speciallärare. Det ”döfstumseminarium”
som startade år 1874 hade därmed upphört som självständig enhet, utgick ur
Statskalendern och ingick fr.o.m. nu som en utbildningslinje för ”hörsel-
klasslärare” i den statliga speciallärarutbildningen, med yrkesbeteckningen
hörselpedagog. Utbildningen kom att omfatta fyra terminer med de tre för-
sta inriktade på hörselskadade och den fjärde på döva elever.

År 1967 kom nya studieplaner från SÖ för speciallärarlinjen, vilka också
gällde lärare för döva. En arbetsgrupp med centralt placerade skoladmi-
nistratörer, forskare i specialpedagogik och lärarutbildare hade lagt ett för-
slag till förändrad speciallärarutbildning. Tankegångar i arbetsgruppens
förslag var bl.a. att likheter snarare än skillnader borde framhållas vid jäm-
förelse mellan specialundervisning och reguljär undervisning. Skolan skulle
möta elevens krav. I de föreslagna studieplanerna vände man sig mot den
tidigare användningen av intelligenstest och diagnosticering.163  Den nya
reformen fastställdes i Kungl.Maj:ts stadga för lärarhögskolorna år 1968. I
denna formulerades i första paragrafen

Lärarhögskolorna har till uppgift att på vetenskaplig grund
utbilda…speciallärare för grundskolan och specialskolan… (min
kursivering).164

Som senare kommer att beskrivas var det först under 1990-talet detta reali-
serades i någon djupare mening, med kurs i forskningsmetodik, 10-poängs
examensarbeten m.m.
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På ”speciallärarlinjens utbildningsgren 2” antogs lärarkategorierna

lärare för undervisning av syn-, hörsel eller talskadade elever i special-
skolan eller annan statlig skola för sådana elever eller av elever med
syn-, hörsel- eller talsvårigheter i grundskolan, gymnasiet, facksko-
lan, yrkesskolorna och särskolan.165

I fortsättningen diskuterar jag i första hand ”lärarna för undervisning av
hörselskadade elever i specialskolan…” och lärarna för ”elever med… hör-
selsvårigheter i grundskolan”, om inte annat anges. Enligt de gemensamma
bestämmelserna för tillträde till lärarutbildningslinje skulle sökanden vara
”fri från sjukdom eller handikapp som medför olämplighet för lärar-
tjänst”.166  Samma paragraf lämnade dock en öppning om särskild lämplig-
hetsprövning, enligt Kungl. Maj:ts särskilda anvisningar. Det var alltså svå-
righeter för t.ex. döva att söka in på lärarhögskolor. De första som antogs i
slutet av 1960- och 1970-talen kunde dessutom inte få anställning på speci-
alskola för döva med mindre än att de gick speciallärarutbildningen. Behö-
rig att antas till gren 2 var

…den som dels är behörig till ordinarie tjänst som småskollärare
eller folkskollärare eller som lärare i läroämnen i grundskolan, gym-
nasiet, fackskolan eller yrkesskola, dels tjänstgjort…i en omfattning
som motsvarar minst tre års full tjänstgöring.167

Även förskollärare och den som var behörig som övningslärare eller lärare
i yrkesämnen kunde antas till gren 2.

Styrningen av speciallärarutbildningen blev annorlunda än vad som tidi-
gare gällt för dövlärarseminariet.

Utbildningen…bedrives enligt timplaner och studieplaner samt de
övriga bestämmelser som Kungl.Maj:t eller…skolöverstyrelsen med-
delar. Timplanerna fastställes av Kungl. Maj:t.168

Samtidigt formaliserades det decentraliserade ansvaret genom bestämmel-
ser om dels en utbildningsnämnd som skulle ”behandla ärenden om utbild-
ningens innehåll och organisation”, dels ett institutionskollegium vid t.ex.
”institutionen för specialundervisningens metodik” som skulle behandla
”verksamhetens innehåll och organisation”. 169

Den ”grundläggande specialutbildningen” varierade i längd. Småskollä-
rare och folkskollärare skulle gå tre terminer, lärare i läroämnen två och
övningslärare samt lärare i yrkesämnen en termin. För arbete i dövskolan
krävdes av samtliga ytterligare en termins ”fortsatt specialutbildning av-
sedd för lärare vid specialskolan”.170  Varje studerande skulle utföra ett spe-
cialarbete. I och med dessa nya bestämmelser kunde alltså de lärare i läro-
ämnen samt övnings- och yrkeslärare antas, som behövdes till det nya Riks-
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gymnasiet i Örebro samt till de nyinrättade högstadierna på specialskolorna.
Detta var historiskt sett nya lärarkategorier som nu kunde antas till döv-
lärarutbildningen, men deras kurs omfattade färre terminer än övriga
lärarkategoriers. Ett skäl till detta var att de ej skulle arbeta med artikula-
tionsövningar som lärare för yngre elever och därför inte behövde samma
innehåll. Enligt rådande inställning skulle döva elever på högstadiet och
gymnasiet/yrkesskolan ha haft sin talundervisning och förväntades kunna
kommunicera via tal.171

Högskolereformen 1977

År 1977 övertog Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ) ansvaret för
alla lärarutbildningar från Skolöverstyrelsen. Den stora förändringen blev
en utveckling från SÖ:s centralstyrning och detaljerade timplaner, till UHÄ:s
ramformulerade styrdokument, utbildningsplanerna. Liksom högskolan i
stort blev lärarhögskolorna linjeorganiserade. UHÄ:s centrala utbildnings-
planer skulle ligga till grund för det arbete med att skriva och fastställa
lokala planer och kursplaner som delegerats till högskolornas linjenämnder.
Dessa lokala planer skulle så långt det var praktiskt möjligt

vara så vida, att den aktuella studerandegruppen och dess lärare fort-
löpande kan genomföra den egentliga undervisningsplaneringen och
detaljutformningen av utbildningen.172

De nya utbildningsplanerna för speciallärarutbildningen var enligt Bladini
(1990) påverkade av SIA-utredningens tankar om en förändrad specialun-
dervisning på grundskolan och innebar inte bara ökade möjligheter till lo-
kalt ansvar för kursplaner utan också nya formuleringar. Bladini (a.a.) pe-
kar på det nya för speciallärarutbildningen, att

Utbildningens innehåll och struktur förändrades radikalt genom in-
förande av lagarbete, ämnesintegration och projektorienterade
studier…mer kraftfulla försök att tillgodose en utbildning enligt en
‘samlingskod‘ än andra lärarutbildningar.173

Även om utbildningen omfattade ett flertal olika ämnen fick detta ”inte
innebära en splittrad studiegång”.174  Formuleringarna fokuserade på ut-
bildningen, att ”Utbildningen skall..”.175  För speciallärarlinjen skrevs t.ex.

Utbildningen skall utveckla och fördjupa de kunskaper och erfaren-
heter den studerande förvärvat genom sin tidigare grundutbildning
och verksamhet. Speciallärarutbildningen skall utgå från riktlinjerna
i läroplanerna för förskola, grundskola…specialskola….176

Beteckningen speciallärarlinjen med tre olika ”grenar” bibehölls. Här aktu-
ell utbildning tillhörde ”Gren 2, Hörsel”. Istället för det tidigare ordvalet
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”hörselskadade elever”177  formulerades nu i UHÄ:s utbildningsplan
”Speciallärarutbildning av lärare för hörselskadade och döva”. I stora drag
bibehölls vid reformen 1977 utbildningstidens längd för vidareutbildning
av olika lärarkategorier:

20 poäng: övnings- och yrkeslärare med fortsatt tjänstgöring vid sko-
lor för hörselskadade och döva.

40 poäng: ämneslärare med fortsatt tjänstgöring på högstadie-gym-
nasial nivå vid skolor för hörselskadade och döva.

60 poäng: dels förskollärare med fortsatt tjänstgöring som förstadie-
lärare vid förskolor för hörselskadade och döva, dels låg- och mel-
lanstadielärare med fortsatt tjänstgöring i hörselklass eller klinik.

20 poäng: låg- och mellanstadielärare som genomgått 60 poäng med
fortsatt tjänstgöring vid specialskola för hörselskadade.178

Dessutom fanns inom gren 2 flera påbyggnadskurser, bl.a. en på 20 poäng
för låg- och mellanstadielärare som tidigare fullgjort 60p och en 40p-ut-
bildning av lärare för utvecklingsstörda döva. För antagning krävdes att de
sökande skulle ha gått 40p, gren 3 (för särskola). Liksom tidigare ansågs
inte lärare för högstadie- och gymnasieåldrarna behöva lika lång utbildning
som förskol-, låg- och mellanstadielärare. De olika kurserna på gren 2 Hör-
sel var lokaliserade till Stockholm. Därutöver fanns 60p-utbildningen på
lärarhögskolan i Göteborg. Enligt UHÄ:s plan skulle gren 2 innehålla
blocken

Pedagogik-metodik.
Audiologi.
Medicinsk-, sociologisk-, teknisk- och pedagogisk audiologi.
Praktik
Praktik. Samhällsinriktad praktik.
Ämnesstudier.
Logopedi-foniatri. Språkteori, fonetik. Medicinsk kurs.
Teckenspråk och andra kommunikationstekniker.179

I UHÄ:s utbildningsplan liksom i de lokala planerna för speciallärarlinjen
formulerades det historiskt nya utbildningens övergripande syfte. En grund-
syn som kommer till uttryck är

Utbildningen bör utgå från en helhetssyn på människan. Vi avvisar
att definiera en människa genom hennes handikapp. Denna helhets-
syn kräver en ingående analys av kulturella och samhälleliga möns-
ter och de relationer som formar individen.180
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Någon liknande formulering har ej återfunnits vid läsning av styrdokument
från tidigare år.

En granskning av kursplanerna från 1977 till 1986/87 visar att ”fördjup-
ningsarbetena” från början fick 300 av 1461 timmar på 60p-utbildningen
(c:a 20%, ej poängangivet), och samma andel timmar fick fördjupningsar-
betet under den sista ”dövlärarterminen”.181  Timplanens fördelning var
dock att betrakta som ett förslag, vilket kunde ändras under utbildningens
gång. Läsåret 1986/87 fick ”specialarbetet” 6p av 60p-utbildningen,182  res-
pektive 2 av 20 poäng under sista terminen.183  Någon kurs i forsknings-
metodik fanns ej angiven i kursplanerna.

Teckenspråket hade enligt kursplanerna år 1977 30 timmar per termin
med innehållet

Kunskap och färdigheter i de dövas teckenspråk (åtbördsspråk) och
tecknad svenska. Övningar i att producera och uppfatta tecken och
åtbörder.184

Här fanns kvardröjande benämningar dels ”åtbörder”, en äldre beteckning
på teckenspråket, och dels ”tecknad svenska”. Vid denna tid fanns åsikter
om betydelsen av att teckenspråket skulle följa det svenska språkets gram-
matik. En lärare, som anställdes i ämnet teckenspråk på gren 2 Hörsel i
början av 70-talet, var noga med att olika svenskgrammatiska ”signaler”
skulle finnas när man tecknade.185  Ingen litteratur om teckenspråk fanns
ännu på litteraturlistorna.186

I kursplanerna 1986/87 hade teckenspråket 9p av 60-poängsutbildningen,
och under den fjärde dövlärarterminen 6 av 20 poäng (sammanlagt för
”Dövas två språk: teckenspråk och svenska för döva). Formuleringarna
”tvåspråkighet”och ”dövas två språk” var nya termer i kursplanesamman-
hang. I början av 80-talet skrevs ”kunskap om tidig språkutveckling med
teckenspråk som första språk.”187  Forskningsrapporter om teckenspråket
ökade gradvis i litteraturlistan, liksom språkutveckling och kommunika-
tion som fick proportionellt större utrymme. Även om det fortfarande var
samma utbildningsplaner från UHÄ som gällde hade alltså en förändring
av innehållet skett under dessa år. En döv adjunkt, Sten Ulfsparre, anställ-
des 1982 vid institutionen för specialpedagogik, vilket gav ämnena tecken-
språk och svenska för döva större tyngd. Detta krävde emellertid omprio-
riteringar av timresurser inom utbildningen.188  Timtalet för teckenspråk
höjdes i samband med detta från 60 till 240 timmar.189

I början av 1980-talet skrevs internationalisering in i kursplanerna i form
av en obligatorisk handledd studieresa till nordiskt land.
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En annan tydlig förändring i kursinnehåll och litteraturlistor vid jämfö-
relse mellan år 1977 och 1980-talet, är att 1977 innehöll litteraturlistan för
”Pedagogisk diagnostik”

I. Testteori (t.ex. Jivén ”Pedagogisk-psykologiska mätinstrument”),

II. Pedagogisk differentiell diagnostik (t.ex. Myklebust: ”Auditory dis-

orders in children”),

III. Tests, a) intelligens (t.ex. Wechsler Intelligence Test for Children) b) motorik,

c) utveckling, d) perception.

Denna typ av litteratur fanns inte kvar i kurserna under 80-talet. Pedago-
gisk diagnostik med testningar, alltså psykologiskt inriktad pedagogik, fö-
rekom även i andra speciallärarutbildningar. Speciallärarprofilen i grund-
skolan har sett olika ut och kan under 1960-80 benämnas ”den diagnos-
tisk-pedagogiske specialisten”.190

Ett ämnet benämt ”social audiologi”191  fanns kvar under andra hälften
av 1970-talet men försvann därefter i kursplanerna.

Under tidsperioden 1977–1990 genomfördes ett riksdagsbeslut, vilket
kom att få stor betydelse för dövlärarutbildningen. År 1981 fastställde riks-
dagen dövas rätt till teckenspråk och svenska. 192  Beslutet hade föregåtts av
bl.a. Integrationsutredningen,193  som i ett delbetänkande utvecklade sin syn
på dövas tvåspråkighet. Detta tog utbildningsutskottet fasta på i sitt posi-
tiva yttrande över propositionen:

Integrationsutredningen har också utvecklat sin syn på dövas två-
språkighet. Utredningen framhåller att de barndomsdöva för att
kunna fungera sinsemellan och ute i samhället måste vara
tvåspråkiga, vilket enligt utredningen för deras del innebär att de
dels måste behärska sitt visuella/manuella teckenspråk, dels det om-
givande samhällets språk, svenskan.194

I enlighet med riksdagsbeslutet skrevs Lgr 80:s kommentarmaterial för
specialskolan (Skolöverstyrelsen 1983), vars konsekvenser blev förändringar
i dövlärararbetet och därav nya krav på dövlärarutbildningen.195  Med vissa
kompletterande anvisningar inom språkblocket gällde läroplanen för
specialskolor. ”Specialskolan skall ge sina elever en utbildning som är lik-
värdig den som ges i landets övriga grundskolor” (a.a. s. 8) I Läroplanen
formulerades att

Dövas identitet grundar sig på att teckenspråk är deras primärspråk
och att synen är huvudsaklig kommunikationsväg, medan hörselska-
dade har svenska som primärspråk och hörsel – ofta med hjälp av
tekniska hjälpmedel – som huvudsaklig kommunikationsväg… Skolans
undervisningsspråk är teckenspråk och svenska (Sö 1983, s. 12, 13).
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Tidigare hade ”tecknad svenska” börjat användas gradvis, men nu gällde
det att skilja språken svenska och teckenspråk. Reformen sjösattes mycket
snabbt, små resurser fanns för fortbildning och ingen metodik för undervis-
ning i dövas två språk.196  Ingen forskningsbaserad kunskap fanns att stödja
metodikundervisningen på. Ett forskningsarbete om detta genomfördes
därför under 80-talet.197

Under 1970- och 80-talet arbetade en informell grupp, ”teckengruppen”
på dåvarande Institutionen för specialpedagogik, Högskolan för lärarut-
bildning i Stockholm, med bl.a. uppgiften att genomföra teckenspråket som
ämne i dövlärarutbildningen. I gruppen ingick representanter för tre intres-
seorganisationer198  och från teckenspråksgruppen vid Lingvistiska institu-
tionen, Stockholms universitet.

Specialpedagogutbildning 1990

Utifrån en regeringsproposition beslöt riksdagen 1989 om en ny special-
pedagogisk påbyggnadsutbildning.199  Speciallärarlinjerna lades ner fr.o.m.
läsåret 1989/90 och därmed upphörde utbildningarna på gren 1–3. Istället
startade hösten 1990 en specialpedagogisk påbyggnadslinje, 40–60p. Lin-
jen omfattade  specialiseringarna 1. Komplicerad inlärningssituation, 2. Döv-
och hörselhandikapp, 3. Synhandikapp och 4. Utvecklingsstörning.  Speciali-
seringarna 2 och 3 med sina riksintagningar fanns endast vid Stockholms-
institutionen, HLS. Talpedagogutbildningen upphörde som specialisering.200

I den nya utbildningen fick forskningsanknytningen och det vetenskapliga
förhållningssättet en mer framträdande plats.201  Ytterligare påbyggnads-
utbildningar om 40–60p, som inte rymdes i de fyra specialiseringarna (t.ex.
talpedagogisk kompetens för olika skolor) skulle kunna anordnas. Alterna-
tivt skulle vissa små handikappgruppers specifika utbildningsbehov (t.ex.
personal för psykotiska barn) tillgodoses.

Vissa förändringar i antagningsbestämmelserna genomfördes. Kommu-
ner och andra huvudmän skulle ansöka om utbildningsplatser vid högsko-
lan, s.k. behovsantagning, vilken omfattade 80% av platserna. Övriga 20%
utgjorde s.k. fri kvot med individuell antagning via UHÄ. För behörighet
krävdes, att man arbetat minst fem år med anknytning till handikappade.
De studerande hade rätt att uppbära utbildningsarvode (1991 c:a 10 000 kr.
brutto/studiemånad) under utbildningstiden.202  En nyhet i antagningen var
att inte bara sökande med lärarexamen som grundutbildning kunde antas,
utan även vissa andra yrkesgrupper med högskoleutbildning omfattande
minst 100p.203  För ”specialisering 2, döv-och hörselhandikapp” blev dessa
grupper arbetsterapeuter och hörselvårdsassistenter.204  Detta förhållande
upphörde efter ett par år. År 1993 skrevs i högskoleförordningen angående
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specialpedagogexamen: ”Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexa-
men”.205  Den nya utbildningsplanen angav inga ämnesblock, som vid förra
reformen 1977 (tex. pedagogik-metodik, audiologi, praktik, ämnestudier),
som skulle ingå i specialpedagogutbildningen. Istället gjordes en annan typ
av skrivning, t.ex. ”Syften”, ”Mål, karaktär och allmän inriktning” samt
”Linjens huvudsakliga innehåll”.206  Enligt UHÄ:s utbildningsplan skulle
”specialarbetet” omfatta 7–10 poäng i 60p-utbildningarna.

Utbildningen skulle innehålla en för alla specialiseringar gemensam del
omfattande minst 20 poäng. I och med detta tog dövlärarutbildningen yt-
terligare ett steg in i specialpedagogutbildningen. Det första hade tagits 1962
i och med samarbetet mellan Manillaseminariet och ”speciallärarinstitutet”
på Lärarhögskolan i Stockholm. Ansvaret för utformningen av utbildningen
hade nu i ännu högre grad delegerats till linjenämnderna. Anvisningarna i
examensförordningen för specialpedagoger år 1993 kom att bli ännu mer
allmänt formulerade (se nedan).

Vid planeringen inför den kommande reformen av specialpedagog-
utbildningen hade intresseorganisationernas207  åsikter betydelse vid utform-
ningen av ”specialisering 2, döv- och hörselhandikapp”. Den tidigare upp-
delningen i tre terminers hörsellärarutbildning med en fjärde dövlärarter-
min motsatte man sig från intresseorganisationerna. Det borde vara en ge-
mensam, sammanhållen utbildning för alla specialpedagoger med inrikt-
ning mot dövhet eller hörselskada. Så blev också fallet. Ett särskilt behörig-
hetsvillkor blev att den studerande skulle ha tillägnat sig en viss tecken-
språksförmåga innan utbildningen påbörjades. Formuleringen blev att

För specialisering mot döva/hörselskadade krävs godkänt resultat på
ett särskilt prov i teckenspråk omfattande 20 poäng.208

Den kommunikativa kompetensen i teckenspråk blev alltså av betydelse,
vilket tidigare inte markerats på samma sätt. En nyhet blev att ”specialise-
ring 2” nu också skulle utbilda hörselpedagoger, konsulenter och konsulter
för olika utbildningar och rehabiliteringsverksamheter bland personer som
blivit döva eller hörselskadade i vuxen ålder.

Förutom beskrivna förändringar hade ett nytt synsätt vuxit fram från ett
medicinskt/tekniskt till ett psykosocialt.209  Detta gällde inte bara ”speciali-
sering 2”, utan även t.ex. ”specialisering 1” (komplicerad inlärning). Denna
hade förr kännetecknats av en individinriktad verksamhet som byggde på
behavioristisk teori och medicinskt tänkande. Diagnostiska prov och tester
var tidigare betydelsefulla, och eleven tränades på det som han/hon kunde
sämst. En förändring kunde ses under 80-talet mot ett mer holistiskt tän-
kande och psykodynamisk teori.210
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Ytterligare ett nytt synsätt som vuxit fram och som nu blev tydligt gällde
dövas två språk, teckenspråk och svenska. I Läroplan för specialskolan,
kompletterande föreskrifter (Sö1983) formuleras

De båda språken, teckenspråk och svenska, fyller olika funktioner
för eleven. Teckenspråk är den döve elevens primära redskap för
kunskapsinhämtande och är det språk som eleven använder vid di-
rekt kommunikation med andra…Vad beträffar svenskan fyller den
primärt en skriftspråksfunktion…(s. 16).

Även om lärarutbildarna på specialpedagogiska institutionen m.fl. sen en
tid haft detta synsätt,211  är det under 80-talet och i 1990-års utbildnings-
planer detta syns i styr- och måldokument. Utbildningen var under 1980-
talet inriktad på en yrkeskvalificering och kulturkompetens att arbeta med
döva och hörselskadade. Under 90-talet har de studerandes gruppsam-
arbeten och diskussioner i gemensamma kurser med andra inriktningar inne-
burit att dövlärarutbildningen fått större proportion av ”generalistinnehåll”,
d.v.s. mer allmänt specialpedagogiskt innehåll (från individ till samhälls-
nivå). Dessutom fokuseras genom detta i högre grad elever i behov av sär-
skilt stöd. Inriktning mot ”enbart” dövhet eller hörselskada minskade där-
med som specialiseringsinnehåll.

År 1993 kom en ny högskoleförordning som formulerade målen för olika
yrkesexamina, bl.a. specialpedagogexamen. De gemensamma målen, utö-
ver de i 1 kap. 9 § högskolelagen, handlade om att studenten skall ha de
kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta med olika åldrar i
komplicerad inlärningssituation ha kompetens att undervisa, handleda och
vara rådgivande i olika verksamheter, samt ha ”redovisat ett examensar-
bete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teorier studenten blivit för-
trogen med till de kommande arbetsuppgifterna”.212  För de olika inrikt-
ningarna var förordningen mycket allmänt formulerad. För dövlärare t.ex.
blev skrivningen

För att erhålla specialpedagogexamen med inriktning mot dövhet
eller hörselskada skall studenten ha

– de kunskaper och färdigheter som behövs för att undervisa döva
och hörselskadade,

– förmåga att utan svårighet kommunicera med döva/hörselskadade
på teckenspråk,

– kunskap om sociala och känslomässiga utvecklingsproblem vid ti-
digt inträffad total eller partiell hörselskada och vid hörselbortfall
senare i livet… Härutöver gäller de mål som varje högskola bestäm-
mer.213
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Skrivningen blev här ”studenten skall” mot i tidigare bestämmelser ”ut-
bildningen skall”.

Det skriftliga ”examensarbetet” utvidgades år 1993 till att bli 10p och
forskningsmetodkursen 5p.214  I samma kursplan fanns de nya möjlighe-
terna till valbara kurser, två stycken om 5p vardera. Ett tillägg i examens-
ordningen sedan 1998 är att studenten skall ha

förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälp-
medel för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan
användas i undervisningen av barn och ungdomar/elever…215

Fr.o.m. ht-97 togs den traditionella praktiken bort ur specialpedagog-
utbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) och ersattes med fält-
arbeten som relateras till den kommande arbetssituationen. Från ht-96 finns
specialpedagogutbildningen vid LHS på distans via IT-teknik med stude-
randegrupper på olika studieorter. Utbildningen har därmed genomgått en
stor förändring från begynnelsen år 1874 med seminarieutbildningen inte-
grerad vid Manillaskolan till IT- och distansutbildning.

För att besvara frågeställningen om dövlärarutbildningens historiska för-
ändringar har utbildningen relaterats bl.a. till olika sammanhang den in-
gått i. En förändring under 1990-talet är att specialpedagogik inrättades
som eget kärnämne. Detta innebär för de studerande att förutom en special-
pedagogexamen har de numera också möjlighet att avlägga en fil.kand.-
examen med specialpedagogik som huvudämne, fr.o.m. 1994 vid LHS.216

Ämnet kan också studeras på magisternivå (61–80p) från 1996 vid LHS.
Möjlighet finns även att söka till forskarutbildning i specialpedagogik. Till
denna utveckling mot forskningsnivå hör också professuren i special-
pedagogik, vilken inrättades 1987 vid LHS.

År 1994 gavs examensrätten för specialpedagogutbildning med inrikt-
ning mot dövhet eller hörselskada till dåvarande Högskolan i Örebro. År
1999 förnyades examensrätten vid Örebro universitet, efter Högskoleverkets
granskning. Specialpedagoger kan även läsa ämnet specialpedagogik till
fil.kand.- och fil.mag.examen. Fr.o.m. 1999 är Högskolan i Örebro ett uni-
versitet vilket bl.a. betyder att studerande i specialpedagogik kan söka till
forskarutbildningen vid Pedagogiska institutionen.

Av betydelse för dövlärarutbildningen under 90-talet var de nya
läroplanerna med dess versioner för specialskolorna (vissa kursplane-
förändringar). Läroplanen för grundskolor, Lpo 94, med bl.a. uppnående-
mål gäller även för specialskolor med döva och hörselskadade elever och
dessa skolors verksamhet ska vara jämförbar med grundskolan för hörande.
En skillnad är att undervisningen i huvudsak sker på teckenspråk, i de flesta
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fall elevernas primära språk. På motsvarande sätt gäller läroplanen för
gymnasieskolan, Lpf 94, även för RGD/RGH.

En förändring under 90-talet som haft betydelse för det sammanhang
dövlärarutbildningen utbildat för är, att döva och hörselskadade med lärar-
examen kan få anställning på en skola för döva och hörselskadade utan
krav på specialpedagogexamen. Lärarutbildningens praktik görs på en
teckenspråkig förskola, på en specialskola för döva och hörselskadade eller
på RGD/RGH. Vissa specialpedagogiska kurser kan väljas som tillval. Från
1992 definieras inte tjänsterna vid specialskolor som i tidigare specialskole-
förordning i termer av speciallärare, utan

Styrelsen för skolenheten får inrätta lönetjänster som lärare…vid
specialskolan i den omfattning som fordras för att uppehålla under-
visningen.217

Angående tillsättning av tjänst hänvisas till skollagens allmänna föreskrif-
ter enligt vilka kravet för anställning i det offentliga skolväsendet bl.a. är
att

Sökanden har genomgått svensk…lärarutbildning med huvudsaklig
inriktning mot den undervisning anställning avser.218

Utöver detta träffas avtal om lokal tillämpning av centrala avtal med bl.a.
möjligheter att enligt LAS tillämpa visstidsanställning i 12 månader och
provanställning 6 månader. Detta kan ske för arbetstagare som enligt 80 §
specialskoleförordningen och 2 kap. 3–5 §§ i skollagen har föreskriven ut-
bildning och teckenspråkskompetens.219

En annan utveckling av dövlärarutbildningen som skett under 90-talet är
i riktning bort från den tidigare specialinriktningen. Från 1994/95 finns vid
LHS grundskollärarprogram på teckenspråk till grundläggande yrkesexa-
men för arbete med döva och hörselskadade. Döva, hörselskadade och hö-
rande med teckenspråkskompetens går en lärarutbildning och får sedan
anställning på dövskolor (se sista avsnittet i kapitel sju). Specialpedagog-
utbildningen har förändrats under 90-talet och blivit mer generell, med del-
vis gemensamma kurser för olika inriktningar.220  Specialpedagoger med in-
riktning mot dövhet eller hörselskada får därmed en mer generell yrkes-
kvalificering mot elever i behov av särskilt stöd.

Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande och tillhörande propo-
sition221  kan komma att innebära förändringar av den framtida döv-
lärarutbildningen, vilket diskuteras i sjunde kapitlet.
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Kommunikativ rationalitet

Hur kan dövlärarutbildningen förstås utifrån olika rationaliteter under
lärarhögskoletiden? Efter en analys av innehållet i dövlärarutbildningen och
några av de sammanhang den ingått i är min tes att den kommunikativa
rationaliteten börjat utmana den instrumentellt-tekniska rationaliteten och
vuxit sig starkare under tidsperioden. Englund (1995) ser den som rationa-
litetsbasen i en demokratisk utbildningskonception, vilket har varit en av
flera aspekter i min granskning. Den förändrade rationaliteten växer fram
på olika arenor, dels i innehållet av styrdokumenten för dövlärarutbildnin-
gen, dels i det sammanhang den ingår i.

Riksdagens beslut 1981 om dövas tvåspråkighet och Lgr 80 med kom-
pletterande föreskrifter innebar en definitiv förändring av dövlärararbetet
och för innehållet av dövlärarutbildningen. Ett krav växte fram på tecken-
språkskompetens hos dövlärarna, vilket fastställdes i antagningsbestäm-
melserna från 1990 i form av godkänt teckenspråksprov. Detta konkretise-
rade den nya synen på att barndomsdöva/-hörselskadade inte i första hand
behövde speciallärare, utan lärare med goda kunskaper i teckenspråk och
svenska,222  alltså med kommunikativ kompetens. På en annan arena finns
högskoleförordningens examensordning223  under 90-talet, vilken kan för-
stås i termer av kommunikativa rationaliteter. Skrivningarna är fåordiga,
målstyrande och mycket ansvar är överlämnat till lokal verkställighet av
respektive utbildningsanordnare. Med i planeringen av den nya special-
pedagogutbildningen i Örebro fanns en referensgrupp från olika Örebro-
skolor för döva. Inför den nya utbildningen 1990 vid dåvarande HLS del-
tog bl.a. ”brukare, forskare, lärarutbildare och avnämare”224  i planeringen.
Även om ett delegerat kursansvar delvis funnits tidigare inom dövlärarut-
bildningen, är den det i ännu högre grad nu under 1990-talet.

Samtidigt som kommunikativ rationalitet dominerar styr- och mål-
dokument idag inom dövlärarutbildningen och i den läroplanskontext den
ingår i, kan den instrumentellt-tekniska rationaliteten sägas vara livskraftig
med bl.a. nationella prov och uppnåendemål med mätningar av prestatio-
ner.

Specialarbeten/examensarbeten (benämningarna har växlat) har även
under hela lärarhögskoletiden ingått som en del av dövlärarutbildningen.
Under förra tidsperioden, avsnittet Seminarieutbildningen reformeras, 1930
till 1960-talen, tydliggjorde ämnena för de studerandes skriftliga arbeten
den förändrade synen på viktig kunskap i utbildningen. Vad kan en gransk-
ning av de skriftliga arbetena under lärarhögskoletiden visa? Specialarbetena
som finns arkiverade från 1968225  har granskats utifrån ämnesinnehåll och
uppläggning. En kategorisering gjordes ifråga om tyngdpunkten utifrån vil-
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ken rationalitet specialarbetet kunde relateras till. Arbeten vars ämnes-
inriktning och uppläggning kan förstås utifrån en instrumentell-teknisk ra-
tionalitet (IR) har kännetecknats av t.ex. testningar, kvantitativa mätningar
av språk redovisade i statistiska bearbetningar.

I arbeten vars grundsyn övervägande är en kommunikativ rationalitet
(KR) ingår som jag tolkar det en demokratiaspekt226 , där brukarna kom-
mer till tals. Exempelvis blir inte bara lärare och personal utan även eleverna
tillfrågade. Undersökningar av föräldrars åsikter/perspektiv/upplevelser hör
hit, liksom arbeten kring att minoritetsspråket teckenspråket lyfts fram och
synliggörs. Ett exempel är arbetet ht-88 om ”Hemvägledning för hörsel-
skadade” med syftet ”att utröna vad de hörselskadade själva anser om hem-
vägledning”. I enstaka fall kan en uppsats om teckenspråk ha räknats till
IR-kategorin eftersom tyngdpunkten i metoden varit av testkaraktär.227  Alla
arbeten har inte kunnat klassificeras utifrån IR eller KR. Dessutom är det ej
helt ömsesidigt uteslutande då det inom KR skulle kunna finnas några mät-
ningar via enkäter. Jag har dock gjort en samlad bedömning av vad som
övervägt. Drag av värderationalitet enligt avsnittet Teoretiska perspektiv
har ej upptäckts.

I tabell 3:1 har periodiseringen gjorts relaterad till de tidigare beskrivna
reformerna 1968, 1977 och 1990. Den stora mängden arbeten beror på att
för vissa år finns noterat att det gjordes flera än ett arbete under studieti-
den. Vissa år finns inga arbeten registrerade.

Resultaten tyder på att specialarbeten vars ämnesinriktning och upplägg-
ning kan förstås utifrån en kommunikativ rationalitet blir allt vanligare
under lärarhögskoletiden, medan de med instrumentell-teknisk inriktning
minskar och sen försvinner. Övriga tendenser är att någon form av läro-
medelsproduktion med eller utan utvärdering funnits med som ämne under
alla år från 1968, men detta försvinner från 1990. Examensrapporterna

Tabell 3:1. Antal specialarbeten, examensarbeten och övriga skriftliga ar-
beten kategoriserade efter instrumentell – teknisk (IR) och kommunikativ
rationalitet (KR), för olika år.

År IR % KR % Övriga % Summa totalt
arbeten

1968–1976 30 18 11 7 125 75 166 100%
1978–1989 7 5 51 39 75 56 133 100%
1991–1996 0 0 39 85 7 15 46 100%



110

stramas upp markant efter 1990, och så småningom under 1990-talet kom-
mer en tydligare teorianknytning av arbetena.

Delar av det offentliga samtalet har granskats som det förts i dövas tid-
ning (SDR-kontakt) och dövlärarnas tidskrift (Nordiskt Tidskrift för Döv-
undervisningen). Syftet var att undersöka dels allmänt innehållet i relation
till avhandlingens tre rationaliteter, dels vad som specifikt skrivits om döv-
lärarutbildningen. Under tidigare årgångar av dövas tidning som granskats,
före lärarhögskoletiden, finns få artiklar om dövlärarutbildningen. Indirekt
berörs den i debatten om teckenspråket och i minnesrunor över någon semi-
narieledare. Under lärarhögskoletiden sker en förändring så att dels ökar
andelen artiklar om dövlärarutbildningen, dels blir de mer kritiskt kom-
menterande. I SDR-kontakt finns t.ex. reportage om de första döva stude-
rande på lärarhögskolan och speciallärarutbildningen under första hälften
av 80-talet.228  Olika utredningar som berör dövlärarutbildningen refereras
och kritiseras, och reportage görs från utbildningen.229  Krav framställs på
fortbildning av dövlärarna dels allmänt, dels specifikt till regeringen från
berörda organisationer, bl.a. av Sveriges Dövas Riksförbund.230  En ny typ
av artiklar från 1960-talet innehåller forskningsanknytning i någon form.
Olika undersökningar genomfördes i samarbete mellan SDR och universi-
tet där bl.a. ett av resultaten redovisat 1965231  var att mellan 15–25% av
talet hos elever i dövskolans 8:e årskurs var förståeligt för personer som ej
var bekanta med talvanorna hos döva elever. En slutsats som dras i artikeln
är att eftersom eleverna i undersökningen kan sägas ha undervisats efter
”talmetod” kan resultatet ses som ett mått på effekten av denna metod. I
olika artiklar anförs argument mot ”talmetoden” i termer av forskningsan-
knytning.232

En granskning av dövas tidning i relation till rationaliteterna visar att
omkring 1960 finns inslag av den i avhandlingen definierade värderationa-
liteten med bibliska betraktelser och reportage om kungabesök samt vissa
instrumentellt-tekniska inslag.233  Under lärarhögskoletiden upphör sådana
artiklar. Den forskningsanknytning från 60-talet i SDR-Kontakt som be-
skrivits ovan hade starka drag av instrumentellt-teknisk mätbarhet, bl.a.
psykologiska laboratorieliknande undersökningar med testningar och
kvantifieringar.234  Samtidigt kan den sägas representera en kommunikativ
rationalitet ingående i en demokratiskt konception (Englund 1986) på så
sätt att det etablerade utmanas.

En syftesrelaterad läsning har också gjorts av dövlärarnas tidning, Nord-
isk Tidskrift för Dövundervisningen (NTD). En stort andel artiklar innehål-
ler administrativa aspekter av dövundervisningen, internationaliserings-
perspektiv samt konferensrapporter, även under lärarhögskoletiden. Få ar-
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tiklar finns om dövlärarutbildningen. De som finns innehåller redogörelse
för verksamhetsåret 1964/65, beskrivning av förslaget 1967 om ”ny special-
lärarutbildning av lärare för hörselskadade vid specialskolan” samt en dis-
kussion 1981 om behovet av olika dövlärare (klasslärare respektive ämnes-
lärare med teckenspråk och svenska).235  En rationalitetsförskjutning sker
av innehållet i NTD under lärarhögskoletiden. Artiklar av instrumentellt-
teknisk karaktär förekommer frekvent under 1950- och 60-talen men mins-
kar i antal under 1970-talet. Innehållet är t.ex. sociometriska test, tal-
överföring och talträning, försök med ”S-indikator”, utveckling av tekniska
hjälpmedel vid avläsning.236  Sådant innehåll försvinner under 1980-talet då
en annan rationalitet kan sägas bli tydligare på arenan med artiklar t.ex.
om teckenspråk, ”utveckling hos döva barn – vad kan vi lära av barnen?”
och medvetandeläger.237  Några enstaka artiklar av annan karaktär finns i
början av 1990-talet såsom ”fonologisk utvärdering av talet som en grund
för talträning i dövskolan” och om cochlea implantat.238

Innebörden av kommunikativ rationalitet relativt dövlärarutbildningens
innehåll kan problematiseras. Fanns inte en viljeinriktning att kommuni-
cera även före lärarhögskoletiden? Rektor Ingvarsson skriver 1940

Dövstumskolans egentliga undervisningsuppgift är att hos lärjung-
arna söka utveckla ett språk – modersmålet – och att i anslutning
därtill bibringa dem ett visst mått av kunskaper och färdigheter.239

Även om det fanns inslag av en viss form av kommunikativ rationalitet före
lärarhögskoletiden är min uppfattning att den inte kan sägas ingå i en de-
mokratisk utbildningskonception som syftar till delaktighet. Skälet är att
talet och de hörandes hegemoni sattes främst. Ett annat synsätt uttrycks
under senare delen av det jag benämner ”lärarhögskoletiden”, i Lärarut-
bildningskommitténs (LUKs) betänkande (1999)240  som inkluderar den
framtida dövlärarutbildningen. I samband med denna anser LUK det yt-
terst angeläget att kurser i teckenspråk som inriktning och/eller specialise-
ring erbjuds på några högskolor. Motiveringen LUK anför är

Det är viktigt att fler lärare än idag har sådan kompetens för att
stimulera eleverna att lära teckenspråk så att döva barn och ungdo-
mar blir mer delaktiga i skola och samhälle. Därigenom sker också
en kvalitetsökning i undervisningen för de hörande barnen och ung-
domarna (min kursivering; s. 195).

Viljeinriktningen i citatets kursiverade skrivningar kan sägas uttrycka en
kommunikativ rationalitet, ingående i en demokratisk konception (Englund
1995).
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Jämförande tolkning och analys
Vilka historiska förändringar genomgår lärarutbildningen för döva elever?
I avhandlingen besvaras frågeställningen bl.a. genom att översiktligt be-
skriva några förutsättningar som kan ha haft betydelse vid den tid döv-
lärarseminariet bildades. Ett sådant drag är den kyrkliga anknytning Linné
(1996) m.fl. pekat på för folkskoleseminarierna. Dövlärarseminariet skilde
sig inte från övriga seminarier, förutom att det inte fanns någon kyrklig
”mellaninstans” mellan Ecklesiastikdepartementet och seminariet i form av
konsistoriets tillsynsroll. I undervisningen på dövlärarseminariet ingick att
vara biträde vid nattvardsundervisningen och vid gudstjänsten,241  vilket jag
tolkar som ett intensivare kyrkligt inslag jämfört med de reguljära folk-
skoleseminarierna.

En ”starkt föreskrivande metoduppfattning” är ett annat drag Linné
(1996) pekar på hos ledande svenska seminariemän under 1800-talet. Min
tolkning är att detta fick betydelse även inom dövlärarutbildningen, efter-
som dövlärarstuderandes första lärarsocialisation ägt rum på folkskolesemi-
narierna. Innehållet i den ”föreskrivande metoduppfattningen” fokuserade
de döva elevernas tal- och språkutveckling. Metoder242  för att lära döva
elever tala blir betydelsefulla även under stora delar av 1900-talet.243  Som
visats blir kunskaper om tal och språk relaterade till undervisningsmetoder
betydelsefulla och återfinns ofta som ämne, med olika aspekter, i examens-
arbeten. Olika metoder för detta var ett starkt inslag i dövlärarutbild-
ningen244 . När det politiska beslutet kom år 1981 om teckenspråk och dövas
två språk, innebar detta bl.a. ett metodproblem i dövlärarutbildningen då
ingen forskningsbaserad kunskap fanns inom detta område.245  Skolöver-
styrelsen gav 1991 ut en skrift för specialskolan titeln ”Dövas två språk.
Metodbok. Svenska för döva: läsa, skriva tala (min kursivering)”.

Dövlärarseminariet startade alltså i en tid av motsättningar mellan tal-
och tecken”metoderna”.246  Kännedom om de olika metoderna i ett inter-
nationellt sammanhang var ett markant inslag i utbildningen. När det kom
till konkret urval av arbetssätt och kommunikation prioriterades talet, utom
för de svagaste eleverna. En förklaring till att talmetoden i olika varianter
kom att dominera under hundra år kan vara att den tyska kulturkretsen
länge var gällande i Sverige, dels allmänt, dels inom dövundervisningen.
Konkreta exempel på detta är dövlärares studieresor till ”döfstumanstalter”
i Tyskland på 1860-talet (Prawitz 1913). I dövlärarexamen på t.ex. 1940-
talet ingick tysk originallitteratur.247
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Ytterligare en förklaring och förstärkning av talets hegemoni kom under
den period jag kallat Seminarieutbildningen reformeras (se s.77–), då ”Ve-
tenskaper” blev betydelsefulla i dövlärarsocialisationen och i synnerhet vissa
sådana som teknisk och medicinsk audiologi.

För att besvara frågeställningen om vilka historiska förändringar döv-
lärarutbildningen genomgår har den bl.a. relaterats till olika sammanhang
den ingått i. Linné (1996) skriver om 1800-talets folkskoleseminarier att
deras

… isolering i förhållande till läroverken och det högre utbildningsvä-
sendet bevarats seklet ut. Det framstår allt tydligare hur seminariet
format ett fält för sig, avgränsat från universitet och läroverk ( s. 136).

Om detta kännetecknade folkskoleseminarierna gällde det i hög grad även
för dövlärarseminariet. Detta styrks av att alla lästa texters innehåll hand-
lar om detta avgränsade fält, dövundervisningen och dövlärarutbildningen.
En historisk paradox är att när den kommunikativa rationaliteten växer i
betydelse under lärarhögskoletiden börjar dövlärarutbildningen som strikt
avgränsat fält att ”luckras upp”. Exempel på detta är att specialpedagog-
utbildningen med inriktning mot dövhet eller hörselskada i Stockholm un-
der 90-talet har stor del av utbildningen gemensam med övriga inriktningar.
Som tidigare beskrivits finns vid Lärarhögskolan i Stockholm grundskol-
lärarprogram som utbildar lärarstuderande med teckenspråks”färdighet”
(döva, hörselskadade eller hörande) för arbete och anställning vid dövsko-
lor. Vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, går döva och hörsel-
skadade lärarstuderande på den reguljära utbildningen med praktik på
teckenspråkiga förskolor, skolor för döva och hörselskadade elever eller
RGD/RGH. Ett annat exempel är det läroplanskontext dövlärarutbild-
ningen ingått i, då läroplanerna för grundskolan numera gäller för döv-
skolorna, liksom Lpf 94 för RGD/RGH.

En liknande diskussion om avgränsade fält har Bladini (1990), och drar
slutsatsen att

Ett studium av speciallärarutbildningens historia visar att den offici-
ella inställningen till frågor som rört denna fram till 70-talet närmast
kan uttryckas som att ”detta är inte vårt bord”…Ett litet antal per-
soner har …fått ett relativt stort inflytande [över speciallärar-
utbildningen; min kommentar] vilket har blivit särskilt starkt genom
verksamhetens isolering…Generellt sett har frågor om special-
lärarutbildning förhalats eller ”bollats” mellan olika instanser
(s. 340, 341).

Bladini (a.a.) pekar också på ett mönster hon lagt märke till hos statsmak-
terna: först sedan de utrett och reformerat det ”normala” har de tagit itu
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med de ”avvikandes” situation. Detta har t.ex. skett i form av en utrednings
tilläggsuppdrag. Ett exempel är att skolplikt infördes för ”bildbara sinnes-
slöa” först i och med 1944 års lag248  om undervisning och vård av dessa
elever. Pärsson (1997) finner samma mönster som Bladini i sin analys av
dövas undervisning i dövskolor och i fortsättningsskolor, och menar att

Sammantaget skedde…en harmonisering i förhållande till utveck-
lingen av hörandes undervisning, men med en tidsmässig eftersläp-
ning (s. 251).

Grundskola för döva beslöts först femton år efter riksdagens principbeslut
om enhetsskola för hörande elever (a.a.). När grundskolan inom special-
skolan var genomförd och så småningom Riksgymnasiet för döva (RGD i
Örebro) år 1971 (Ohlson 1995) hade även döva elevers utbildningssystem
harmoniserats med de hörandes. På samma sätt skedde så småningom en
utveckling av dövlärarutbildningen så att den under 1960-talet samordna-
des med och år 1968 blev en del av Lärarhögskolans speciallärarutbildning.
Under 1990-talet har dövlärarutbildningen harmoniserats med den regul-
jära lärarutbildningen, vilket Lärarutbildningskommittén249  föreslår ska
permanentas.

Av betydelse för dövlärarutbildningen var alltså reformeringen av det
obligatoriska skolsystemet för döva, vilket sammanfattas i figur 3:2.

1870-talet 1930-talet 1960-talet 1990-talet

1873

1990 ny specialpedagog-
utbildning1952 års reform

1940 Kungl.Maj:ts
bestämmelser

SFS 1993:100SFS 1968:318
SFS 1889:27

Nya bestämmelser om dövlärarutbildningen

SFS 1889:27 SFS 1940:347 Lgr 69 Lgr 80 Lpo 94

1938 SFS 1965:478 1983

Nya bestämmelser och läroplaner inom dövundervisningen

Figur 3:2. Jämförande översikt av några viktiga årtal under 1870 till 1990-talen
för dövlärarutbildningen och det obligatoriska skolsystemet för döva elever

1996
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Under 1990-talet finns motsättningar i synen på döva (Bagga-Gupta &
Domfors, under utgivning). Exempel på detta är att de reguljära läroplaner-
na Lpo 94 och Lpf 94 gäller också skolor för döva, medan inom t.ex. social-
försäkringsområdet finns äldre regler även för döva ungdomar, formule-
rade i termer av pensionstillskott, sjuk- och handikappbidrag. Här finns en
konflikt mellan normalitet och avvikelse.

Ett annat sammanhang dövlärarutbildningen ingått i är offentligt-pri-
vat250 . Under andra hälften av 1800-talet startades ett antal privata döv-
skolor med visst statligt stöd, vilka sågs som ett komplement. Manillaskolan
där seminariet förlades 1874 hade erhållit statsanslag under många år, vilka
sågs som ett komplement till elevavgifter och donationer. ”Huvudfåran”
från riksdagens sida var enligt Förhammar (1991) samverkan mellan det
offentliga och det privata. Ansvaret för Manillaskolans verksamhet var fram
till år 1894 en direktion vars ledamöter utsågs av Kungl.Maj:t. enligt Prawitz
(1913). Direktionen som hade ”makt att själv besluta rörande institutets
angelägenheter, benämndes »Kungliga direktionen«” (a.a. s. 409). År 1889
tog stat och landsting över ansvaret, och bl.a. dövlärarutbildningens inne-
håll skrevs in i lagstiftningen. Detta ledde till att en styrelse skulle ansvara
för Manillaskolans och seminariets verksamhet. Ledamöterna utsågs enligt
Prawitz (1913) av ”vederbörande landsting samt stadsfullmäktige i städer,
som ej i landsting deltaga” (s. 410).

Även om vi idag åter har fristående skolor med olika inriktningar har
regeringen formulerat ”Teckenspråkig miljö – ett statligt åtagande”.251  Sta-
ten bör enligt propositionen även fortsättningsvis vara huvudman för
specialskolorna. Samtidigt skall enligt regeringen ”Ärenden om godkän-
nande av fristående skolor som motsvarar specialskolan prövas av den fö-
reslagna styrelsen för specialskolorna”.252  Om detta förverkligas skulle det
kunna betyda att dövlärarutbildningen efter drygt hundra år åter ingår i ett
samhälleligt sammanhang av offentliga och privata dövskolor.

Det tredje sättet att besvara frågeställningen om dövlärarutbildningens
historiska förändringar har varit att innehållet beskrivits och analyserats
under olika tidsperioder. Motsättningar och konflikter fanns när döv-
lärarutbildningen startade och har alltsedan dess funnits med i bilden. Olika
maktintressen har gjort sig gällande i urvalet av utbildningens innehåll.
Medicinsk-teknisk vetenskap, särskilt audiologin, var ett starkt inslag från
slutet av 30-talet till 60-/70-talen. Relevant forskning inom andra vetenska-
per saknades till stor del.253  Under perioden 1930–60 var läkare ofta närva-
rande som examensvittnen. Ärftlighet och steriliseringsdiskussionen med
åsikter om ”osunda äktenskap bland dövstumma” kom att beröra även
döva.254
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Ett nutida exempel på motsättningar är diskussionen om cochlea
implantat (CI)-operationer255  av döva barn. Å ena sidan står intresseorgani-
sationerna DHB, HRF och SDR som i officiella uttalanden tagit avstånd
från CI-operationer på barn under 18 år. Flera olika argument finns mot
CI, såsom medicinska, sociala, psykiska och pedagogiska samt ideologiska/
etiska. Mot detta finns den andra sidan med ”läkarnas vilja att ge döva barn
viss hörsel…däremellan står föräldrarna” (Eriksson 1995, s. 205). Eriksson
har studerat detta ur ett sociologiskt perspektiv och kallar sin studie ”Avvi-
kare och avhoppare – om cochlea implantat”.256

Dövlärarutbildningens innehåll kan relateras till Ödmans (1995) diskus-
sion om det historiska minnet och pedagogiska ”konstanter”. Dessa lever
vidare, ”överpersonligt”, som en blind praktik vilken legitimeras av ideolo-
gier i nuet. Ödman exemplifierar med den lärardominerade undervisningen
som funnits kvar sen medeltiden, men bytt ”mask” efter det pedagogiska
modets växlingar. I grunden är det egentligen samma synsätt på undervis-
ningen. Ödmans resonemang skulle kunna tillämpas på dövlärarutbildning-
ens innehåll om de döva elevernas tal- och språkutveckling. Under perioden
när seminarieutbildningen reformerades under 1930 till 1960-talen bytte
denna ”mask” och fick en vetenskapligare inriktning med så småningom
medicinsk-teknisk audiologi som hjälpvetenskap. Ett annat område relate-
rat till Ödmans diskussion skulle kunna vara det som tidigare diskuterats i
detta avsnitt om olika metoder för elevernas tal- och språkutveckling. Olika
metoder har tillämpats under olika tider, t.ex. från Lexington (USA), Ne-
derländerna, den svenska Wedenbergmetoden.257  En fråga för vidare stu-
dier är om det i grunden egentligen finns samma instrumentellt-tekniska
synsätt under 1800- och 1900-talen på de döva elevernas språkutveckling.
Detta synsätt byter ”mask” och tar nya former under olika tidsperioder.

En annan principiell motsättning gäller forskningsanknytning och akade-
misering av utbildningen, kontra mer praktiskt inriktad yrkeskvalificering.
Även om dövlärarstuderande har gjort någon form av självständiga, skrift-
liga arbeten alltsedan 1889,258  var det först omkring 1960 denna motsätt-
ning accentuerades genom högre krav på arbetenas kvalitet. En av lärarna,
G.Hansson, som också undervisade i statistik hade betydelse i detta sam-
manhang.259  Under 1990-talet kom denna akademisering att i ännu högre
grad markeras med kurser i forskningsmetodik och 10p-uppsatser.

Gustavsson (1994) diskuterar förutom rationaliteterna olika tankefigurer.
Han pekar på att idrottsanknutna tankefigurer ofta är tröga till sin karak-
tär. Hur har situationen varit inom dövundervisningen och dövlärar-
utbildningen? Pärsson (1997) summerar dövas utbildning i Sverige 1889–
1971 att i stort var det ”… en skolform, i vilken döva barn hölls kvar i ett
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ålderdomligt system” (s. 251). Pärsson anknyter till Labrégères och disku-
terar hur den allmänna inställningen har betydelse för förändringar i handi-
kappades utbildning. Även ekonomiska faktorer fördröjde reformerna un-
der 1930-talet.

Hur har dövlärarutbildningen och dess innehåll förändrats? Finns även
här inslag av tröghet och en tidsfördröjning? De blivande dövlärarna gick
på folkskoleseminarier som reformerades upprepade gånger, men döv-
lärarutbildningen förändrades enligt styrdokumenten långsammare. Folk-
skoleseminarerna förändrades bl.a. 1886, 1914, 1937 och 1958.260  Före
lärarhögskoletiden kom nya styrdokument för dövlärarutbildningen år 1889
och 1940, samt en viss ändring 1952.261  Kungl. Maj:ts bestämmelse från år
1940 innebar ingen radikal reformering av dövlärarutbildningen, enligt min
uppfattning, utan den fortsatte till stora delar som förut. I skrivelser262  till
Skolöverstyrelsen föreslår rektorn för Manilla dövlärarseminarium föränd-
ringar av utbildningen, vilka kom att genomföras först i början av 1950-
talet. I en skrivelse till Konungen 1941 uttrycker rektor Ingvarsson indirekt
myndigheternas tröghet:

I några av de förslag rörande dövstumskolväsendets omorganisation,
som under de senaste 30 åren ingivits till Kungl.Maj:t, har frågan
om en förbättrad dövstumlärarutbildning även berörts.263

Samtidigt kan av journaler utläsas att rektor Ingvarsson betydde en hel del
genom att inom ramen för rådande styrdokument införa nya typer av före-
läsningar och litteratur.

Från och med 1960-talet har utbildningen av dövlärare ingått i och sam-
ordnats med speciallärar-/pedagogreformerna.

Tidsfördröjningar har också förekommit i dövlärarutbildningens
förordningstexter i relation till förändringar av dövpedagogisk verksam-
het. I slutet av 1960-talet kunde t.ex. adjunkter antas till speciallärar-
utbildningen. År 1955 hade en försöksverksamhet med en 2-årig teoretisk
fortsättningskurs för döva startat med hjälp av ekonomiskt stöd från Scout-
förbundet.264  Lärarna hade gått på Manillaseminariet och var enligt
antagningsbestämmelserna folkskollärare. Inte förrän läsåret 1961/62 tog
staten ett ekonomiskt ansvar så att kursen blev en del av Manillaskolans
verksamhet. Detta kan jämföras med att vid samma tid fanns vid Gallaudet
College i USA för döva studenter utbildning i olika ämnen. En svensk döv
studerande, Carl Croneberg, reste 1950 till USA och studerade vid Gallau-
det. Han skrev

Av de 59 fakultetsmedlemmarna är 18 döva. Av dessa är fem lärare i
preparationsskolan, 2 professorer, 4 biträdande professorer, 4 lärare
och 3 assisterande lärare. Av de 12 doktorerna är två döva.265
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Även om befolkningsunderlaget, kulturer mm. minskar jämförbarheten kan
denna skillnad också förstås i termer av olika mentaliteter266  ifråga om teo-
retiska fortsättningskurser för döva. Ohlson (1995) ger åtskilliga exempel
på detta bland dövlärare, fortsättningsskolor för döva och i flera utred-
ningar, där denna tanke framfördes. Statsmakterna vidtog dock inga åtgär-
der förrän så småningom. Detta står i kontrast till de internationella
kontakternas betydelse som Pärsson (1997) visar har påverkat dövas ut-
bildning i ”barndomsskolan”.

En annan väsentlig drivkraft bakom utvecklingen utgjorde utländ-
ska förebilders betydelse, i samband med framför allt dövpedagog-
ers kontakter med andra länder (s. 353).

Pärssons slutsats är alltså att detta haft betydelse. Frågan är varför inte
USA-kontakter, främst då med Gallaudet, påverkade dövlärarutbildningen
i större utsträckning. Den internationella medvetenheten under 1800-talet
fortsatte under 1900-talet i form av återkommande artiklar i dövlärar-
sällskapets tidningar om dövundervisning i andra länder. I början av seklet
skrev Nyström en artikelserie om ”Döfstumlärarebildningens utveckling och
nuvarande ståndpunkt i några af Europas länder”.267  I dövlärarnas tidning
för de döva, skrev Nordin 1904 ett par artiklar om ”Fortsatt undervisning
åt de döfstumma”. Nordin utgår ifrån en beskrivning av utbildningen vid
Gallaudet. Han uttrycker en vision ”…något i den riktningen, om ock mera
anspråkslöst, skulle vi kunna åstadkomma”.268  Nordin pekar på att Tysta
skolan både har donationer och en tomt. Det han i första hand föreslår är
en undervisning ”i ungefär samma ämnen som våra allmänna läroverk” (s. 51),
där realexamen skulle kunna avläggas och en och annan studentexamen.
Först under 1950-talet förverkligades Nordins vision. Ett sätt att förstå
denna tidsfördröjning kan vara det tyska inflytandet som både språkligt
och ifråga om litteratur m.m. länge hade stort inflytande på dövlärar-
utbildningen i Sverige. Någon motsvarighet till Gallaudet fanns inte i Tysk-
land.

Även om flera fall beskrivits av tröghet ifråga om ändringar av bestäm-
melser finns å andra sidan exempel på hur förordningar inneburit något
nytt, t.ex. riksdagsbeslutet 1981 om dövas två språk och Lgr 80 med kom-
pletterande föreskrifter. Detta beslut gjorde Sverige unikt, internationellt
sett.269  Även om dövlärarutbildningen redan tidigare påbörjat en föränd-
ring i linje med dessa beslut, tog det tid innan dövskolornas verksamhet
”kom ikapp” dessa riksdagsbeslut, bl.a. beroende på bristande fort-
bildningsresurser.
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Ett fjärde sätt att besvara frågeställningen om dövlärarutbildningens his-
toriska förändringar har varit analys och förståelse utifrån olika rationa-
liteter. Slutsatsen från läsningen av olika texter är att en rationalitet som
dominerat under en tidsperiod så småningom minskade i betydelse samti-
digt som en annan blev allt starkare. De olika rationaliteterna har dock
aldrig försvunnit helt och på så sätt kan den nuvarande dövlärarutbildningen
relateras till sin historiska utveckling.

Läsningen av texterna relaterade till rationalitetsbegreppet kan alltså sä-
gas fånga upp väsentliga aspekter och huvuddragen av förändringarna av
dövlärarutbildningens innehåll. Under de skilda tidsperioderna med olika
rationalitetsdominans har dövlärarutbildningen implicerat olika socialisa-
tionsprocesser. För den generation dövlärare, som utbildades under 50- och
60-talen med talet som betydelsefullt i undervisningen, har det inte varit
oproblematiskt enligt Eriksson (1995) att efter 1981 års riksdagsbeslut an-
vända teckenspråk som undervisningsspråk. Eriksson har ur ett sociolo-
giskt perspektiv undersökt uppfattningar hos lärare ur den tidigare ”tal”-
generationen respektive den nyare ”teckenspråksgenerationen”, och pekar
på föreställningar om att ”Bara det faktum att de tillhör talgenerationen
har en stigmatiserande effekt” (s. 154). I kollegiet, i föräldrars ögon etc.
uppfattar sig vissa lärare tillhöra ”fel”generation.

Dövlärarsocialisationens meningsskapande innehåll har alltså varit olika
under de tre perioder som här undersökts då någon av rationaliteterna do-
minerat, samtidigt som inslag av andra rationaliteter funnits i utbildningen.
Ett exempel är den undervisning i åtbördsspråk blivande dövlärare fick på
seminariet fram till lärarhögskoletiden med en dövpräst som lärare. Detta
innehåll kan ses som ett kvardröjande inslag av den värderationalitet som
kan spåras tillbaka till seminariestarten 1874 och som var mycket starkare
under seminariets första årtionden med ett markant kyrkligt innehåll, både
i socialisationen av döva elever och seminarie”elever”. Samtidigt kan tecken-
språksundervisningen före lärarhögskoletiden problematiseras och sägas
representera en kommunikativ rationalitet som så småningom under andra
hälften av 1900-talet växte sig allt starkare i Sverige, ett demokratiskt per-
spektiv att via teckenspråket göra sig hörd som språklig minoritet. Före
lärarhögskoletiden var alltså teckenspråket aldrig helt borttaget ur döv-
lärarutbildningen men officiellt användes det inte i undervisningen av
eleverna (utom för de elever som uppfattades som ”svagast”). En infor-
mant formulerar att

[döv] undervisningen var ju fri från teckenspråk. Teckenspråket var
ju det sociala språket på fritiden och på jourer och sånt där. Och så
var det ju dom äldsta lärarna, dom tecknade. Dom kunde tecken-
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språk. Men däremot mellangenerationen, dom yngre som hade kom-
mit in, dom tecknade inte speciellt bra. Vi fick det [teckenspråks-
undervisningen av prästen; min kommentar] som ett slags kulturellt
inslag tycker jag.270

Inom ramen för den kommunikativa rationaliteten under lärarhögskoletiden
kom ytterligare förändringar att ske ifråga om grundsynen på döv-
lärarutbildningen i slutet av 1900-talet. Som tidigare beskrivits kan döva,
hörselskadade och hörande studenter med teckenspråkskompetens numera
gå en grundskollärarutbildning och efter lärarexamen söka arbete på en
skola för döva och hörselskadade. Döva med lärarexamen kan av
kommunikations-, identitets- och kulturkompetensskäl, i anslutning till de
två senaste läroplanerna, ses som en tillgång i specialskoleundervisningen.271

Det förändrade synsättet har bl.a. inneburit att döva som på 1800-talet
placerades på ”abnormskolor” (Förhammar 1991) numera har en författ-
ningsenlig rätt att anställas som lärare på specialskolor.

Med vilken tillförlitlighet har avhandlingens ”historiska” syften kunnat
fullföljas? Som framgått finns det utifrån den syftesrelaterade läsningen
mycket som talar för olika rationaliteters dominans under skilda perioder
och att rationalitetsförskjutningar ägt rum. Avsikten har varit att under-
söka vad som sker främst utifrån vad styr- och måldokument visar. Några
andra slutsatser om dövlärarutbildningen kan inte dras, vilket ett par exem-
pel visar. Av styrdokument, journaler och andra texter har framgått att
rationalitetsförskjutningar sker. Den djupare innebörden för genomföran-
det av utbildningen, t.ex. ifråga om den medicinsk-tekniska audiologin, har
jag dock inte kunnat utläsa från dokumenten. En av intervjuerna gav en
antydan om betydelsen av förskjutningarna. Informanten genomgick döv-
lärarutbildning i slutet av 1940-talet och uppfattar att det förekommit ”två
paradigmskiften”. Med det första skiftet avses att först efter utbildningen i
slutet av 1940-talet kom den medicinsk-teknisk audiologiska kunskapen
att få oerhört stor betydelse för dövlärararbetet. Det sista skiftet avser det
jag i avhandlingen kallar kommunikativ rationalitet då teckenspråket syn-
liggjordes och skrevs in i läroplanen för specialskolan. Nylander (1979)272

antyder också denna förändring av dövlärarsocialisationen ”under en del
av 1950-talet, då utbildningen vid dövlärarseminariet hade en allt för ensi-
dig audiologisk inriktning” (s. 158).

Ifråga om tillförlitlighet kan Nylander (1979)273  bidra med komplette-
rande synpunkter. Nylander var med i dövlärarutbildningen från 1930-ta-
let och skrev nämnda artikel under lärarhögskoleperioden då en ny ratio-
nalitet var på väg att erövra arenan. Han pekar på stridigheter om dövunder-
visningens olika metoder och de förändringar dövlärarutbildningens inne-



121

håll genomgått. Utifrån Nylander (a.a.) kan det vara så att inom ramen för
de rationaliteter som dominerat, har mindre förskjutningar i dövlärar-
socialisationens meningsskapande innehåll förmodligen funnits, utöver de
som analysen av styr- och måldokument visat. Socialisationens innehåll
gällde t.ex. dövlärarnas syn på teckenspråk i olika sammanhang: skola –
fritid, äldre – yngre elever, olika skolämnen och klasser för olika elever.274

Ett sådant exempel skulle kunna vara betydelsen av Prawitz syn på tecken-
språk som enligt Nylander (1979) hade en ”positiv inställning till de dövas
eget språk” (s. 146). Prawitz var föreståndare och rektor för döv-
lärarseminariet vid Manillaskolan 1907–1923 och undervisade alltså de
blivande dövlärarna. I polemik mot vad Nylander uppfattar som onyanse-
rade beskrivningar av orala metoder första hälften av 1900-talet citerar
han Prawitz texter från 1922, enligt vilka teckenspråket kunde användas i
dövskolans högre klasser men inte på lägre stadier där ”normalspråkets
grammatiska former… skulle läras (a.a. s. 154). Samtidigt som Prawitz var
rektor för Manillaseminariet visar Nylander att i det offentliga samtalet
formulerades mer kritiska synpunkter på teckenspråket. Flera utredningar,
bl.a. 1913 och 1919, tillsattes rörande ”omorganisationen av dövstum-
undervisningsväsendet”. I ett utlåtande från 1915 i ett betänkande avgivet
av 1913 års sakkunniga hävdades enligt Nylander (1979) att ”användningen
av åtbördsspråk i tal- och skrivskolan medför stor fara, i det att därav mot-
verkas inlärandet av de fullsinnades språk, torde…alla i vårt land vara täm-
ligen ense om” (s. 145). Nylanders slutsats är att även om den officiella
inställningen var enligt citatet, fanns samtidigt framstående dövpedagoger
som Prawitz med positiv inställning till dövas språk.

Till diskussionen om tillförlitlighet i att beskriva utbildningen kan föras
den första tiden när seminariet startar och etableras (se s. 63–). Styrdoku-
menten finns arkiverade, liksom noggranna ”protokoll öfver anställd af-
gångsexamen” från 1880, första examen som O. Kyhlberg ansvarade för.
A.F. Nyström (1903) är i en artikel275 kritisk över hur seminariet sköttes av
Borg och Lindström under 1870-talet innan Kyhlberg tog över 1879. Ny-
ström hade själv gått utbildningen och avlagt examen 1882. Kritiken gällde
också att ”först sex år efter reglementets utfärdande (och då ej ens i dess
anda) blifva föremål för mera aktivt åtgörande” (a.a. s. 141).

Tillförlitligheten i vad dövlärarutbildningen inneburit kan till viss del
beskrivas och analyseras utifrån styr- och måldokumentens text men där-
utöver måste stor försiktighet iakttas.

En jämförande analys som kan göras är hur antalet studerande som del-
tagit i utbildningen har fördelat sig. I bilaga 3:7 har en ”rekonstruktion”
gjorts utifrån de olika källor som funnits att tillgå. Dessa är av olika slag för
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olika årtionden, t.ex. antal examinerade, antal inskrivna, antal studerande
som skrivit specialarbeten. Därför är siffrorna ej helt jämförbara, men en
del tendenser är så tydliga att man kan peka på vissa skillnader. Från år
1874 t.o.m. 1953 varierade antalet studerande, men i genomsnitt examine-
rades omkring tre dövlärare per år. Det var rektor för Manillaskolan och
seminariet som hade till uppgift att beräkna antagningen utifrån behovet av
dövlärare vid Sveriges dövskolor. Under 1950- och 60-talen ökade antalet
studerande på seminariet vilket bl.a. berodde på utbyggnaden av hörsel-
vården på landstingsnivå, där t.ex. hörselvårdskonsulenttjänster kom att
inrättas. Lundhäll (1983) 276  anger totalantalet till 400 lärare som läst vid
Manillaseminariet mellan åren 1874–1967. I detta inräknar han ”ett 60-tal
förskollärare, c:a 20 biträdande lärare och 15 extra elever, representerande
så skilda ursprung som Norge, Finland, Etiopien, Danmark och Frälsnings-
arméns missionsskola” (s. 11). Från 1968 sker en markant ökning av stude-
rande i utbildningen i och med att all dövlärarutbildning flyttar till Lärar-
högskolan i Stockholm. Eftersom lärare behövdes till högstadieutbyggnaden
vid dövskolorna samt RGD i Örebro satsades stora resurser på detta.
Lärarkategorierna som antogs vidgades, t.ex. även adjunkter, övningslä-
rare. Till bilden hör att det var ekonomiskt fördelaktigt att läsa vidare med
bl.a. B-avdrag. När denna möjlighet drogs in i början av 80-talet minskade
antalet lärare i utbildningen. Istället har det varit svårt att rekrytera dövlä-
rare, särskilt bland adjunkter. Kortare 8–12 veckors kurser avsedda för lä-
rare för hörselskadade elever anordnades enligt Lundhäll (1983) åren 1926,
1929, 1931 och 1946 samt så gott som årligen under 50-talet fram tills
1961 då en ettårig kurs förlades till lärarhögskolan.

En jämförande analys av antagningskraven till dövlärarutbildningen vi-
sar stora skillnader under de tre perioder jag studerat. Ett krav har gällt typ
av grundläggande lärarutbildning. Från starten 1874 skulle den sökande
formellt vara folkskollärare, men i praktiken kunde även andra komma
ifråga. Folkskollärarkravet behölls in i nästa period, 1930–1960-tal, men
kompletterades under 50-talet och framåt så att även småskollärare antogs.
”Övningslärare”, av Prawitz (1913) benämnda ”lärare i praktiska ämnen”
(s. 455) fanns vid dövskolorna även under 1800-talet. Dessa kunde vara
lärare i hantverk av olika slag eller slöjd. Enligt Ingvarsson (1945) fanns
bl.a. två ordinarie ”arbetslärare” vid Manillaskolan, vilka undervisade i
”pedagogisk träslöjd och snickeri,” respektive ”i skrädderi” (s. 14). I
kollegiet fanns också en ordinarie gymnastiklärarinna, skolkökslärare samt
flera extra arbetslärare. Förutom ett dispensärende under 1940-talet, kunde
dessa lärare inte gå den reguljära utbildningen för dövskolor förrän vid
Lärarhögskolan från 1968. Då genomfördes en större likformighet vid an-
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tagningen till speciallärarutbildningen för de olika grenarna. En kort pe-
riod efter 1990 antogs även icke-lärare, till specialpedagogutbildningen, men
1993 skrevs in i examensordningen kravet ”därtill avlagd lärarexamen”.
Från att ha gällt en utbildning för en avgränsad lärargrupp, folkskollärare,
har fältet vidgats till rätten för alla lärarkategorier att gå specialpedagog-
utbildningen, förutsatt att teckenspråksfärdighet finns.

Utöver grundläggande lärarexamen gällde för antagning enligt 1873 års
reglemente, 1889 års lag, samt Kungl. Maj:ts bestämmelse 1940 ”att vara
fri från sjukdom eller lyte, som medför olämplighet för lärarkallet, att äga
normala hörsel- och talorgan samt att ej vara behäftad med talfel”.277  Med
varierande ordval finns denna formulering kvar in i den period jag här kal-
lar lärarhögskoletiden. Enligt lärarhögskolestadgan (1970) var ett allmänt
behörighetsvillkor att ”Den som vill vinna tillträde till lärarutbildningslinje
skall vara fri från sjukdom eller handikapp som medför olämplighet för
lärartjänst” (45 §).278  Till denna paragraf bifogades anvisningar för ett an-
tal ”sjukdomstillstånd” (formulering i 45 §) som SÖ efter samråd med So-
cialstyrelsen hade utfärdat för bedömning av utbildningssökande. Dessa
utgjorde i regel hinder för antagning till lärarutbildningen. Hörselned-
sättningen var noggrant specificerad, bl.a. fick tonaudiogrammets värden
inte vara sämre än 15 dB279  på det bästa och inte under 40 dB på det sämre
örat. Även för behörighet att antas till ”speciallärarlinjens gren 2” fanns
formuleringar om att vara ”behörig till ordinarie tjänst… (51 §).280  För
behörighet till ledigförklarad ordinarie tjänst som t.ex. folkskollärare for-
drades ”att vara fri från sjukdom eller lyte som medför olämplighet i tjäns-
ten”.281  För att få ordinarie tjänst som t.ex. mellanstadielärare enligt special-
skolstadgan (92 §)282  fordrades examen på mellanstadielärarlinjen samt för
undervisning av hörselskadade elever, specialutbildning om fyra terminer
(92 §). Döva studerande kunde formellt enligt bestämmelserna inte bli t.ex.
mellanstadielärare. Vissa dispensmöjligheter fanns dock, vilket ett par lära-
re i gymnastik och slöjd vid denna tid använde sig av. I lärarhögskolestadgan
1973/74 blir skrivningarna ifråga om hörselnedsättning inte i termer av en
”definitiv gräns … utan fastmer att tjäna som vägledning för vad som från
praktisk yrkesutövningssynpunkt kan anses vara godtagbar hörsel…”
(45 §).283  Godtagbar hörsel ansågs nu föreligga om det bättre örats hörsel-
förlust var 25 dB på två av fem preciserade frekvenser och 40 dB på det
sämre örat. Vid större hörselförlust än detta borde specialist i audiologi
anlitas. Denna typ av skrivningar fanns ej i högskoleförordningen 1977/
78,284  där man använde uttrycken ”allmän” respektive ”särskild” behörig-
het.
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För antagning till lärar- eller specialpedagogutbildning finns idag inga
formella hinder eller bestämmelser att inte anta en studerande på grund av
något funktionshinder. Den studerande får examen om vederbörande upp-
fyllt examensordningens bestämmelser. För antagning till specialpedagog-
utbildningen krävs lärarexamen och några års yrkeserfarenhet efter denna.

I kapitel tre har avhandlingens första frågeställning behandlats, d.v.s.
vilka historiska förändringar lärarutbildningen för döva och hörselskadade
genomgått (se s. 17). Dövlärarutbildningens innehåll under olika tids-
perioder har beskrivits och analyserats. Nästa fråga som aktualiserades i
samband med examensrätten 1994 blev vilket lärararbete vi skulle utbilda
till. Detta presenteras i nästa kapitel.
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Noter
1 Institutionen för lärarutbildning, Högskolan i Örebro är nu Pedagogiska institutio-
nen, Örebro universitet.
2 Reglemente för ett Seminarium till bildande af Lärare och Lärarinnor för döfstummas
och blindas uppfostran och undervisning. Stockholms Stadsarkiv (i fortsättningen för-
kortat SSA).
3 SFS 1889:27.
4 1940-05-03 Ecklesiastikdepartementets Statsrådsprotokoll, nr 93.
5 Tidning för Dövstumma 1891– (dövas tidning, från 1958– benämnd SDR-Kontakt
och från 1996- Dövtidningen); Tidskrift för Döfstumskolan 1880– (dövlärarnas tidning
utgiven av Svenska Döfstumlärarsällskapet, från 1899– benämnd Nordisk Tidskrift för
Döfstumskolan och från 1957 – benämnd Nordisk Tidskrift för Dövundervisningen; i
fortsättningen förkortad NTD); Ny Tidning för Sveriges Dövstumma (Svenska
Döfstumlärarsällskapet 1904–).
6 Nordisk Tidskrift för Dövundervisningen 1983, nr 1.
7 I Frankrike franskt teckenspråk, i Sverige svenskt teckenspråk (SSL= Swedish Sign
Language) o.s.v.
8 Jämför med rektor Ingvarssons skrivelse 1944-02-19 till Kungl. Skolöverstyrelsen,
Folkskoleavdelningen. Utgående skrivelser 1936–1949, SSA.
9 Kierkegaard-Ekbohrn, C. 1881: Kongressen af Döfstum-lärare i Milano. Tidskrift för
Döfstumskolan, utgifven av Döfstumlärare-Sällskapet, 2(1), Jan. 1881, s. 1–8.
10 Nordisk Tidskrift för Dövundervisningen, 1979, nr 4.
11 Jämför med att vid svenska skolor för undervisningen av döva elever anställdes både
kvinnliga och manliga lärare. Från och med första intagningen till Manillaseminariet år
1874 antogs både kvinnliga och manliga studerande.
12 8 § i Reglemente för ett Seminarium till bildande af Lärare och Lärarinnor för
dövfstummas och blindas uppfostran och undervisning. SSA.
13 1873-01-11 Lindströms skrivelse till Kongl. Direktionen öfver Allmänna Institutet
för Döfstumma och Blinda. SSA.
14 Dövstumlärarseminariet. SSA.
15 Överensstämmer med vad Ahlner (1918) anger för 1859-60. Antalet ökade successivt
så att 1872/73 fanns totalt 49, varav 22 lärarinnor (varav 1 döv) och 21 lärare (5 döva).
16 SFS 1889:27.
17 1941-10-10 seminarieföreståndare Ingvarssons skrivelse till Konungen. Utgående skri-
velser 1936–1949. SSA.
18 SFS 1889:27.
19 SFS 1889:27.
20 Jämför med det tyska inflytandet på folkskoleseminarier (se avsnittet Folkskolestadgan
1842…) och dövundervisningen (se avsnittet Motstridiga idéer om dövundervisningen).
21 Seminarieföreståndare Ingvarssons skrivelse till Konungen 1941-10-10. Utgående skri-
velser 1936–1949. SSA.
22 1873 års Reglemente för ett Seminarium till bildande af Lärare och Lärarinnor för
dövfstummas och blindas uppfostran och undervisning. SSA. Prawitz (1913).
23 1 § i 1873 års Reglemente.
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24 Prawitz 1913.
25 SFS 1889:27.
26 Dövstumlärarseminariet. SSA.
27 De studerande vid seminariet kallades ”elever”, ”seminarieelever”, och ”lärareelever”
i texterna, vilket kommer att användas i mina skrivningar också, omväxlande med ”stu-
derande”.
28 SSA. Enligt Reglementet 6§, 4), skulle Seminarii-Direktor ”föra matrikel öfver Semi-
nariets Elever”. Efter tio elever 1875 återfinns ingen matrikel i arkiven, vilket i tid sam-
manfaller ungefär med att Borg avgår.
29 SFS 1889:27.
30 Med ordet ”teckna” avses att kommunicera på teckenspråk.
31 Jämför med Prawitz kommentarer om Borg, se s. 57.
32 Manilla Institutets Seminarium, Weckorapporter 1874. SSA.
33 Manilla Institutets Seminarium, Weckorapporter 1874. SSA.
34 I ordet ’sceance’ fanns förr bland många andra betydelsen ’sammankomst med före-
drag’, troligen också ’seminarium’. Muntlig information 1999-04-08 från Sigvard Axén,
univ.lektor i svenska vid Örebro universitet.
35 En mindre positiv tolkning av variationerna kan göras utifrån Nyströms kritik (se
s. 121) av den första seminarietiden. Nyström menar att seminariet sköttes dåligt de
första åren fram till 1879.
36 21 feb. 1878 och 13 juni 1881. 1877–1927 Svenska Dövstumlärareföreningen. SSA.
37 Protokoll öfver anställda afgångsexamina med elever vid det med Allmänna Instituet
för döfstumma å Manilla förenade seminarium för bildande af lärare och lärarinnor för
döfstumskolan, från och med den 8 juni 1880 till och med den 4 juni 1890. SSA.
38 Senare kom detta att skötas av centrala myndigheter t.ex. SÖ från 1914.
39 Protokoll öfver anställda afgångsexamina…SSA.
40 A.a.
41 A.a.
42 Samtliga citat om Ohlssons betyg: Protokoll öfver anställda afgångsexamina…SSA.
43 En felkälla kan vara att en del material försvunnit, men om det blev ”rutin” att vecko-
rapporter skulle skrivas, borde ytterligare något protokoll ha återfunnits.
44 SFS 1889:27.
45 Denna bestämmelse kvarstod under många år, och innebar att döva och hörselskadade
inte kunde antas till lärarutbildning under c:a 80 år.
46 Seminarieelevernas ansökningshandlingar 1878–. SSA.
47 Nyström, A.F. Döfstumlärarebildningens utveckling och nuvarande ståndpunkt i
några af Europas länder: Sverige. NTD, nr 6–7, 1903.
48 Andra delar fördes bl.a. i riksdagsdebatter och konferenser för dövlärare vilka inte
granskats i särskild ordning.
49 Hjorted var en s.k. ”döfstumanstalt”. Nyberg, W. Döfstumlärareutbildningen och
åtbördsspråket. NTD, nr 1, 1899 s. 174–177; nr 2, 1901, s. 36–39.
50 Manilla Institutets Seminarium, Weckorapporter 1874. SSA.
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51 Ny Tidning för Sveriges Döfstumma utgavs från 1904 av Svenska Döfstumlärare-
sällskapet. Tidningen ”har till ändamål att bereda de ur skolorna utgångna döfstumma
en till innehåll och form lämplig läsning”, nr 1, s. 4.
52 Tidning för Döfstumma, 1891.
53 SFS 1889: 27, 43 §.
54 Tidskrift för Döfstumskolan/Nordisk Tidskrift för Döfstumskolan (NTD).
55 Tidskrift för Döfstumskolan,  nr 4, 1887.
56 SOU 1936:31.
57 SFS 1940:347.
58 A.a 2 §. Beteckningen ”egentligt-oegentligt dövstumma” var inte ny. I en artikel om
intelligenstestningar skriver Johnsson att ”oegentligt dövstumma” inte medtogs. NTD,
nr 7–8, 1929, s. 152.
59 SFS 1940:347, 2 §.
60 Bergström rapporterade år 1935 från Clarke School, USA om en audiometer som
mäter elevens hörselförmåga. Syftet var att i undervisningen kunna tillvarata förefint-
liga hörselrester hos eleverna. NTD, nr 8–9, 1935.
61 År 1934 hade hörselskadade i Stockholm erbjudits utprovning av hörapparater. An-
svarig var audionom Lennart Holmgren som också föreläste på Manillaseminariet. År
1939 förlades utprovningen till Dövas Väl, en föregångare till landstingens hörcentraler
(Andersson & Hammar, 1996).
62 SOU 1936:49, kapitel VIII.
63 A.a. s. 109.
64 SFS 1940:347.
65 Ecklesiastikdepartementets Statsrådsprotokoll 1940-05-03, nr 93.
66 A.a. 14 §. Med ”elev” avses som tidigare seminarieelev.
67 Protokoll öfver afgångsexamina vid det genom statens försorg anordnade semina-
rium för bildandet af lärare och lärarinnor för döfstumundervisningen. 1891–1953.
SSA.
68 Ecklesiastikdepartementets Statsrådsprotokoll 1940-05-03, nr 93, 10 §.
69 Journal. Dövstumlärarseminariet, 1936–1945. SSA.
70 Utgående skrivelser 1936–1949. SSA.
71 Ingvarsson 1945, Manilla Dövstumsskola. Redogörelse för skolans och Dövstum-
lärarseminariets verksamhet, läsåret 1944–45, s. 50, 51.
72 SFS 1889:27, 39 §.
73 Journal för Lärarseminariet å Manilla 1960/61–1964/65. SSA. Intervju med dövlärar-
utbildare.
74 Intervju med dövlärarutbildare.
75 Dessa föreläsningar infördes läsåret 1938/39 utifrån Ingvarssons kursplaneförslag
till SÖ. Journal. Dövstumlärarseminariet, 1936–1945. SSA.
76 Ingvarsson 1945, Redogörelse för skolans och Dövstumlärarseminariets verksamhet
1944–45, s. 50.
77 Protokoll öfver afgångsexamina vid det genom statens försorg anordnade semina-
rium för bildandet af lärare och lärarinnor för döfstumundervisningen. 1891–1953.
SSA.
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78 SFS 1944:477.
79 Kungl. Maj:ts prop. 1952, nr 103 s. 30.
80 SOU 1947:64, s. 7.
81 A.a. s. 244.
82 A.a. s. 231. De studerande kallas nu inte längre officiellt ”seminarieelever” utan ”lär-
arkandidater”.
83 A.a. s. 244.
84 Journal för Lärarseminariet å Manilla 1954/55–1959/60. SSA.
85 SOU 1947:64, s. 124.
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87 Kungl. Maj:ts prop. nr 103, 1952.
88 Prop. bifölls i maj 1952: Protokoll F.K. 1952:19, A.K. 1952:21.
89 1955-12-12 Malms skrivelse till SÖ. Inkommande o. utgående skrivelser 1954–1956.
SSA
90 Journal för Lärarseminariet å Manilla 1954/55-1959/60. SSA.
91 A.a.
92 T.ex. Wechsler Intelligence Scale for Children., Thematic Apperception Test, Terman-
Merril, Grace Arthur, Leiter.
93 1955-31-12 Malms förslag till SÖ om verksamhetsplan 1955/56 till. Inkommande o.
utgående skrivelser 1954–1956. SSA
94 1955-05-07 Malms annonsförslag till SÖ. Inkommande o. utgående skrivelser 1954–
1956. SSA.
95 Linné, 1996.
96 SOU 1952:33.
97 Arfwedson, 1996.
98 A.a.
99 Bladini, 1990, Prop. 1962:106.
100 Bladini, 1990.
101 Pärsson, 1997; SOU 1964:61.
102 Arfwedsson, 1996.
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112 Journal. Dövstumlärareseminariet, 1936–1945. Journal för Lärarseminariet å Ma-
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Sveriges Dövstumma, nr 4, s. 33–34.
123 SFS 1889:27, 39 §.
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I detta kapitel presenteras två olika studier. Den första är vissa av resultaten
ur Skolverkets utvärdering av RGD/RGH. För en fullständig redovisning,
se Nestor, Beckne, Domfors & Grönberg (1996). De avsnitt som summeras
och refereras här är ”Rekrytering” och ”Undervisningen”, två del-
undersökningar jag genomförde. Alla resultat redovisas inte här, utan en
avgränsning har skett för att belysa mitt ursprungliga kunskapsintresse. Ett
exempel på resultat som tagits med är ett antal lärarintervjuer med fokus på
lärarnas uppfattning om sitt arbete och undervisningen, som kom att be-
lysa mitt kunskapsintresse av det lärararbete högskolan skulle utbilda till
(se s. 17–). Skolverksundersökningen och däri särskilt lärarintervjuerna gav
en bred, inledande kunskap och vidgad förförståelse utifrån vilken jag kunde
fördjupa mig, dels i fallstudierna (se s. 154–), dels i undersökningen om
”specialpedagogiska utbildningar” (se kapitel fem).

Skolverket önskade svar på vissa bestämda frågeställningar (se s. 137).
Samtidigt kunde jag eftersom vi var ett forskarlag, välja två områden som
jag ändå planerat att börja min avhandling med. Utskrifterna av lärar-
intervjuerna har lästs flera gånger, inte bara utifrån Skolverkets frågeställ-
ningar utan också relaterade till rationaliteterna och symbolisk interaktion-
ism.

I avsnittet Tre fallstudier presenteras den andra undersökningen, en fördjup-
ningsstudie, som gjordes efter det att Skolverksutvärderingen avrapporterats. I
studien gjordes observationer i några olika klasser under en längre tid, ht-96.

Riksgymnasierna för döva (RGD) och för hörselskadade (RGH)
Före 1967 fanns tvååriga fortsättningsskolor för döva elever i Växjö (flickor)
och i Vänersborg (pojkar). I samband med grundskolereformen för döva/
gravt hörselskadade, aktualiserades bl.a. i döv- och blindskoleutredningens
betänkande, SOU 1964:61, frågan om hur den fortsatta utbildningen skulle

KAPITEL 4

Utbildning för döva och hörselskadade elever
– exemplet RGD/RGH
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utformas (Nestor et al. 1996). År 1967 började Riksgymnasiet för döva
(RGD) sin försöksverksamhet i Örebro med drygt 30-talet ungdomar
(Ohlson 1995). Skolorna i Växjö och Vänersborg avvecklades, och Örebro-
utbildningen kom att omfatta både yrkes- och teoretiska utbildningar. RGD-
klasserna var och är lokalintegrerade i kommunens gymnasieskolor. För-
söksverksamheten avslutades läsåret 1970/71. I och med det första avtalet
mellan stat och Örebro kommun permanentades RGD och har fortsatt allt-
sedan dess. Teckenspråk är undervisningsspråk. I Örebro finns också sedan
läsåret 1984/85 Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) med egna klasser
lokalintegrerade på olika gymnasieskolor inom kommunen. Undervisningen
sker i första hand på talad svenska med hörseltekniska hjälpmedel. Vissa
tecken som stöd kan ibland användas. Inom RGH finns även ett mindre
antal språkstörda elever som tidigare gått på Hällsboskolan i Sigtuna, en
statlig specialskola för dels språkstörda, dels flerfunktionshindrade döva
elever.

RGD/RGH omfattar även boende- och fritidsverksamhet samt särskilda,
elevvårdande insatser. Möjligheter finns till boende i egen lägenhet, speci-
ellt efter fyllda 18 år inom bl.a. det kommunala bostadsbolaget ÖBO.

Datainsamlingarna genomfördes åren 1995 och 1996 (se bilaga 4:1).
Mål- och styrdokumenten för RGD/RGH var av olika slag och på olika
nivåer. Förordningen om utbildning för döva och hörselskadade i Örebro
reglerades i Gymnasieförordningens kapitel 9.1  Genom ett avtal mellan sta-
ten och Örebro kommun reglerades bl.a. uppdraget och det statliga
verksamhetsstödet (Nestor et al. 1996). Styrdokument på lokal nivå var
skolplanen för Örebro kommun, bildningsnämndens måldokument samt
verksamhetsplaner för de olika gymnasieskolorna (a.a.). Riksgymnasierna
följer läroplanen Lpf 94. Ett tillägg är kärnämnet teckenspråk.

Finansieringen av utbildning, boende och elevresor vid RGD/RGH sker
på flera olika sätt. Örebro kommun får enligt ett avtal med staten ersätt-
ning för verksamheten, utöver den gängse interkommunala ersättningen.
Elever hemmahörande i annan kommun än Örebro får ersättning till resor
och boende på olika sätt, dels inackorderingsbidrag från hemkommunen,
dels ett s.k. Rg-bidrag som gäller vissa funktionshindrade elever i gymna-
sieskolan. Dessa bidrag utgår för den del av kostnaderna

som överstiger den ersättning som eleven får i form av dels sjukbi-
drag eller förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring, dels pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstill-
skott.2
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Inga förändringar angående finansieringen av boende och elevresor föreslås
i propositionen (1998/99:105) annat än att i förordningen om Rg-bidraget
bör en ändring ske så att ”hänsyn tas även till att bidrag till inackordering
utgår från hemkommunen” (s. 63).

Skolverksutvärderingen, frågeställningar och uppläggning
Inom ramen för det uppdrag Skolverket hade att genomföra3  diskuterades
utvärderingens uppläggning med en referensgrupp, i vilken deltog represen-
tanter från Örebro kommun, RGD/RGH, SIH4 , intresseorganisationerna
DHB, HRF, SDR, SDU m.fl.

För området ”Rekrytering” var frågorna
1) I vilken grad är rekryteringen rikstäckande till RGD respektive RGH?
2) Hur går informationen till?
3) Varifrån kommer eleverna? a) geografisk spridning (Stockholmsom

rådet ägnas speciell uppmärksamhet) b) integrerade grundskolor el-
ler från specialskolor

4) Vad händer med de ungdomar som inte fortsätter i Örebro?
5) Hur kan elevgruppen beskrivas utifrån vissa variabler? Språkstörda

elever (enligt GyF 9 kap 1§) uppmärksammas (Nestor et al. 1996,
s. 3).

Datainsamlingen för att besvara ”Rekryterings”-frågorna gjordes via enkät
dels till landets hörselvårdskonsulenter, dels till RGD/RGH:s skolsköterskor.
Dessutom intervjuades en hörselingenjör respektive en informationsansvarig
vid RGD/RGH. Skolstatistik från RGD/RGH, SIH och Skolverket kom-
pletterade materialet.

Området ”Undervisningen” skulle undersökas med infallsvinklarna

a) Hur undervisningen går till, undervisningsmetoder.
b) Utvecklingsinsatser.
c) Lärarnas kompetens och behov av fortbildning. Teckenspråk beak-

tas.
d) Teckenspråkets funktion och behov av tolkar.
e) Behov av särskild utrustning (Nestor et al. 1996, s. 5).

De metoder som användes var enkäter till elever och lärare, intervjuer med
lärare, hörselingenjör och tolkar samt klassrumsobservationer. Lärarstatistik
insamlades. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut.
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Tabell 4:1 visar urvalet av klasser som ingick. Förkortningarna beteck-
nar gymnasier och klasser. Skolorna var

Ri= Risbergska-,
Tu= Tulläng- och
Vi= Virginska skolorna. Beteckningarna för klasser i nya ”program-

skolan” enligt Lpf 94 är:
SP= samhällsvetenskapsprogrammet,
BF= barn- och fritidsprogrammet,
ECEI= elprogrammet, OP= omvårdnadsprogrammet.

Klasser tillhörande det förra ”linjegymnasiet”:
S= samhällsvetenskaplig linje
ETEI= elteleteknisk linje, gren elektriker
Vdbu= vårdlinje, gren för omsorger om barn och ungdom.

För de olika personerna i datainsamlingarna framhölls att deltagandet var
frivilligt. Elev- och lärarenkäter genomfördes anonymt. Urvalet och tillvä-
gagångssätt vid datainsamlingen beskrivs i Nestor et al. (1996) så att

För elevenkäten och klassrumsobservationerna gjordes ett urval en-
ligt kriterierna

– varje RGD/RGH-skola skulle vara representerad (Risbergska-,
Tullängs- och Virginska skolorna),5

– både yrkesinriktade och teoretiskt inriktade gymnasieutbildningar
skulle ingå, liksom

– både linje- och programelever på vald typ av utbildning… Elev-
enkäten delades ut i samband med besöken i klasserna. Vt-95 besök-

Tabell 4:1. Urval av RGD- och RGH-klasser samt antal elever inom under-
sökningsområdet undervisning. (Nestor et al. 1996, s. 145)
_______________________________________________________________________________

RGD antal RGH antal
åk klass elever åk klass elever

Ri 2 SP 6 2 SP 7

4 S 6 4 S 8

Tu 2 ECEI 2 2 ECEI 1

3 ETEI 2 3 ETEI 4

Vi 2 BF 7 2 OP 4

3 Vdbu 9 3 Vdbu 6

Summa: 32 30
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tes klasserna ETEI och Vdbu, eftersom de gick sista terminen i gym-
nasiet. Övriga klasser undersöktes ht-95. Klassrumsobservationer
genomfördes hos klassföreståndaren alternativt karaktärsämnet
(yrkesämnet), samt läraren i svenska. För varje ämne följdes under-
visningen under några lektioner. Lärarintervjuerna, 24 st., genom-
fördes med de lärare som besöktes (Nestor et al. 1996,  s. 144, 145).

Elevrekrytering och elevgruppens karakteristika

Till RGD och RGH kommer elever från hela landet. 6   Även en del elever
från Finland och Åland antas till riksgymnasierna. De flesta döva elever
börjar på RGD, men majoriteten av de integrerade, hörselskadade högsta-
dieeleverna fortsätter gymnasiestudierna på hemorten. Läsåret 1995/96 hade
c:a 30% av RGH-eleverna gått i någon särskild undervisningsgrupp på hög-
stadiet, medan resten varit integrerade med hörande elever. Andelen tidi-
gare integrerade varierar något från år till år och är vissa år c:a 80–85%.

I mitten av 90-talet varierade storleken på RGD/RGH så att 1994/95 var
antalet elever uppe i 472. Läsåret 1995/96 påbörjade 430 elever studierna
och 1997/98 var antalet 390 inom RGD/RGH.

Ht-95 fanns enligt skolkatalogen 210 elever på RGD och 208 på RGH.
Siffrorna över antal elever på program, skolor m.m. förändras av olika skäl
under ett läsår. Ht-95 antogs 83 ”nya” elever som sökt till RGD/RGH. Av
de 83 antogs 39 till RGD och 44 till RGH. Ytterligare 62 elever antogs till
någon påbyggnadskurs, alternativt började om på ett annat program. Läs-
året 1997/98 fanns 204 RGD-elever och 186 vid RGH.7

En förändring är alltså den kraftiga tillväxten sedan 1970/71 av antalet
elever inom den riksgymnasiala verksamheten i Örebro. En bidragande or-
sak är en breddning av elevkategorierna. Dessutom har några elevgrupper
tillkommit vilket haft betydelse för lärararbetet inom RGD/RGH. Fr.o.m.
1989/90 har en försöksverksamhet pågått för dövblinda elever. En del
språkstörda elever8  har också antagits under de sista åren.9  Idag finns även
vissa gymnasieklasser för hörselskadade i Stockholm och Göteborg, vilket
gör att elever i närheten av dessa orter i mycket stor utsträckning söker sig
dit. Alternativt väljer den hörselskadade eleven ett gymnasium nära eller på
hemorten.

En förändring ifråga om antagning och rekrytering till RGD/RGH har
varit under utredning. I slutbetänkandet från FUNKIS-utredningen (SOU
1998:66) ”konstaterar kommittén att dagens reglering avseende person-
kretsen är otydlig” (s. 229) för RGD/RGH och föreslår preciseringar av
nuvarande skrivning ifråga om personkretsen.10  Efter remissomgången skrev
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regeringen i propositionen (1998/99:105) att de nuvarande bestämmelserna
i gymnasieförordningen borde förtydligas och att RGD/RGH-utbildningen
skulle rikta sig till

dels döva och hörselskadade ungdomar som är beroende av en
teckenspråkig miljö, dels till ungdomar med hörselskador som trots
användningen av tekniska hjälpmedel och övriga stödinsatser inte
kan följa undervisningen i en gymnasieskola i hemkommunen eller
inom dess samverkansområde samt vissa dövblinda (s. 59).

Regeringen höll med FUNKIS-kommittén i dess uppfattning om att RGH-
verksamhet skall förbehållas rätt målgrupp. Bestämmelserna i gymnasie-
förordningen kommer därför att ses över ”så att det klart framgår att beho-
vet av denna speciella utbildning skall vara avgörande” (a.a. s. 62). Skol-
verket fick i uppdrag att se över dövblinda elevers gymnasieutbildning. De
språkstörda eleverna bör ”tills vidare…tas emot vid gymnasieutbildningen
för döva och hörselskadade i Örebro” (a.a. s. 59), men hur denna fråga ska
lösas på sikt fick Skolverket i uppdrag att särskilt pröva.

Informationen om riksgymnasierna till de elever som tillhör RGD/RGHs
personkrets sprids på olika sätt. Yrkesvalslärare på specialskolorna ansva-
rar för informationen på sina respektive skolor, vilket gör att dessa elever
nås. På tre specialskolor finns hörselklasser vars elever söker till RGH och
eventuellt till RGD. Även dessa elever ansvarar yrkesvalslärarna för. Infor-
mationen om RGH till hörselskadade elever på grundskolor varierar i olika
geografiska områden. I vissa län är den hörselpedagogiska verksamheten
mycket offensiv och har ett väl upparbetat informationssamarbete med
RGH. I dessa län blir då förutsättningarna för ett välinformerat val gynn-
sammare för den enskilde eleven. Ifråga om information erbjuds döva,
hörselskadade och språkstörda elever under sin högstadietid ett infor-
mationsprogram i Örebro om RGD/RGH. I åk 8/9 erbjuds ett tredagars
miljöbesök med allmän information för elever och föräldrar och i åk 9/10
får de följa en gymnasieklass samt prova ett boendealternativ.

SIH-statistik visar att 1994 fanns 1166 döva och hörselskadade (med
ordinerad hörapparat) gymnasieelever i Sverige (Henriksson, 1995). Läs-
året 1994/95 fanns enligt FUNKIS-utredningen som mest c:a 472 elever på
RGD/RGH. Omkring 700 elever hade det året alltså inte valt RGD/RGH.
Majoriteten av dessa 700 var troligen hörselskadade, eftersom de flesta döva
elever kommer till RGD. Hällsboskolan i Sigtuna beräknar att 3–4 procent
av varje årskull i Sverige har någon form av avvikande tal- och språkut-
veckling och kan behöva anpassningar i undervisningen. Femton språk-
störda elever fanns ht-95 vid RGH.
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En granskning av SIH:s statistik över döva och hörselskadade (med
ordinerad hörapparat) elever visar en annan fördelning över hemlänen än
motsvarande för RGD/RGH. En förklaring till skillnaden kan vara att vissa
elever bor nära Örebro och därför gärna söker till RGD/RGH. Av betydelse
är också den tidigare nämnda betydelsen av hur offensiv den hörselpedagogi-
ska verksamheten är i informationen till hörselskadade högstadieelever. I
Stockholms- och Göteborgsområdena med låga andelar RGD/RGH-elever
är förklaringen troligen att elever från dessa områden sökte sig till
gymnasiala hörselklasser på dessa orter eller gick integrerade i vanlig gym-
nasieskola.

I Skolverksutvärderingen (Nestor et al. 1996) undersöktes elevgruppens
sammansättning med avseende på hur många elever som hade ytterligare
funktionshinder utöver hörselnedsättningen. Detta gjordes genom en enkät
som utformades i samråd med berörda skolsköterskor för att undvika miss-
förstånd i de olika kategorierna. Ett exempel på detta är att elever som togs
med skulle vara diagnosticerade.

I underlaget för tabell 4:2 ingick RGD/RGH-klasser från de tre gymnasie-
skolorna Risbergska,- Tullängs- och Virginska skolorna. I tabell 4:2 nämns
ett syndrom, Ushers syndrom, vilket kan ställa vissa speciella krav på
undervisningssituationen. Personer med Usher kan få inskränkt synfält,
dåligt mörkerseende och minskad kontrastkänslighet. Syndromet är ärftligt
och finns i olika varianter (I, II, III). Gemensamt är en kombination av
medfödd hörselskada/dövhet och ögonsjukdomen retinitis pigmentosa (RP),
vilken är ett samlingsnamn på flera sjukdomar. De språkstörda eleverna
medtogs i enkäten för att information om deras antal skulle erhållas. Egent-
ligen borde de redovisats för sig eftersom de i allmänhet inte har någon
hörselskada.
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Tabellen visar att enligt de mått som använts var de flerfunktionshindrade
eleverna vid RGD 31 (15%) av 210 och vid RGH 29 (14%) av 208,
språkstörda elever ej inräknade. För hela RGD/RGH var sammanlagt 60
(drygt 14%) elever flerfunktionshindrade med någon form av diagnos. Som
jämförelse hade Birgittaskolan i Örebro, specialskola för döva och hörsel-
skadade, samma år enligt skolans verksamhetsrapport 16% av eleverna
”medicinskt diagnosticerad sjukdom, syndrom eller RH”. De vanligaste
”flerhandikappen” som anges i fjärde gruppen är ”förståndshandikapp”. I
grupp fem, ”övriga tilläggshandikapp”, finns t.ex. hjärtfel, MBD, neurologi-
ska skador, samt olika syndrom såsom Tourettes-, Aspergers-, och Currans
syndrom. En grupp ”beteendestörningar och sociala handikapp” finns inte
med i tabell 4:2 eftersom de ej diagnosticerats på samma sätt som övriga
grupper.

I Skolverkets utvärdering ingick även en översikt av elevernas hörselned-
sättning vilket här redovisas i bilagorna 4:2a och 4:2b. Sammanställningen
gjordes av den hörseltekniska avdelningen inom RGD/RGH, och avser det
öra eleven huvudsakligen lyssnar med.12  För lärararbetet har elevernas typ
och grad av hörselnedsättning stor betydelse, särskilt vid RGH där de
hörselmässiga förutsättningarna kan variera mycket. Två motpoler i RGH-
statistiken utgörs av de elever som hör bra (ofta språkstörda elever) respek-
tive de med en hörselnedsättning från 80 dBm513  eller mer. Den sista grup-

________________________________________________________________________________

RGD RGD RGH RGH Alla
Flickor Pojkar Flickor Pojkar
antal antal antal antal antal

1a. Usher 2 3 2 3 10

1b. Övriga synskador 4 1 2 1 8

2. Rörelsehinder 2 1 0 0 3

3. Språkstörda – – 6 9 15

4. Flerhandikapp 2 1 0 0 3

(utöver ovanstående)

5. Övriga tilläggshandi- 4 11 12 9 36

kapp11 (t.ex. diabetes)

Summa 14 17 22 22  75

Tabell 4:2 Antal elever på RGD och RGH som har ytterligare diagnosti-
cerade funktionshinder utöver hörselnedsättningen. Ht -95. (Nestor et al.
1996, s. 31)
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pen kan ha s.k. progredierande hörselnedsättning som kan bli sämre med
tiden. De kan under högstadiet eller i början av gymnasiet ha haft t.ex. en
hörselnedsättning om 40-50 dBm5, vilken sedan förändrats så att de nu hör
mycket sämre.

Elevsynpunkter på undervisningen

Enkäten medtas här eftersom den bidrar till att belysa elevernas synpunkter
i anslutning till den andra frågeställningen om undervisningen och lärarar-
betet (se s. 18). Av tabell 4:3 framgår vilka elever som besvarade enkäten.
Enkätdistributionen genomfördes så att

Där så var möjligt fördes en uppföljande diskussion utifrån fråge-
områdena. Enkäten gavs i allmänhet av undersökningsledaren, och i
två klasser av klassföreståndaren. En språkstörd elev ingår i RGH-
statistiken. De frågeområden som fokuserades var undervisningen,
lärarna och läromedel... Instruktionen i enkätens början var att eleven
skulle ”Fundera över undervisningen du fått de år du gått på gymna-
siet i Örebro” (Nestor et al. s. 145, 146).

Enkäten var uppbyggd så att varje fråga hade två delar (se bilaga 4:3). I den
första delen skulle eleven kryssa för ett av de tre alternativen positiv- eller
negativ åsikt i frågan; eller ”Varierar: delvis bra, delvis inte så bra”. Den
andra delen av varje fråga var ”Kommentarer (skriv exempel)”.

I Skolverksutvärderingen presenterades resultaten av enkätsvaren för RGD
respektive RGH samt för linjer och program, men inte uppdelat på flickor
och pojkar. Orsaken var att antalet elever i varje cell hade blivit för litet vid
ytterligare uppdelningar. Bearbetning av enkäten beskrivs i Nestor et al.
(1996)

För varje fråga sammanfattas tendenser i avgivna elevkommentarer,
med exemplifieringar. Denna analys granskar svarens innehåll uti-
från fyra kategorier:

Tabell 4:3. Antal besvarade elevenkäter utifrån klasstyp, kön och linje/pro-
gram. Vt -95 och ht -95 (Nestor et al. 1996, s. 146)

linje program linje program

RGD: antal antal totalt RGH: antal antal totalt

Flickor 8 9 Flickor 11 11

Pojkar 7 6 Pojkar 5 2

Summa 15 15 30 16 13 29
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1. en övervägande positiv kommentar med ordval som ”de flesta...”,

2. övervägande negativ inställning såsom ”många är dåliga”,

3. blandade värderingar och neutrala kommentarer (”det varierar”,
” det beror på”),

4. andra kommentarer.

Antalet svar inom respektive aspekt ovan räknades, liksom antal
kommentarer i procent av besvarade enkäter s. 146).

Alla frågor besvarades till 100%, men däremot varierade det i vilken ut-
sträckning kommentarer skrevs. De exempel på elevkommentarer som pre-
senteras här är hämtade dels från den ursprungliga avrapportering i Nestor
et al. (1996), dels från en förnyad läsning av materialet.

Första fokuserade frågeområdet var elevens uppfattning i frågan ”Hur
har undervisningens kvalité varit i olika ämnen?” Tendensen för olika linjer
och program var genomgående att RGH-eleverna visade en betydligt positiv-
are värdering än RGD-elever. De kommentarer som skrivits visade dock
inget tydligt mönster utan var blandade, från helt negativa alternativt posi-
tiva, ”det beror på” eller ”varierar”. En RGH-elev kommenterade ”Man
lär sig mer här, för att nu slipper man sitta på helspänn och lyssna på lära-
ren. Man är mer avslappnad” (Nestor et al. 1996, s. 148).

Andra frågeområdet inriktade sig på elevernas uppfattning om ”Hur är
lärarna i att undervisa och förklara?” Även här var RGH-eleverna övervä-
gande positiva. Resultatet för RGD visar ett tydligt svarsmönster att det
”varierar (delvis bra, delvis inte så bra)”. Fler RGD- än RGH-elever kom-
menterade denna fråga, och vad de skriver om är kvalitativt annorlunda
såsom tolksituationen, teckenspråksförmågan hos lärare eller kommunika-
tionssituationen allmänt t.ex. ”...babbel utan att vi förstår något”. Några
RGD-kommentarer är: ”Det skulle vara bättre om lärare kunde tecken-
språk bättre och att vara utan tolk”. Betydelsen av teckenspråket framgår
av kommentaren ”Teckenspråket spelar stor roll, är man duktig på det blir
undervisningen och förklaringar GENAST bättre” (a.a. s. 149).

Frågan ”Hur är lärarna i teckenspråk?” ställdes till RGD-eleverna. Sam-
manlagt var två tredjedelar av svaren negativa eller i svarskategorin ”delvis
bra/delvis inte så bra”. Samtidigt ansåg en tredjedel av eleverna att de flesta
lärare var ”oftast bra” vad beträffar teckenspråk. Detta kan kommenteras
på olika sätt. Positivt är att så många elever uttrycker detta, eftersom un-
dervisning på teckenspråk för många lärare enligt egen utsago är problema-
tisk. Negativt är att inte fler elever är nöjda med tanke på fortbildningsin-
satser i teckenspråk som genomförts. En fråga är hur innehåll och upplägg-
ning av dessa kurser varit: vilken syn på språk dominerar?
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I elevernas kommentarer uttrycktes i allmänhet en negativ uppfattning
om lärarnas teckenspråkskompetens:

– ”Vissa kan verkligen teckna, men en stor del behöver UTBILD-
NING i teckenspråk”.

– ”Många lärare kan teckna men kan inte behärska full kommunika-
tion med elever”.

– ”De borde kunna teckna mera när de valt att vara dövlärare”
(Nestor et al. 1996, s. 150).

En elev anser att ”av en dövlärare krävs att kunna behärska kommunika-
tion med teckenspråk och förstå fullt vad elever vill lära…”.

På frågorna 5 (”Hur ska en bra lärare vara på gymnasiet?”) och 6 (”Vilka
fel gör dåliga lärare?”) erhölls kommentarer från samtliga elever som del-
tog. Resultaten finns presenterade i bilaga 4:4, tabellerna 1–4. I tabellerna
har ytterligare exempel på elevkommentarer lagts till, jämfört med presen-
tationen i Nestor et al. (1996). Vid analysen av svaren genomfördes en ka-
tegorisering, där varje kategori benämndes utifrån kommentarernas karak-
tär. Dessutom rangordnades kategorierna efter frekvens så att kategori 1
var vanligast. I varje enkätsvar på fråga 5 respektive 6 kan finnas utsagor
som tillhör en eller flera kategorier.

I elevenkätens femte fråga (tabellerna 1 och 2, se bilaga 4:4) ombads
eleverna beskriva hur en bra lärare ska vara på gymnasiet. Bland RGD-
eleverna är första kategorin om lärarens teckenspråkskompetens helt domi-
nerande (tabell 1). Flera aspekter är relaterade till denna, såsom ”då blir
det lättare att förstå” och att läraren ska ”kunna AVLÄSA och förstå vad
eleven säger”. 41 % av RGD-kommentarerna kan hänföras till denna kate-
gori. RGH-svaren på samma fråga kunde kategoriseras i sju grupper
(tabell 2). Kategorierna 1, 2 och 3 står sammanlagt för 2/3-delar av alla
kommentarer, medan de i fjärde och femte tillsammans står för 1/5. Efter-
som kategorin ”RGH-kompetens” kom på femte plats kan en tolkning av
detta vara att de hörselpedagogiska förhållandena är bra, och att katego-
rierna 1-3 därför blir de som eleven spontant kommer att tänka på i första
hand. En likhet mellan RGD- och RGH-elevsvaren i tabellerna 1 och 2 är
att man värderar högt att en bra lärare ska kunna undervisa och lära ut bra.
En skillnad är att kategorin lärarens ”personliga egenskaper” får högre
andel kommentarer bland RGH-elever.

I den sjätte frågan (tabell 3 och 4) ombads eleverna beskriva vilka fel
dåliga lärare gör. Svaren har kategoriserats på samma sätt som i de föregå-
ende. Bland RGD-elever kännetecknas den dominerande, första kategorin
av olika kommentarer om lärares bristande kommunikationsförmåga och
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står för 38% av utsagorna inom RGD. Kategori 2a, (”Undervisning”) och
2b, (”Allmän oprofessionalism”) står för c:a 22% vardera. RGH-elevernas
vanligaste kommentar på sjätte frågan handlar om undervisningens kvalité
(33% av RGH-kommentarerna), klart mer frekvent än andra kategorin,
bristande ”RGH-kompetens” (16%). I tredje gruppen är kommentarerna
lika många i kategorierna 3a–3e (tabell 4, se bilaga 4:4). En jämförelse
mellan RGH- och RGD-svaren på sjätte frågan visar att bland RGD-eleverna
lyfts brister i den specifika lärarkompetensen (teckenspråk) fram på första
plats. Brister i RGH-lärarkompetensen såsom ”pratar för snabbt”, kom-
mer på andra plats bland RGH-eleverna. Attityder får proportionellt be-
tydligt fler kommentarer bland döva elever än motsvarande bland hörsel-
skadade.

Elevenkätens sjunde fråga formulerades ”Hur har böcker, stenciler, vi-
deo m.m. varit som använts på de olika kurserna?” Både bland RGD- och
RGH-elever finns en övervägande positiv uppfattning om använda lärome-
del. Ifråga om innehållet berörs böckerna oftast, där en majoritet påtalat
att de är svåra: ”Det brukar stå krångliga ord ibland. Då förstår man ingen-
ting”. Elevkommentarerna på denna fråga kan jämföras med att RGD/
RGH-lärarna påtalade i intervjuerna bristen på textade filmer och video-
band att använda i olika ämnen. Få elever kommenterar dock video som
läromedel, och bara två RGH-elever tar upp bristen på textade videoband.

Klassrumsobservationer

Hur går undervisningen till? I Skolverksutvärderingen (Nestor et al. 1996)
gjordes en kategorisering över de arbetsformer som observerades under
lektionsbesöken. Resultaten visar att kategorierna ”individuellt elevarbete”
och ”elevredovisning enskilt” är mycket vanliga och står totalt sett för näs-
tan hälften av de analyserade lektionerna. De lärarledda lektionerna är i
urvalet betydligt vanligare på RGD än på RGH vid besökta lektionstillfällen.
”Elevredovisningar” där två elever redovisar ett gemensamt arbete före-
kom endast som ett inslag vid två lektionsbesök. Vid lektionsbesöken var
det mycket få tillfällen när eleverna arbetade i grupper med minst tre delta-
gare.

De som förekommit är arbeten med rollspel samt gruppdiskussion
inför praktikuppgiften. Vid en dramatisering bearbetades och så
småningom videofilmades några av ämnets centrala begrepp med til-
lämpningar. Eleverna kunde på så sätt diskutera och befästa kunska-
pen på sitt första språk, teckenspråk. I urvalet av klasser och ämnen
är denna arbetsform mycket litet förekommande (Nestor et al. 1996,
s. 155).



147

Utöver arbetsformer noterades vid lektionsbesöken hur läraren
kommunicerar med eleverna. För RGH kategoriserades kommunikationen
lärare – elever utifrån om a) tecken blandas med talad svenska i kommuni-
kationen14 , eller b) inga tecken förekommer. Den vanligaste RGH-katego-
rin var att inga tecken som stöd förekom, men vissa tecken kunde före-
komma under några lektioner. För RGD gjordes en kategorisering i
– tolkad undervisning,
– tecknar och använder röst samtidigt,
– teckenspråk utan röst.

I den andra kategorin blandas språken talad svenska och teckenspråk.
Teckenspråket blir då mer eller mindre påverkat av svensk grammatik och
således reducerat som språk. Inom tredje kategorin fanns en stor variation
ifråga om lärares språkförmåga, vilket inte analyserades. Två lärare i urva-
let använde tolk vid besöket. Resultatet visar att det finns något fler lärare
som tecknar utan röst än med, särskilt om urvalets döva lärare räknas in.
Nestor et al. (1996) konstaterar att

Undervisningskommunikationen i urvalet inom RGD sker alltså inte
enbart på ”rent” teckenspråk, utan i urvalet erhålls en stor variation
från fullständigt teckenspråk till en språkblandning av muntlig
svenska och teckenspråk (s. 156).

Undervisning med hjälp av teckenspråkstolk är ovanlig i urvalet.

Lärarperspektiv

Intervjuguiden i Skolverksutvärderingen utgick ifrån åtta frågeområden
(Nestor et al. bilaga 7:2), vilka under intervjuerna diskuterades i första hand
utifrån den klass som ingick i urvalet. Därefter vidgades resonemanget till
att omfatta även andra klasser inom samma skolform (RGD/RGH) och en
jämförelse med hörande klasser. Framställningen som följer nedan är direkt
hämtad som citat ur min tidigare redovisning i Nestor et al. (1996) avsnitt
7.2.3 Lärarintervjuer, s. 156–160. Ytterligare ett par belysande lärarcitat
har lagts till, vilka markeras i texten ”[mitt tillägg]”. Sist kompletteras ut-
draget här med ett par resultat från Skolverksutvärderingens lärarenkät (a.a.
avsnitt 7.2.4), där s. 168 citeras (med ett tillagt lärarcitat) och s. 164, 165
summeras. Efter att Skolverksutvärderingen avrapporterats i Nestor et al.
(1996) har materialet analyserats till denna avhandling bl.a med en syftes-
relaterad läsning med avseende på rationaliteter.

De frågeområden som medtagits från Nestor et al. (1996) avsnitt 7.2.3
är ”Undervisningen, metoder och innehåll”, ”Elever i behov av särskilt stöd”
samt ”Lärarens kompetens och behov av fortbildning”. Resultaten beträf-
fande lärarnas uppfattning av ”Undervisning med tolkar” medtogs ej efter-
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som det inte är ”normalfallet” i lärararbetet på RGD/RGH. Ytterligare
frågeområden medtogs ej eftersom de inte direkt tillhör mitt generella, ur-
sprungliga kunskapsintresse (se s. 18) utan är mer specifika för Skolverks-
utvärderingen. Dessa är ”Undervisningen på linjer jämfört med program”,
”Måldokument från Bildningsförvaltningen”, ”Utvecklingsinsatser” samt
”Behov av särskild utrustning och läromedel”, markerade med ”[…]” i tex-
ten. De fotnoter som finns är tillagda vid avhandlingsskrivningen.

I Nestor et al. (1996 s. 156–160) redovisades följande som är en sam-
manfattning av lärarintervjuerna:

” – Undervisningen, metoder och innehåll
För RGD-klasser framhåller lärarna att de i stort använder samma metoder
och läromedel som för hörande, men att kursen oftast tar längre tid, vilket
motiverar ett extra år. Ett skäl som oftast nämns är språkliga, t.ex. begrepp
som måste förklaras. En lärare i samhällskunskap säger

För en döv kan det vara svårt för man har inget att ’hänga upp’ det
på. Aha, det har jag hört talas om där och där för länge sedan. Saker
faller på plats för en hörande...inte den överbyggnad som många har
[mitt tillägg].

Ifråga om matematikkursen anser en lärare att det är generellt svårare att
hinna med kursen i RGD-klasser, medan en hel del RGH-klasser klarar den
på samma tid som hörande.

Det är lättare att undervisa 30 hörande än 3 döva elever. Det tror
inte folk. Språket är problemet...efter sex år med döva är det fortfa-
rande inte enkelt. Det är ett handikapp för mig. Oftast går det bra.

På RGD/RGH finns ett mindre antal mycket svaga elever. För dessa gäller
det för läraren att lägga upp metoder och innehåll på deras nivå. Det blir då
inte fråga om att nå upp till samma kursmål och betygskriterier som för
övriga gymnasieelever.

Även inom RGH säger lärarna i allmänhet att de använder samma meto-
der och läromedel som för hörande. Avgörande för RGH-undervisningen
är hur kommunikationen fungerar. Om många elever i klassen har en grav
hörselskada får det konsekvenser för uppläggningen av undervisningen:

Då måste man lägga upp undervisningen efter det. Man måste jobba
i långsammare takt, ge stödtecken, och kolla var och en mycket nog-
grannare så att man ser om alla har uppfattat...

Samma kurs läses som hörande men ibland ingår vissa avsnitt som kan bli
problematiska. En formulering i kursplanen är ”kunna använda andra me-
dier”, d.v.s. analysera film, använda litteratur och film samt att jämföra.
Dessa moment kan vara ett problem med RGH-elever.
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Vissa aspekter av undervisningens metod och innehåll berörs av både
RGD- och RGH-lärare. En del moment och läromedel går direkt från ab-
strakt svensk text till konkreta situationer, vilket för en hel del elever är
problematiskt. Detta berörs i så skilda ämnen som ellära, psykologi, svenska
och barn- och fritidskunskap.

Man kan inte börja med att utgå från behaviorismen och psykoana-
lys och humanism...och därifrån, för då blir det väldigt svårt. Man
får göra tvärtom.

Till denna problematik hör skriftliga kunskapsprov på svenska som fram-
kommer. En alltför abstrakt frågeställning kan bli dåligt besvarad p.g.a.
ordvalet, inte att elevens förmåga att tänka och reflektera skulle vara sämre.

Den språkliga problematiken tas ofta upp i samband med lärarnas reso-
nemang om metoder och innehåll i undervisningen. En döv lärare säger:
”De hänger upp sig på vissa ord, men när jag förklarar på teckenspråk
förstår de direkt.”

Om en elev läser en text och stöter på ett ord som den inte har en
aning om, då gäller det att hitta en synonym och det är inte lätt. Eller
så kan man göra om meningen med andra ord. Då kan det lossna
[mitt tillägg].

[…]
Möjligheterna till ett undersökande arbetssätt med elever som söker kun-
skap utifrån frågeställningar varierar mycket mellan klasserna, särskilt
ifråga om att söka information ute i samhället. I några klasser i urvalet har
detta varit mycket trögt, medan i några andra har projekt av olika storleks-
ordning kunnat genomföras. Vanligast är dock arbeten i par eller individu-
ellt.

Ytterligare en aspekt av metoder och innehåll i undervisningen är
individualiseringsbehovet i heterogena klasser. Även om klasserna är små,
finns ofta stora skillnader i klassernas behov.

Planerar man för en klass betyder det att man måste planera för fyra
olika, speciella elever [mitt tillägg].

Första tiden i gymnasiet präglas av inskolning ur flera aspekter, t.ex. större
krav på eget hemarbete, större självständighet med föräldrarna oftast på
annan ort.

Många av de döva och hörselskadade eleverna har aldrig haft läxor
innan de kommer hit och tycker det är jättekonstigt...Läsa när man
är hemma också [mitt tillägg].

En faktor som har betydelse för undervisningen är att en viss omsättning av
elever alltid sker då en del slutar och andra tillkommer. I ett fall kom två
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elever i åk 2 och saknade vissa delar av kursen i svenska. Läraren fick då
organisera flera avsnitt samtidigt i klassen för att de två nya skulle komma
ikapp.

Ytterligare en faktor är klasstorleken. I en klass med t.ex. 30 elever blir
dynamiken annorlunda och läraren kan arbeta med olika grupper med t.ex.
5–6 st i varje, jämfört med om klassen bara består av 4–6 elever. 15

[…]
– Elever med behov av särskilt stöd16

Ett exempel från kommentarerna belyser problematiken med behov av
särskilt stöd: ”Det finns alltid någon som har svårt att hänga med i tex-
ten.”[mitt tillägg]

De olika sätt RGD/RGH-organisationen mött elever med behov av sär-
skilt stöd har enligt detta urval av klasser och lärare i första hand varit
åtgärder i respektive ämne. Därefter kan omgrupperingar förekomma, och
för språkstörda en egen undervisningsgrupp.

Ytterligare ett sätt som man möter dessa elevers behov är att parallellägga
t.ex. två grupper i svenska (med olika arbetstakt) så att de kan deltaga i den
grupp som passar dem bäst. Vissa elever klarar kurs A på normaltid, medan
andra får längre tid på sig. Detta är bara möjligt ibland av organisations-
och resursskäl, samt om elevantalet är tillräckligt.

Här påtalar lärarna en motsättning mellan de svaga elevernas behov och
den nya gymnasieskolans utformning. På vissa skolor finns inte förkun-
skapskraven till B-kurserna. En elev i behov av särskilt stöd kan då gå vi-
dare i systemet utan att vara godkänd på föregående kurs. Vad som händer
med en underkänd elev i de fall en kurs krävs för att få börja nästa kursnivå
är ett stort frågetecken enligt lärarnas uppfattning.

Den nya boendeorganisationen har fått återverkningar på undervisnings-
situationen enligt lärarna. En lärare brukade som klassföreståndare åka hem
på morgonen och hämta elever som skolkade. Idag är det inte säkert att
man vet var eleven bor.

Inom RGD finns ett särskilt förberedande år för elever som är osäkra på
sitt val, och som är i behov av särskilt stöd. I de fall man känner till dessa
kan de få plats där. I andra fall har det dock förekommit att elever antagits
och deras stora behov av särskilt stöd har överraskat skolan.

Ett problem med elever som har behov av särskilt stöd är att de kan vara
bra i yrkesinriktade karaktärsämnen, men t.ex. i kärnämnet svenska har de
svårigheter.
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– Lärarens kompetens och behov av fortbildning
I samband med lärarnas kompetens och behov av fortbildning togs också

upp ”critical incidents”: vad är svårt i undervisningen? Ibland ställs läraren
inför en situation särskilt i en ny okänd klass, som överraskar och kräver
improvisation. Exempel är en text som det visade sig vara för svår svenska
i. Ett annat är elevattityder att ”det här kan vi” alternativt ”det är ingen idé
att jag försöker”. Läraren måste stämma av behoven och utveckla arbets-
former samt innehåll i relation till just den klassen/eleven.

Även om lärarna i allmänhet använder samma läromedel osv, framkom-
mer en tilläggsproblematik som påverkar undervisningssituationen. För en
RGH-klass säger läraren

…alltid nåt fel nånstans: mer allergiska, ont nånstans, nåt runtom-
kring som de blir störda av...Även om de är lika duktiga som andra
måste de alltid vara så himla koncentrerade.

En annan problematik är att tidigare skolgång har i många fall givit eleven
en dålig självkänsla. Många RGH-elever har varit integrerade i en dålig och
frustrerande skolmiljö.

De mindre klasserna innebär att läraren får en intensivare kontakt med
eleverna, vilket ställer krav på engagemang i hela deras skolsituation, sär-
skilt som klassföreståndare. Läraren blir mer observant på sociala problem.

...man blir liksom mera engagerad i hela deras skolbild på nåt
sätt...man blir inte bara lärare utan man blir nåt mycket mera [mitt
tillägg].

Undervisningssituationen ställer också krav på lärarens förmåga att han-
tera gruppdynamik: nya gruppkonstellationer, större närhet i klassen är
några exempel. En elev som farit illa och mått dåligt under grundskoleåren
och som tar med sig denna problematik till gymnasiet kan göra klass-
relationerna mer påfrestande i en liten klass jämfört med en stor. Det blir
annorlunda om en av sex har problem än en av 30. En liten klass blir också
mer sårbar vid osämja mellan eleverna.

Nära denna lärarkompetens är som en uttrycker det ”Få bort ’vara dum
stämpeln’ tycker jag är ett jättejobb”. Tidigare skolgång har i många fall
givit eleven en dålig självkänsla.

Både svensk- och matematiklärare pekar på det svåra med att upptäcka
luckor i baskunskaperna, speciellt bland svaga elever. Kritiskt i denna ana-
lys är att hitta en bra kommunikationsnivå utifrån varje elev. Även om viss
information erhålls om hörselnedsättningen får läraren anpassa sig till varje
klass och elev.
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Frågan om fortbildning inom RGD överskuggas helt enligt lärarna av
problemet att kunna teckenspråk bättre. De insatser som görs upplevs inte
som tillräckligt effektiva, och kurser har inte givit önskat resultat vilket
varit frustrerande för läraren.

Jag skulle gärna gå...om jag blev bättre, men jag blir så frustrerad
när jag inte blir bättre av de där kurserna. Jag kan göra mig förstådd,
men det spelar ingen roll hur många kurser jag går. Det är precis
samma visa [mitt tillägg].

En lärare formulerar sitt behov:

Jag skulle behöva mycket mer om dövkultur. Jag har svårt att sätta
mig in i ...hur man lever, upplever sig själv, vilka förväntningar man
har på undervisningen. Det bygger på att jag inte kan teckenspråk så
bra. En hörande elev kan jag ‘diagnosticera’ ganska snabbt för vi
kan prata öppet om såna här saker, resonera om förväntningar,
känslor...Ett handikapp. Jag kanske skulle kunna se nyanser bättre
om jag kände till mer om dövkultur. Hade bättre uppfattning
om...hur man tänker om ämnet.

Ytterligare en fundering är

..man har funderat så mycket...man förstår inte riktigt hur de dövas
värld är. Hur lär de sig saker och ting? Hur uppfattar de sin omgiv-
ning? [mitt tillägg]

Lärarkompetensen inom RGD handlar således inte bara om teckenspråks-
förmåga utan också om kulturkompetens med förståelse av elevens uppväxt-
villkor, lärprocesser, mm.

Ett annat stort behov av fortbildning lärarna beskriver är elever med
behov av särskilt stöd. ”...där finns det hur mycket som helst. En vit fläck.
Där finns det massor” [mitt tillägg].

Särskilt framhåller flera lärare mer kunskap om de språkstörda eleverna,
inte bara tillfälliga kurser, utan en mer kontinuerlig handledning.

En faktor lärarna påtalar är den ökande bristen på tid och schema-
utrymme att kunna träffas. Flera framhåller det angelägna i att de lärare
som arbetar med RGD/RGH-elever får möjlighet att diskutera, hjälpa var-
andra, komma med förslag på pedagogiska idéer och material. Det är en
förhållandevis liten grupp lärare som arbetar med t.ex. döva elever.

Ett behov som inte tillgodosetts är samtalen kring elevens individuella
studieplan. Utbildning i ”mentorskap” skulle förbättra denna situation en-
ligt lärarna.
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[…]”
(Nestor et al. 1996, s. 156–160).

Sista frågeställningen i lärarenkäten (Nestor et al. 1996, avsnitt 7.2.4) rik-
tade sig till RGD-lärare. Resultatet presenteras:

”Läraren ombads beskriva de viktigaste konsekvenserna för under-
visningssituationen av att undervisa på teckenspråk (i de flesta fall ej
första språk), och av att eleverna får texter m.m. material på svenska
(ej första språk).

Resultatet visar att generellt uttrycks bekymmer med att de texter och läro-
medel som finns att tillgå på svenska oftast är svåra för eleverna. En konse-
kvens blir att översättningshjälp ’stjäl’ lektionstid och att mycket tid går åt
till ordförklaringar samt att förklara olika svenska uttryck. Ändå blir det
enligt kommentarerna missuppfattningar. Lärarna lägger ner mycket tid på
att bearbeta läromedlen.

Ytterligare en aspekt är att kommunikationssamspelet lärare – elev är
problematiskt, på så sätt att man kan tala ‘över’ varandra.

Lärarna har ej så bra teckenspråkskunskaper – eleverna har ej så bra
svenskkunskaper. Man talar därför ’över’ varandra. Jag som lärare
har ibland problem att på teckenspråk tydliggöra olika frågeställ-
ningar [mitt tillägg].

En annan lärare skriver i anslutning till detta

Det begränsar möjligheterna till diskussioner, vilket begränsar den
fördjupade förståelsen hos eleverna. Detta leder i sin tur till att elev-
ernas självständiga problemlösning samt vetenskapliga sätt att tänka
inte utvecklas. Mitt arbete...blir en ständig kompromiss.

En konsekvens blir att nivån ofta blir för låg för stadiet och det blir pro-
blem att kunna ta upp ‘djupa’ kunskaper” (Nestor et al. 1996, s. 168).

I lärarenkäten (a.a. avsnitt 7.2.4, s. 164, 165) ställdes två frågor om lärar-
nas uppfattning om särskild arbetsinsats i klasser med RGD-, RGH- res-
pektive hörande elever.

Den första fokuserade undervisningsmetoder (möjligheter/begränsningar
i klassen ifråga om olika arbetssätt; behov av individualisering),

och den andra undervisningens innehåll (exempelvis svårighetsgrad; elev-
ers eventuella brist på förkunskaper).
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Resultaten visar entydigt att vid jämförelse med hörande elever upplever
lärarna att det krävs en särskild arbetsinsats i hög grad eller mycket hög
grad med RGD-elever, men inte i lika hög grad med RGH-elever.

Tre fallstudier
Fallstudiernas uppläggning och ansats

Avhandlingens andra frågeställning formulerades: ”Vad karakteriserar un-
dervisningen och lärararbetet samt därav följande krav på yrkeskunnande?”

För att få en fördjupad insikt i vad lärararbetet med döva och hörsel-
skadade elever kan innebära, gjordes observationer hos tre lärare, en klass
per lärare, under några månader ht-96. Lärarna hade tidigare gått den
specialpedagogiska utbildningen, 25p, för RGD/RGH-lärare, vars semin-
arier jag följt, ljudinspelat och analyserat (se s. 179–). Mina observationer
och reflektioner under fallstudierna kunde då i diskussioner med de tre lä-
rarna relateras till innehållet i seminarierna. Skälet till att just dessa tre
lärare tillfrågades var att jag ville undersöka om och i så fall vilka olikheter
som kunde finnas i lärararbetet, ett slags polarisering, eftersom de valda
klasserna och ämnena var mycket olika. Mitt deltagande i lektionerna hade
före observationerna tagits upp med eleverna av lärarna. Sammanlagt gjordes
18 observationer, 6 i de respektive klasserna A, B och C, utspridda under perio-
den. Observationernas längd var vanligen några lektioner, men ibland en halv
dag. De fältanteckningar som fördes kontinuerligt i anslutning till observa-
tionerna beskrev dels allmänna intryck under lektionen, dels fokuserades
bestämda aspekter: innehållet i lektionen, speciella händelser utifrån mitt
kunskapsintresse, och eventuella kommentarer från elever och lärare. För
att få kunskap om skillnaderna mellan de tre klasserna ifråga om hörsel-
förutsättningar, erhölls avidentifierad information från RGD/RGH.

Eftersom kommunikationen i RGD-klassen med lärare A var på tecken-
språk kompletterades materialet med en analys av videoinspelningar i klas-
sen från ett FoU-projekt. Dessa inspelningar under klassens yrkestimmar
gjordes samma läsår med fokus på undervisningssituationen i stort, samt
på läsning och skrivning i vardagliga sammanhang. Innehållet i video-
inspelningen granskades tillsammans med en döv lärare. En detaljerad
språkanalys gjordes ej. Även om det var bara några timmars videoinspelning
blev denna genomgång ett komplement för tillförlitligheten i fall-
beskrivningen. En jämförelse kunde ske med den uppfattning jag tidigare
fått av undervisningssituationen genom observationer17  och uppföljande
intervju med lärare A. I fallbeskrivningen benämns både lärare och deras
klass med A, B respektive C.
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Vad kan innebörden av fallstudier och naturalistisk ansats vara? Den
naturalistiska ansatsen anknyter till Blumers (1969) diskussion om den sym-
boliska interaktionismens metodiska position. Han kritiserar den då rå-
dande deduktiva ansatsen hos de sociala vetenskaperna och argumenterar
istället för naturalistiska undersökningar. Dessa är enligt Blumer

…directed to a given empirical world in its natural, ongoing
character…The merit of naturalistic study is that it respects and stays
close to the empirical domain (s. 46).

Av denna forskningsansats följer Blumers två ”modes of inquiry” som skil-
jer sig från den rådande metodologin. Genom explorativa studier på fältet
blir forskaren bekant med ett nytt område och har då möjlighet att på ett
flexibelt sätt utveckla och förändra studien så att den ”remain grounded in
the empirical life under study” (a.a. s. 40). Det räcker inte enligt Blumer
med att göra en sammanfattande redovisning och allmän skildring utifrån
de explorativa undersökningarna, utan det behövs också en djupare analys
av data. Jag uppfattar Blumers framställning på denna punkt motsvara Lars-
sons (1994) diskussion om ”teoritillskott” (se s. 28). Den symboliska interak-
tionismen som naturalistisk forskningsansats motsvarar enligt Blumer
(1969) de grundläggande krav som kan ställas på empirisk vetenskap:

…to confront an empirical world that is available for observation
and analysis; to raise abstract problems with regard to that world; to
gather necessary data through careful and disciplined examination
of that world; to unearth relations between categories of such data;
to formulate propositions with regard to such relations; to weave
such propositions into a theoretical scheme; and to test the problems,
the data, the relations, the propositions, and the theory by renewed
examination of the empirical world (s. 48).

Merriam (1994) skriver om kvalitativ forskning att den ”...är explorativ,
induktiv och lägger tyngdpunkten mera på processer än på mål eller slutre-
sultat” (s. 31). Hon framhåller om fallstudier att

Genom att koncentrera sig på ... [fallet], strävar man med detta
angreppssätt efter att belysa i samspelet mellan viktiga faktorer som
kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga (s. 25).

Kännetecknande för denna typ av studier är inriktningen på insikt, upp-
täckt och tolkning som sker i ett kontext. Analysenheten eller fallet kan
enligt Merriam vara ”en individ, ett program, en institution, en grupp, en
händelse eller ett begrepp” (s. 58). Roos (1994) pekar på problematiken att
urskilja analysenheten, vad som är figur respektive bakgrund. Merriam
menar att avgränsningen av analysenheten påverkas av forskarens filoso-
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fiska, teoretiska och ämnesmässiga inriktning. Analysenheten i avhandling-
ens tre fallstudier är RGD/RGH-lärararbetets karakteristika.

Fallbeskrivning

Presentationen av fallen börjar med en beskrivning av respektive klass, un-
dervisningen och dess förutsättningar. Sedan görs en jämförelse av lärarar-
betet i de tre klasserna. Resultatet från uppföljande intervjuer med lärarna
A, B och C summeras. Sist relateras fallstudien till Becknes (1997) under-
sökning om ”Döva och hörselskadade elevers studiesituation i gymnasie-
skolorna i Örebro”.

Lärare A undervisade i ett yrkesämne på ett RGD-program och var klass-
föreståndare för de fyra eleverna i åk 1, som jag observerade. Det var ett
par hörande lärare som samarbetade och undervisade i ämnet i en egen
”avdelning” i huset, med flera RGD-årskurser. Genom den lokalmässiga
närheten kunde eleverna lätt diskutera med varandra. Kommunikationen
var på teckenspråk. Under en stor del av tiden arbetade eleverna självstän-
digt på någon av de olika platserna, ”stationer”, i lokalen med läraren som
handledare. Teoretiska aspekter vävdes in av läraren under arbetet med de
olika uppgifterna. Direkt i anslutning till yrkeslokalen fanns lektionsrum
för teorigenomgång m.m. Jämfört med lärarna B och C nedan hade A an-
dra förutsättningar med mycket fler timmar i klassen per vecka. A hade
stora block i yrkesämnet under tre veckodagar och deltog även i vissa andra
teoretiska ämnen. I klass A var alla eleverna döva med små hörselrester,
förutom en elev som använde hörapparat. För läraren gäller då att vara
medveten om vad detta kan innebära för yrkesundervisningen och vilka
konsekvenser det kan ha för yrkesutövningen.

Lärare B hade under de lektioner jag observerade ett kärnämne i en RGH-
klass, åk 3 och 4 sammanslagna. Gruppen bestod av åtta elever som gick ett
yrkesinriktat program.Vid gemensamma genomgångar använde läraren
trådlös mikrofon. Bänkar med fast hörselteknisk utrustning fanns ej i klass-
rummet. Eleverna arbetade till stor del utifrån individuella planer och ”kon-
trakt” med läraren, ofta med datorer. Lärare B hade klassen 60 minuter per
vecka vilket innebar viss ryckighet i undervisningen, t.ex. om en elev var
borta, eller pga friluftsdagar. RGH-klassen B var en ganska homogen klass
ifråga om elevernas grad och typ av hörselnedsättning. De använde oftast
hörapparat. En av eleverna hade dock en typ av hörselskada som ställer
krav på en medvetenhet hos läraren om detta. Hörselnedsättningen kan
bara delvis hjälpas upp med hörapparat, och kan dessutom betyda att en
sådan elev missar mycket av kommunikationen om inte hörapparaten an-
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vänds på T-läget.18  Under grundskolåren har en elev i klass B gått i en sär-
skild hörselklass, medan övriga varit integrerade i hörande klasser.

Hos lärarna A och B fanns döva ”assistenter” (ej lärarutbildade) som
hjälpte till under lektionerna, vilket innebar vissa arbetsledande uppgifter
för A och B.

Även lärare C hade ett teoretiskt ämne i en RGH-klass med fyra elever,
men på ett icke yrkesinriktat program, åk 3. I undervisningslokalen fanns
fast installerad hörselteknisk utrustning och läraren använde trådlös mik-
rofon. Lärare C hade lektioner i klassen flera gånger per vecka, som mest en
klocktimme, men ibland bara 40 minuter. I RGH-klassen C hörde eleverna
bäst av de tre observerade klasserna. Alla utom en använde hörapparat.
Under grundskolåren hade eleverna gått integrerade i hörande klasser men
valde inför gymnasiet att flytta till Örebro och att gå på RGH.

En jämförelse av undervisningssituationen mellan de tre klasserna visar
på både skillnader och likheter. Ramfaktorerna är olika, så t.ex. finns mer
tid varje vecka i ämnet i klass A. I klasserna B och C är det förhållandevis
mer ont om tid, även om eleverna på RGD/RGH har ett extra år. För lärare
A finns det alltså andra förutsättningar för yrkessocialisation och för inter-
aktion med klassens utveckling som grupp. Eleverna i klass C har en mer
instrumentell kunskapssyn och undrar t.ex. ”kommer det här på provet?”
Lärararbetet skiljer sig så att i klasserna B och C är eleverna mer uthålliga i
svårare teoretiska avsnitt. Även om lärare A försöker lägga in teoriaspekter
på varierande sätt, t.ex. integrerade som kommentarer i det praktiska arbe-
tet, upplever jag att fler elever är19  mer okoncentrerade och mindre motive-
rade. I klass A förekom under observationstiden en hel del skolk, och bo-
ende-/fritidssituationen var delvis strulig, vilket inte förekom på samma sätt
i de mer motiverade klasserna B och C.

Lärare B funderar över vissa elever som har någon slags diffus problema-
tik, som B anser vara vanligare bland RGD/RGH-elever än bland hörande,
men ”man pratar inte så mycket om den”. B beskriver detta som att

Man kör en grej…och nästa gång eller nästa vecka man träffar eleven
så är det som om man aldrig hade gjort nånting, och man börjar om
igen men kommer liksom aldrig framåt.

B tycker detta är frustrerande och funderar om det kan ha något att göra
med dessa elevers minnesfunktion.

Likheter i observationerna är närheten mellan elev-lärare, både ifråga
om personlig relation men också i undervisningsprocessen, att ställa frågor
och oftast direkt få förklaringar vid oklarheter. En fördel med den lilla klas-
sen är att eleverna känner varandra mycket väl, och under mina observatio-
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ner hjälper de ofta varandra vid svåra uppgifter. Om man jämför
lärararbetets karakteristika för lärarna A, B och C är ett gemensamt drag
kravet på att kunna få grepp om vad eleven kan och inte kan och utifrån
detta individualisera undervisningen. I vissa fall har eleven av olika skäl
luckor som gör att läraren måste fortsätta på grundskolekursen. Detta krä-
ver en turtagningskompetens på ”djupare nivå” med varje elev än i en klass
med 25–30 elever, där denna process sannolikt blir mera fragmentarisk. En
lyhördhet krävs för eleven, men denna skiljer sig delvis i de observerade
klasserna. I de, enligt min uppfattning, välmotiverade klasserna B och C
handlar det i högre grad om att förstå vilka teoretiska begrepp som är svåra
(hur tänker eleven?). Även om detta krävs i klass A handlar det där i hög
grad om att vara lyhörd för motivationen och arbetsrytmen, som ibland är
mycket intensiv, ibland låg. Relationen lärare – elever i klass A kan beskri-
vas som en balansgång från lärarens sida mellan en icke prestigemässig in-
ställning och kamratskap (”man ska ju arbeta ihop i fyra år”), och en fast-
het avseende vilka principer som gäller för yrkesarbetet. Lärararbetet i klass
A har bl.a. på grund av den tidsmässiga ramfaktorn med betydligt fler vecko-
timmar ett större inslag av ”medlevarskap”, där lärararbetets sociala as-
pekter är av stor betydelse.

Utifrån resultaten av fallstudierna kan några allmänna aspekter summe-
ras vad gäller lärararbetet på RGH. Ifall situationen är som i klass B att det
finns en elev som är beroende av hörapparatens T-läge är lärarmedvetenhet
om detta betydelsefullt. Om utgångspunkten är att alla elever ska ha till-
gång till kommunikationen i klassrummet följer att de elever som ”hör
sämst” är särskilt viktiga, vilket får konsekvenser t.ex. för mikrofon-
disciplinen. Ett exempel är att de som hör bättre upprepar sin fråga eller
kommentar i mikrofonen ifall de ”slarvat” med detta. Om det i en RGH-
klass finns en elev med avsevärd hörselnedsättning, medan majoriteten hör
betydligt bättre, kan det finnas en risk i att en ”norm” utvecklas i klassrum-
met att ”vi klarar oss utan teleslinga”. Denna risk kan bli speciellt tydlig
om dessa elever också är dominerande i gruppen. Konsekvensen kan bli att
eleven som avviker hörselmässigt missar stora delar av vad som sägs i un-
dervisningen. En annan risk kan vara att en omedveten lärare inte är obser-
vant på om en elev med grav hörselskada talar bra men hör mycket dåligt.
Läraren kan då av misstag tro att eleven hör bättre än vad som är fallet.

Ytterligare en aspekt av lärararbetets karakteristika i en RGH-klass är
att vara medveten om att det kan finnas störningar i miljön som är påfres-
tande för eleven. Sådana oljud kan härröra från dåliga lysrör, fläktar,
elkablar, datorer etc., vilka hörs mycket väl i hörapparaten medan läraren
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inte alls lägger märke till dessa. Klasskamrater som skapar oljud, t.ex. skra-
par med stolar, smäller med pennan är enerverande. I mina observationer
finns vissa elever som är mycket mer känsliga än andra av olika skäl. De
protesterar över oljud av något slag, lektionen avbryts och läraren åtgärdar
om möjligt det hela innan lektionen kan fortsätta. Frågan är vad sådana här
störningar kan betyda för elever som inte vågar protestera och ställa krav.

En reflektion utifrån resultaten är vad som kan vara karakteristiskt för
lärararbetet och vad som kan ha betydelse för undervisningen i vissa RGD/
RGH-klasser, såsom elevens tidigare skoltid, val eller felval av gymnasie-
program, sociala faktorer i Örebro med eget boende mm. Detta kan för
vissa elever ha förhållandevis större betydelse än någon aspekt relaterad till
hörselskadan. De observerade klasserna är exempel på detta.

En annan likhet vid jämförelse mellan lärararbetet i de tre klasserna är
en viss rörlighet i sammansättningen av undervisningsgruppen, så att vissa
perioder är några elever i klassen ute på arbetsplatser. Blivande RGD/RGH-
elever och ibland föräldrar är med på lektioner för att få en bild av vad
programmet och ämnet kan innehålla. Ibland försvinner elever från klassen
en tid till ett annat program; någon kommer tillbaka från att en period ha
prövat något annat. Detta är inga enstaka företeelser utan finns i de flesta
observationer.

De utskrivna observationsanteckningarna, med mina reflektioner, skicka-
des till lärarna A, B respektive C tillsammans med mina frågor, före den
uppföljande intervjun. I denna bad jag lärarna för det första att ta upp om
jag missförstått något, eller om något väsentligt ifråga om lärararbetets
karakteristika inte kommit med. Ingen speciell kritik framkom därvidlag,
annat än en synpunkt att vissa händelser jag iakttagit var en del av ett längre
tidsmässigt skeende.

De två följande intervjufrågorna tog upp lärarens tankar inför kursplane-
ringen i klassen, samt lärararbetet i klassen i relation till kursinnehållet i
specialpedagogutbildningen de gått terminen före. Intervjuerna ljudinspela-
des och skrevs ut. Dels gjordes en allmän innehållsanalys, dels studerades
svaren utifrån aspekter som framkommit vid analys av seminarieutskrifterna
vt-96 (t.ex. ramfaktorer, inbyggda motsättningar) och samma fråga ställdes
”Vad sägs som är RGD/RGH-specifikt?” Vid de individuella uppföljnings-
intervjuerna med lärarna A, B och C diskuterades modellen (se s. 43), enligt
vilken det yrkeskunnande som krävs av RGD/RGH-läraren i mötet med en
elev är dels generellt, dels situerat utgående från de varierande förutsätt-
ningarna. Alla lärarna känner igen sig i beskrivningen och anknyter på olika
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sätt. Lärare A:s reflektioner kan anknytas till modellen i termer av vilka
elever som slutligen bildar klassen (”laguppställning”):

Men sen då när laguppställningen är färdig, när man ser och börjar
känna grabbarna litet i laget, så förstår jag ju att vi inte kan gå den
vägen som vi trodde, eller som vi har gjort tidigare.

A tar exemplet där instudering av ett visst moment med hjälp av kurslittera-
tur kan fungera i en klass, men i nästa klass kräva en helt annan upplägg-
ning p.g.a. att där finns stora läs- och skrivsvårigheter. Lärare B uttrycker
det som

…en grej som jag tycker är speciell…den här ämnesspecifika, den
blir litet svagare egentligen…behov utav den, medan den här förstå-
elsen, fingertoppskänslan, det här att kunna ta människor, man måste
vara litet av en psykolog nästan…den väger över här när det gäller
döva-hörselskadade. Man måste ha en slags…kompetens som är svår
att definiera.

Lärare C tar upp informationsbitar som vore bra att få i förväg, innan eleven
kommer till klassen.

…få en varning på nåt sätt att den här eleven är mycket svag i matte
eller nåt liknande. Där skulle ni behöva sätta in resurser redan från
början. Det skulle hjälpa oss lärare…

Nästa fråga tog upp lärarens tankar om undervisningsplaneringen i den
observerade klassen.

Lärare A uttrycker det frustrerande i skillnaden mellan augustiplane-
ringen och hur det blivit sen i verkligheten. Före terminens start

har man ju en uppfattning hur vi vill ha det och vad man borde klara
av, vad kursplanen säger…branschens krav också, vad dom vill ha ut
av det här. Man lägger upp det och skrapar ihop jobb, arbetsplaner,
alla möjliga idéer, men det blir ofta inte så som man skulle vilja haft
det utan nivån sjunker för det allra mesta. Jag backar på mina krav,
målsättningarna. Det är inte bra.

Arbetet blir en balansgång på många sätt. Detta kan relateras till nedan
beskrivna resultat från Becknes (1997) studie. A försöker få eleven att er-
övra kunskapen själv, ofta i form av en projektuppgift där många olika
kursmoment kommer in. Lärare B försöker bygga upp ett förtroende först
till eleven och inte börja terminen med en diagnos för ”då har man slagit
dom i ansiktet det första man gör”. B säger ”målet är ju ändå att få dom att
bli tänkande individer som själva kan söka kunskap”. Lärare C tycker det
är lättare med RGH-klassen, att improvisera, om den i förväg tänkta plane-
ringen inte fungerar. Situationen kan bli annorlunda i en av C:s RGD-klas-
ser, där C i förväg funderat på centrala begrepp utifrån teckenspråks-
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kommunikationen. Att improvisera på ett annat språk än svenska är inte så
enkelt enligt C. I RGH-klass C är det mest de ambitiösa och motiverade
eleverna kvar då de övriga bytt program etc, vilket har betydelse för plane-
ring och urval av stoffet.

I den sista frågan rörande lärararbetet i relation till innehållet i den 25-
poängs specialpedagogutbildning de gått terminen före mina observationer
fanns inte så många synpunkter. Lärare B tycker det hade varit bättre att
inte växla så mycket mellan svenska och teckenspråk. Det hade varit bättre
för utvecklingen av språkkänslan att bara kommunicera på teckenspråk
hela tiden. Lärare C påtalar motsättningen mellan att under kursen ha fått
en viss språkkänsla för att uttrycka sig på teckenspråk, medan skolledningen
uppmanat lärarna på RGH att använda stödtecken. C tycker detta blir en
konflikt. En diskussion om stödtecken borde ha ingått i kursen.

Ett sätt att vidga förståelsen av lärararbetet på RGD/RGH är att sätta in
de enskilda fallstudierna i deras skolsammanhang. Beckne (1997) har un-
dersökt elevernas studiesituation inom RGD/RGH vid gymnasieskolor där
fallstudierna med klasserna A, B och C genomfördes. Under läsåret 1996/
97 var enligt Beckne omfattningen av studieavbrott, övergång till individu-
ellt program och reducerad kursutformning betydligt större på RGD/RGH
jämfört med klasser för hörande, vid två av de tre gymnasieskolorna.
Fallstudieklasserna A och B fanns på dessa skolor. På den tredje skolan
(med klass C), som hade färre yrkesförberedande program, var tendensen
tydligt den motsatta: bland hörande elever var procenten studieavbrott och
programförändringar högre. Beckne problematiserar orsaksbilden bakom
dessa mönster i termer av helhetsperspektiv och interaktion mellan olika
faktorer. Enligt bedömningar ”av elevvårdare med lärare som medbedö-
mare vid elevvårdskonferenser och intervjuer” (a.a. s. 20) finns för RGD/
RGH-eleverna ofta flera orsaker med i bilden när en elev gör studieavbrott
eller går till individuellt/reducerat program. För åren 1994–97 bedömdes
den vanligaste orsaken i en fjärdedel av de c:a 210 fallen oftast vara social
problematik med ”olika grad och omfattning av sociala insatser och åtgär-
der från samhälleliga instanser och organ inom eller utanför skolans an-
svarsområde” (a.a. s. 21). Detta är den tydligaste skillnaden vid Becknes
jämförelse med hörande elever. Ungefär lika vanligt för både RGD/RGH
och hörande elever är svårigheter med att klara gymnasieskolans kurskrav,
allmän omotivation och bristande baskunskaper. Beckne beskriver också
en undersökning på vissa yrkesinriktade program, som visar att många av
dessa RGD/RGH-elever har problem med att lösa olika typer av uppgifter
inom matematik och svenska.
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Orsakerna till dessa resultat kan problematiseras utifrån olika perspek-
tiv,20  liksom testerna och testförfarandet bl.a. att testen är konstruerade för
hörande elever med svenska som sitt primära språk. Likväl kvarstår utifrån
Beckne (1997) det problematiska i RGD/RGH-lärararbetets karakteristika,
att en större andel än bland hörande elever, särskilt på yrkesinriktade pro-
gram, är i en komplicerad inlärningssituation. Denna kännetecknas ofta av
en kombination av svårigheter i svenska och matematik samt sociala och/
eller känslomässiga problem. I mina observationer exemplifieras detta tyd-
ligast av klass A. Även om RGD/RGH-eleverna har ett gymnasieår extra,
ställs i styrdokumenten samma krav för godkända kurser.

Jämförande tolkning och analys
Resultaten visar för elevrekryteringen till RGH att andelen hörselskadade
elever från olika geografiska områden avviker från SIH:s statistik. Detta
antyder att i en del län finns en hög andel av dessa elever kvar i gymnasie-
skolor utan särskilda hörselklasser, och de kommer ej till RGH. Det finns
då en risk att en hel del hörselskadade elever inte får ”en likvärdig utbild-
ning” (Lpf 94) p.g.a. en hörselteknisk och kommunikativ undermålig un-
dervisningssituation, samt brist på stöd. Olika faktorer kan ha betydelse i
detta sammanhang.

Zetterqvist-Nelson (1998) diskuterar konsekvenser av vaga formuleringar
i de senaste läroplanerna och av decentraliseringen i Sverige. Zetterqvist-
Nelson argumenterar med stöd bl.a. av skotska studier (Riddel et al. 1994)
att decentralisering öppnar upp för påverkan av olika aktörer, vilka definie-
rar vad som är elever i svårigheter. Starka föräldraorganisationer har i Skott-
land drivit igenom krav på specialresurser till barn de företräder, vilket sker
på bekostnad av andra barn. Om läroplansformuleringarna är allmänt
hållna och besparingar dessutom krävs inom skolan, finns det en risk att
enskilda elever i behov av särskilt stöd kommer att få ojämlika resurser i
olika delar av landet. En följd kan då bli att hörselskadade, individual-
placerade elever som farit illa i stora klasser med dålig hörselteknisk situa-
tion och därmed fått dålig självkänsla etc. kommer till RGH, vilket får
betydelse för lärararbetet enligt intervjuerna. Tvingstedts (1993) studie vi-
sade bl.a. att hörselskadade elever i vanliga klasser särskilt på högstadiet
inte hade kamrater i samma utsträckning som övriga elever i klassen och att
de upplevde sig stå utanför gemenskapen i kamratgruppen. Bagga-Gupta
(1999) analyserade videoinspelningar av hörselklasselever under raster och
frileksituationer. Eleverna gick i en skola för hörande elever. Resultaten vi-
sar bl.a. att interaktion mellan hörande och hörselskadade elever sällan
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förekommer. De hörselskadade eleverna har en underordnad position åt-
minstone på skolgården och under rasterna när deras hörande skolkamra-
ter finns där.

Detta kan förstås utifrån symboliska interaktionismen på så sätt att un-
der grundskoletiden kan bl.a. signifikanta andra (t.ex. klasskamrater eller
brist på kamrater) ha varit betydelsefulla i utvecklingen av elevens self. På
RGH förbättras den kommunikativa situationen, en del elever lär sig teck-
enspråk och får nya hörselskadade klasskamrater. I den nya situationen
kan då ske processer med förändrat jagmedvetande, vilket enligt lärar-
intervjuerna kan ha betydelse för lärararbetet. Döva elever som gått i grund-
skolor för döva, med mindre klasser och teckenspråklig miljö, kan ha ut-
vecklat ett delvis annat self, bl.a. i termer av den generaliserade andre (se s.
32–). Det institutionella nätverket (Berg 1992) kan som jag tolkar det se
delvis annorlunda ut p.g.a. uppväxtvillkoren. Poängen är här inte att göra
en generell beskrivning av RGH respektive RGD-elevers bakgrund utan att
antyda hur olika denna kan ha varit, och att den kan förstås utifrån symbo-
liska interaktionismen. Resultaten visar också att de hörselskadade elever-
nas valsituation inför gymnasieskolan påverkas av tillgången till informa-
tion om RGH. I vissa län finns bättre möjligheter än i andra att göra ett
välinformerat val bl.a. beroende på hörselvårdskonsulenters och hörsel-
lärares insatser.

Till den jämförande analysen och RGD-elevers skolbakgrund hör Heilings
(1993) undersökning vad gäller utvecklingen av döva elevernas kunskaps-
nivåer under denna avhandlings tredje tidsperiod, lärarhögskoletiden. Döva
högstadieelevers prestationer testades med ett antal kunskapsprov och tes-
ter. Heiling gör analyser ur olika aspekter och resultaten från 1960-talet
jämförs med motsvarande från 1980-talet. De visar bl.a. en ”drastisk för-
ändring på 20 år…att åttitalets döva elever var klart överlägsna sina jämn-
åriga från sextiotalet på prov som huvudsakligen mäter skolkunskaper”
(a.a. s. 199, 200). En fråga som kan ställas är vad detta inneburit ifråga om
förändringar av dövlärararbetets karakteristika under lärarhögskoletiden.

Elevers olika skolbakgrund samt hörselnedsättning (se bilaga 4:2) har
betydelse även på andra sätt för lärararbetet. Elever som haft en gynnsam-
mare hörsel- och kommunikativ grundskolesituation än övriga klass-
kamrater kan ställa andra krav på undervisningens tempo, innehåll etc.
Detta kan relateras till vad resultaten av RGH-elevenkäterna visar i pilot-
studien av Domfors (1991). Gemensamt var att elever var nöjda med den
hörseltekniska situationen på RGH, men därutöver fanns helt motsägelse-
fulla kommentarer om undervisningen. Vissa var mycket nöjda med tempot
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och undervisningen, medan andra protesterade mot den långsamma takten,
den begränsade kontakten med icke-RGH-klasser, kravnivån och lärares
”handikappattityd” (se även s. 178–). En tolkning är att dessa skillnader
till stor del härrör från elever med olika skolbakgrund. I lärarintervjuerna
(se s. 147–), påtalas denna balansgång och risken att de svagare eleverna i
klassen kan bli styrande för undervisningen. I elevenkäterna  (s. 143–) kan
utläsas en skillnad mellan RGD- och RGH-elever ifråga om vilken kompe-
tens en bra gymnasielärare ska ha. För RGD dominerar helt tecken-
språksfärdigheten. RGH-eleverna lyfter fram mer allmänna aspekter som
”personliga egenskaper”, ”undervisningsförmåga” och ”yrkes-/ämnes-
kompetens”. Elever vid RGD är enligt enkäten mindre nöjda än de vid RGH
med kvalitén på den undervisning som de fått på gymnasiet. Detta kan jäm-
föras med att enligt lärarna (se s. 147–) krävs i större grad en särskild ar-
betsinsats på RGD ifråga om undervisningens metoder och innehåll, jäm-
fört med RGH- och hörande klasser.

 Jämförelsen mellan elev- och lärarenkäterna tyder alltså på att trots in-
tensivare lärarinsatser blir undervisningen enligt RGD-eleverna inte helt bra.
Min reflektion är att vid analysen av RGD/RGH-undervisningen i allmän-
het och lärararbetets karakteristika i synnerhet finns ett antal faktorer av
betydelse, där en del är RGD/RGH-specifika och andra är mer allmänna
ramfaktorer.

Beskrivning och analys av RGD/RGH-undervisningen, lärararbetets ka-
rakteristika samt krav på yrkeskunnande har varit ett av tillvägagångssätten
för att besvara avhandlingens andra frågeställning (se s. 18). Resultaten
visar både likheter och skillnader dels mellan RGD och RGH, dels om man
jämför med den allmänna gymnasieundervisningen. Ett krav RGH-arbetet
ställer är den nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningen att ha kultur-
kompetens. I denna ingår bl.a. medvetenhet om olika audiologiska aspek-
ter. Dessa kan på individnivå gälla den enskilde elevens typ av hörselned-
sättning och vilka konsekvenser denna kan få. På klassnivå har det bety-
delse hur de olika eleverna hör, där stor heterogenitet ställer stora krav.
Utöver detta är enligt elevenkäten lärarens förhållningssätt av betydelse,
t.ex. ”attityd” och ”demokrati” (t.ex.”inte tycka synd om…”, se bilaga
4:3).

Med utgångspunkt i lärararbetet i RGD-klasser visar resultatet att den
kvalifikation som krävs är enligt lärarna även här en kulturkompetens men
av annat slag. Av lärarintervjuerna framgår behovet av att sätta sig in i
dövas värld, veta mer om ”hur döva lever, upplever sig själva och vilka
förväntningar man har på undervisningen”. Som centralt pekas på tecken-
språkets betydelse och lärarens färdighet i detta, vilket även prioriteras högst
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i elevenkäten. Den språkliga situationen överhuvudtaget lyfts fram av lä-
rarna som problematisk, eftersom det mesta av undervisningsmaterialet är
på svenska, vilket eleverna ofta har svårt för enligt lärarna. Detta kan jäm-
föras med att i enkäten (Nestor et al. 1996) tillfrågades lärarna hur de upp-
fattade elevmajoritetens kunskapsnivå i RGD- respektive RGH-klasser jäm-
fört med den i de hörande klasserna. En majoritet ansåg att kunskapsnivån
var ”lägre” eller ”betydligt lägre” i de klasser som bestod av enbart döva
elever i jämförelse med hörande klasser. En reflektion är då i vilken ut-
sträckning skrivningarna i Lpf 94 om ”likvärdig utbildning” uppnås.

De likheter lärarintervjuerna innehåller för undervisningen inom RGD/
RGH, och därav följande krav på yrkeskunnande, är de olika ramfaktorer21

som får betydelse för lärararbetet. En är boende- och fritidssituationen. I
min fallstudie är en av klasserna ett exempel på vad en negativ problematik
med eget boende kan innebära, vilket får konsekvenser för lärarnas arbete.
En annan ramfaktor som tas upp är de små klasserna. Gruppdynamiken
blir speciell så att den psyko-sociala arbetsmiljön kan påverkas av en elev
mer än i en stor klass. Det blir mer intensiv elevkontakt för lärarna. Det
finns enligt lärarna alltid en viss omsättning av elever, vilket också har bety-
delse. Ytterligare ett exempel av betydelse för lärararbetet är elevernas tidi-
gare kommunikativa uppväxtvillkor, hur språkutvecklingen skett, vilket har
betydelse för undervisningen men på olika sätt inom RGD respektive RGH.
Betygssättningen av eleverna är ett problem som finns på bägge gymna-
sierna. Sammanfattningsvis leder detta till att undervisningen ställer två slags
krav på lärarnas yrkeskunnande enligt intervjuerna. Det första är allmänna
pedagogiska insatser i högre utsträckning, som t.ex. individualisering med
undervisning i mycket heterogena grupper. Det andra är den specifika kultur-
kompetensen, att ha insikt i elevers uppväxtvillkor och nuvarande situation
i Örebro, samt språklig- och audiologisk insikt. Vid jämförelse med under-
visning av hörande elever säger lärarna att de på RGD/RGH använder
samma metoder och läromedel, men att kurserna ofta tar längre tid. Ett
skäl de pekar på är det språkliga, som kräver att lärarna lägger ner mycket
tid på denna aspekt.

De tre fallstudierna i detta kapitel visar hur vitt skilda undervisnings-
situationer lärarna måste klara, dels när en ny klass ska tas emot ett nytt
läsår (lärare A), dels att samma termin undervisa i helt olika klasser (lärare
B och C). Förståelsen av lärararbetet kan relateras till modellen (se s. 43),
där läraren handlar i situationen och dess unika förutsättningar, utifrån
sina tidigare undervisningserfarenheter och kunskaper. Ett annat exempel
är hur RGH-klasser kan variera, från vissa homogena klasser med elever
som hör bra (klass C) till andra med högst varierande hörselnedsättning,
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vilket då ställer stora krav på läraren. I vissa klasser dominerar andra as-
pekter som gruppkonflikter eller behov av elevvårdande insatser p.g.a. pro-
blem i boende och på fritid.

Tidigare har rationaliteter definierats som ”typical modes of thinking
(forms of rationality)… dominant way of thinking about a phenomenon”
(Handal et al. 1990, s. 319, 329). Min tolkning av insamlade data i kapitel
fyra är att ingen rationalitet genomgående kan sägas dominera, utan sna-
rare ”Within the discipline of education different paradigms exist side-by-
side…competing rationalities” (a.a. s. 327). Även om de kommunikativa-
respektive instrumentellt-tekniska rationaliteterna i princip är två ”com-
peting rationalities”, tolkar jag att för förståelsen av lärararbetet, av under-
visningen, kan rationaliteterna sägas vara ”sammanflätade”. En läsning av
utskrifterna från lärarintervjuerna visar att bägge finns ”sida-vid-sida”.
Samtidigt kan man problematisera vilken rationalitet som i långa loppet
kommer att vara dominerande, eftersom t.ex. uppnåendemålen i Lpf 94 är
av så stor betydelse. Ett konkret exempel på den instrumentella-tekniska
rationaliteten är tänkandet kring och betydelsen av grad och typ av hörsel-
skada och hörselteknik, speciellt vid RGH. Detta gäller dels på individnivå
hur den enskilde eleven hör, och dels på klassnivå med sammansättningen
av elever med olika behov. Även de materiella förutsättningarna kommer in
med t.ex. organiserandet av RGH-klasser i olika delar av skolbyggnaden.22

En medvetenhet krävs i lärararbetet om dessa aspekter. Instrumentellt-tek-
niska inslag finns på andra sätt, t.ex. diagnostiska tester i åk 1, ”hitta dom
här luckorna”, ”att gradera förståelse i de nya betygen är hemskt svårt”,
”man kommer inte lika långt i allmänhet” (ifråga om kurser vid RGD/RGH,
jämfört med hörande klasser; min kommentar). En lärare uttrycker en mål-
medel-rationalitet så att om teckenspråkskurserna vore effektivare och för-
bättrade hans förmåga, så skulle han gärna deltaga.

Samtidigt finns i lärarintervjuerna ”typical modes of thinking” som präg-
las av kommunikativ rationalitet. Språkligt-kommunikativa bekymmer och
funderingar uttrycks genomgående. Att få eleverna att medverka i kurs-
planeringen och att ta ansvar för sina studier är ett annat exempel. Lärare
uttrycker dilemmat mellan detta och ”branschens krav” och uppnående-
målen, vilket tydliggör konflikten mellan rationaliteterna. Analysen av de
tre fallstudierna visar att i lärarbetet hade den kommunikativa rationalite-
ten ”tolkningsföreträde”, särskilt i klasserna A och B. Grundsynen är att
eleven måste erövra kunskapen själv med läraren som handledare, ”för-
söka stimulera elevens upptäckarglädje…för vill dom inte göra det så gör
dom det i alla fall inte. Då sitter dom bara och tittar”. I ett fall gjordes efter
en introduktionsperiod ett slags ”kontrakt” med eleven över det fortsatta
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arbetet med kursen i ämnet. I det tredje fallet, klass C uppfattar jag att
lärararbetet istället präglades av en instrumentell-teknisk rationalitet, med
elevfrågor som ”kommer det här på provet?”. Lärararbetet blev alltså helt
olika i klasserna.

I termer av ”forms of rationality” och ”competing rationalities” (Han-
dal et al. 1990) kan några reflektioner göras över elevernas ekonomi som
den beskrivits i början av kapitlet (se s. 135–). RGD/RGH-eleverna möter
helt olika ”signaler” på samhällsnivå, från myndigheter. Riksgymnasierna
följer de reguljära gymnasieprogrammen enligt Lpf 94, samtidigt som fi-
nansieringen av elevernas boende och resor har inslag av sjukbidrag, för-
tidspension och pensionstillskott.23  Dessa två ”modes of thinking” vars
grundsyn kan sägas representera olika värderationaliteter står i skarp kon-
trast till varandra (Bagga-Gupta & Domfors, under utgivning).

I kapitel fyra har jag redogjort för de undersökningar som gav mig den
breda kunskapen och den vidgade förförståelsen som jag behövde för att
kunna göra en fördjupande analys av specialpedagogiska utbildningar, vil-
ket redovisas i kapitel fem. Frågeställningen är vilka lärprocesser i vid me-
ning som sker under en specialpedagogisk utbildning.
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Noter
1 SFS 1992:394.
2 Prop. 1998/99:105, s. 63,  avsnitt 7.1.3.
3 Prop. 1994/95:100, A8. Särskilda insatser på skolområdet.
4 Statens Institut för Handikappfrågor i skolan.
5 RGD/RGH-klasserna fanns lokalintegrerade på fem skolor vid Skolverksutvärdering-
ens genomförande, främst Risbergska-, Tullängs- och Virginska skolorna. Rudbecks-
skolan medtogs ej därför att den inte skulle ha fler RGD/RGH-klasser när dåvarande
klasser slutade. Inte heller Kvinnerstaskolan medtogs p.g.a. för få elever.
6 Detta avsnitt refereras ur Skolverksrapporten, därför att det ger en bild av under
vilka förutsättningar lärararbetet vid RGD/RGH kan ske.
7 Statistikuppgifterna är dels från Nestor et al. (1996), dels från FUNKIS-utredningen:
SOU 1998:66.
8 Elever med tal- och språkstörning är svåra att beskriva på ett entydigt sätt. ”Det rör
sig om barn med skilda behov, alltifrån barn med skada i talorganen till barn som av
andra skäl har svårigheter att tolka eller att producera språk.”(SOU 1998:66,  s. 69). En
mindre grupp elever undervisas vid Hällsboskolan i Sigtuna, en statlig specialskola. Från
skolans högstadium har en del elever fortsatt till Riksgymnasiet i Örebro.
9 SFS 1992:394 Gymnasieförordningen, 9 kap. 1 §, andra stycket.
10 SFS 1992:394, 9 kap. 1 § punkt 1 och 2.
11 Beteckningen ”tilläggshandikapp” användes i enkäten 1995, men för övrigt i avhand-
lingen används ”flerfunktionshindrade” enligt FUNKIS-betänkandet (SOU 1998:66,
s. 66).
12 Övriga detaljer, se Eriksson (1995).
13 Med dBm5 i bilagorna 4:2 avses den genomsnittliga hörselnedsättningen för
frekvenserna 250, 500, 1000, 2000 och 4000 Hz.
14 I denna kommunikationsform blandas talad svenska med mer eller mindre frekventa
inslag av tecken från teckenspråk som ett stöd för kommunikationen. Se vidare Nelfelt
(1998).
15 Det totala antalet elever i många RGD/RGH-klasser när intervjuerna genomfördes.
Sen dess har klasstorleken i flera fall blivit betydligt större enligt lärarkommentarer vid
presentationen av Skolverksutvärderingen.
16 Om jag skrivit rubriken idag hade formuleringen blivit ”Elever i behov av särskilt
stöd” för att markera andra perspektiv med symbolisk interaktionism och socio-kultu-
rell teori.
17 Även om jag har viss kommunikationsfärdighet på teckenspråk ger det en fördjupad
bild av undervisningssituationen att diskutera videoinnehållet med en döv person. Denne
uppfattar i mycket högre grad än jag kan, nyanser i kommunikationen som pågår. Sär-
skilt ”slang” mellan döva ungdomar är svårt att avläsa för mig.
18 Med hörapparaten inställd på T-läget kan eleven via teleslingan i klassrummet bättre
höra vad läraren säger i sin mikrofon genom störningsfriare återgivning, tack vare kort
mikrofonavstånd.
19 Orsakerna till att en elev eller en klass ”är” på ett visst sätt kan problematiseras, och
här avses inte att en elev ”per definition” är på ett visst sätt eller att vara ”bärare” av
vissa personlighetsdrag. Ett interaktionistiskt perspektiv ger en annan förståelse där
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eleven utvecklar sin föreställningsvärld och ”self” i interaktion med omgivningen, t.ex.
i skolans undervisning.
20 Bagga-Gupta & Domfors (under utgivning).
21 Med ”ramfaktorer” avses här RGD/RGH-lärararbetets institutionella villkor och för-
utsättningar. Det definieras utifrån lärarnas uppfattningar och beskrivningar i fjärde
och femte kapitlen.
22 Klassrum med hörselslinga får inte ligga för nära varann, p.g.a. risken att störningar
kan uppstå.
23 Prop. 1998/99:105.
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Vid RGD:s start år 1967 fanns ingen reguljär dövlärarutbildning för
gymnasielärarna. De erbjöds ett par veckors intensivutbildning. Från och
med lärarhögskoletiden 1968 kunde även adjunkter och ämneslärare antas
till speciallärarutbildningen, gren 3 hörsel, i Stockholm och Göteborg. En
fjärde termin med inriktning mot undervisning av döva elever fanns bara i
Stockholm. Läsåret 1982/83 upphörde B-avdragsmöjligheten med trakta-
mente för lärare i speciallärarutbildning. Eftersom RGH dessutom startade
år 1984 uppstod ett stort behov av specialpedagogisk påbyggnadsutbildning
för RGD/RGH-lärare. Staten gick då med på att under fyra år anslå medel
till en lokal 40-poängsutbildning, vilken genomfördes som uppdragsutbild-
ning i Örebro av dåvarande Institutionen för specialpedagogik, Högskolan
för lärarutbildning (HSL) i Stockholm. I och med detta fick c:a en tredjedel
av RGD/RGH:s lärare en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.

År 1990 infördes en ny 60p specialpedagogutbildning i Sverige, där då
benämnda ”Specialisering 2, döv- och hörselhandikapp” fanns enbart i
Stockholm. Inträdeskravet var bl.a. förkunskaper i teckenspråk. Örebro
kommun ansåg sig inte kunna ge RGD/RGH-lärare hela denna utbildning.
Istället köptes de första åren en 25p uppdragskurs från HLS.  Innehållet i de
25 poängen hämtades ur 60p-utbildningen, anpassad till gymnasielärarnas
behov. Förkunskapskrav på teckenspråk 20p behölls. Vt-96 genomfördes
en 25p kurs av nuvarande Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.
Kurser speciellt avsedda för RGH-lärare har också genomförts. De RGD/
RGH-lärare som vill kan också gå den ”ordinarie” 60p specialpedagogut-
bildningen i Örebro eller i Stockholm.

År 1995 hade ca 50% av de 163 lärare som hade RGD/RGH-elever på
hela eller delar av sin tjänst, gått någon form av längre specialpedagogisk
påbyggnadsutbildning med inriktning mot döva och hörselskadade. I en
lärarenkät, rapporterad i Nestor et al. (1996), togs en fråga upp om vilka

KAPITEL 5

Specialpedagogiska utbildningar
med inriktning mot dövhet eller hörselskada

– nutida exempel
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kunskapsområden lärarna främst ansåg sig behöva fortbildning i med avse-
ende på RGD respektive RGH. En tendens i resultatet blev att det upplevda
kunskapsbehovet skilde sig tydligt mellan RGD och RGH. För RGD-lä-
rarna var teckenspråk och metodikfrågor högst rangordnade, medan för
RGH prioriterades metodikfrågor och psyko-social problematik/ elevvårds-
aspekter.

Utgångspunkten för undersökningarna som redovisas i detta kapitel var
frågeställningarna:
– Vilka lärprocesser i vid mening sker under en specialpedagogisk utbild-
ning?
– Vad karakteriserar undervisningen och lärararbetet samt därav följande
krav på yrkeskunnande?

Dessa frågor söker jag besvara genom att beskriva och analysera lär-
processer och innehåll i specialpedagogisk utbildning med tyngdpunkt på
RGD/RGH-lärares utbildning. Fokus riktas mot lärarnas uppfattning om
sina lärprocesser.

Dessutom diskuteras konsekvenser utifrån resultaten ifråga om RGD/
RGH-lärares yrkeskunskap och därav följande krav på innehåll i deras
specialpedagogiska utbildning. Huvudfokus riktades mot den 25-poängs-
kurs för RGD/RGH-lärare som genomfördes år 1996, heltid vt-96 med av-
slutning under följande höst. Deltagarna på 25p-kursen valdes av två skäl.
De hade fått möjlighet att studera på heltid och inte som tidigare 25p-kur-
ser på halvfart. En heltidskurs skulle då kunna ge bättre förutsättningar
jämfört med att samtidigt studera och arbeta som lärare. För att kunna
göra vissa jämförelser med 25p-resultaten insamlades kompletterande ma-
terial från dels en 10p-RGH-kurs, dels en 60p specialpedagogutbildning.
Dessa tre kurser var de som genomfördes i Örebro 1995/96 med inriktning
mot dövhet eller hörselskada. Kunskapsintresset vid materialinsamling från
de tre grupperna är detsamma och utgår från avhandlingens frågeställningar.
Bandinspelningar gjordes av seminarier på 25p- och 10p-kurserna. Indivi-
duellt, skriftligt material insamlades från 25p-kursen (två gånger) och i sam-
band med 10p- och 60p-kursvärderingarna. Bandinspelade intervjuer ge-
nomfördes med 60p-deltagare. Samtliga inspelningar av seminarier och in-
tervjuer skrevs ut, c:a 400 sidor. Analysen av dessa texter kan benämnas en
syftesrelaterad läsning (se s. 25–) utifrån mina frågeställningar och analys-
redskap. Gemensamt i analysen är att beskriva olika teman, mönster och
aspekter som iakttagits. Viktigast är då kvalitativt skilda uppfattningar som
framträder i materialet. I efterhand har några upptäckta tendenser gran-
skats utifrån hur (o)vanliga de är. Då analysen är ett personligt sätt att
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arbeta betyder det att mina slutsatser är ett bland flera sätt att beskriva och
konstruera resultaten.

Planeringen av 25p- och 10p-kursernas innehåll gjordes av en RGD/
RGH-lärare med mångårig undervisningserfarenhet i samarbete med mig. I
dessa planeringdiskussioner skedde urvalet av texter som bedömdes vara
fruktbara i relation till undervisningen av döva och hörselskadade elever.
En viktigt tanke med kurserna var ’läraren som reflekterande praktiker’,
där utgångspunkt togs i den egna undervisningen. Samme RGD/RGH-lä-
rare blev seminarieledare i både 25p- och 10p-kurserna för de kurstillfällen
som behandlade texter om elever och undervisningen. Dessa seminarier
följde jag som observatör samt gjorde bandinspelningar.

Forskning om specialpedagoger och lärare
för döva och hörselskadade
Helldin (1991) intervjuade speciallärarutbildare om deras syn på om det
finns en unik specialpedagogisk yrkeskompetens. Intervjusvaren genomsyra-
des bl.a. av kompetenser som engagemang, en generell hjälparanda som
innebar att ta parti för den svage, ett slags ombudsmannaroll. En annan
vanlig uppfattning var åsikten att specialläraren borde vara den utvecklings-
psykologiske experten på skolan. Denne borde både ha en generell kompe-
tens och kunskap, samtidigt som det krävs en kritisk-analytisk förmåga att
se vad som är ”det rätta” i den unika situationen.

Vernersson (1995) intervjuade tio speciallärare utifrån en fenomeno-
grafisk forskningsansats bl.a. om hur de uppfattade specialpedagogisk kun-
skap. Resultatet visar två huvudkategorier. Den första är kunskaper/kun-
nande med underkategorierna instrumentella kunskaper (ämneskunskaper,
metoder) och ekologisk kunskap (bl.a. kommunikation, grupprocesser, kris-
kunskaper). Den andra huvudkategorin benämns social kompetens med de
tre underkategorierna personlighet ( t.ex. tålamod, humor), tyst kunskap
(nivåkänsla) och erfarenhetskunskap (t.ex. elevfall, samarbete med social-
förvaltning och flyktingcentrum).

Vid en granskning av forskning i andra länder om dövlärarutbildning
och lärares arbete med döva och hörselskadade finns en aspekt som måste
beaktas. I många länder finns forskare och dövskolor som har en annan syn
på teckenspråk och undervisning av döva elever, jämfört med vad som skrivs
i den svenska läroplanen. Några alternativ som kan förekomma är oralism,
Total Communication (TC) eller bilingualism:

…oralists believe that speech is accessible to deaf children and that
language is best acquired through the spoken word; advocates of TC
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judge that significant numbers of deaf children need the support of
signs if they are to develop verbal language; bilingualists assert the
right of the deaf child to sign langugage as a first language and as a
means of social identity (Lynas 1994 s. 5).

Dagens oralister anser enligt Lynas att försök skall göras för att bryta ige-
nom kommunikationsbarriären som dövheten orsakar. Oralismen kallas
även auditory/oral för att betona användandet av de hörselrester barnet
kan ha (Watson 1998). Detta synsätt relaterar Watson till s.k. cochlea im-
plantatoperationer, där en elektrod opereras in i hörselsnäckan och drar
slutsatsen att

Recent developments in hearing aid technology have meant that the
residual hearing of even profoundly deaf children can be made
accessible, demonstrated by improved levels of aided thresholds…The
increasing use of cochlear implants with very young profoundly deaf
children and the impressive aided threshold levels of many of these
children, post implantation, makes the approach [auditory/oral
educational approach, min kommentar] viable for children from the
whole range of hearing loss (s. 71).

Inom länder som USA och England finns skolor, lärarutbildningar och fors-
kare som representerar de olika synsätten Lynas (1994) pekar på. Det gäller
då att kritiskt granska den tolkningsbas forskarna relaterar resultaten till.
Diskussionen av studien måste ta hänsyn till det kulturella kontext studien
gjorts i. Detta kan var svårt att bedöma då detta inte alltid beskrivs tydligt.
En svårighet är också vad olika kulturella sammanhang egentligen kan be-
tyda.

Internationella studier motsvarande kunskapsintresset i denna avhand-
ling är få. Lang, McKee & Conner (1993) summerar

Few original investigations of the characteristics of effective teachers
of deaf students have been published, and studies with hearing
students have seldom been replicated... (s. 252).

Lang, Dowaliby & Andersson (1994) sammanfattar

...research studies previously conducted on the characteristics of
effective teachers of deaf students have been so few in number that
patterns of findings have yet to be established (s. 119).

Fler forskningsresultat finns däremot enligt Lang et al. över vad som kän-
netecknar ”deaf learners”.

Lang et al. är verksamma på the National Technical Institute for the
Deaf (N.T.I.D.) vid the Rochester Institute of Technology i U.S.A.

Lang, McKee & Conner (1993) genomförde en studie över vad som är
karaktäristiskt för effektiva lärare för döva studenter. Utifrån intervjuer med
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20 lärare konstruerades en 6-gradig Likertskala, vilken gavs till 120 lärare,
334 döva studenter samt administratörer och utbildningsledare/handledare.
Resultaten bearbetades bl.a. med variansanalyser och visar på en del skill-
nader i uppfattningar mellan lärarna och deras överordnade, samt mellan
lärare och studenter. Högst rangordnades av alla grupper att effektiva lä-
rare ska kunna sitt ämne bra, liksom förstå dövhet, döva personer och döv-
kultur samt kunna teckenspråk.

Lang, Dowaliby & Andersson (1994) kritiserar instrumentet i Langs ti-
digare studie från 1993 som alltför strukturerat. Istället ombads 56 döva
collegestudenter fritt beskriva händelser eller lärarbeteenden illustrerande
effektiv respektive ineffektiv undervisning (Critical Incident Technique). De
ombads också ange i vilket ämne det hela utspelade sig, om läraren ifråga
var döv eller hörande, kvinna eller man. Vid kategorisering av svaren er-
hölls sju huvudgrupper av svar med 33 underkategorier. Den mest omfat-
tande kategorin var Teacher Affect med 31% av återgivna händelser,
Teaching Strategies (24%), Quality of Lectures and Explanations (17%)
samt Communication (17%). Ifråga om händelser som belyste ineffektiv
undervisning, relaterade till teckenspråksförmåga samt ’clarity of lectures
and explanations’, visar resultatet att majoriteten av dessa exempel gällde
hörande lärare. Alla positiva resultat både för huvud- och underkategorier
inom effektiv undervisning hörde samman med att läraren i den kritiska
händelsen var döv.

Vid jämförelse med en studie av hörande studerande (Feldman 1976,
refererad i Lang et al. 1994) visar resultaten både likheter och skillnader.
Sju kategorier var desamma och handlade om interpersonella dimensioner.
Skillnaden var kategorierna ”Signs Clearly”, ”Uses a Variety of Strategies”
och ”Diverse Communication preferencies”, vilka inte återfanns bland de
hörande. De döva studerande framhöll särskilt betydelsen av lärarens för-
måga att klara mångfald, heterogenitet och att anpassa sin undervisning till
detta.

Lang et al. (1994) diskuterar resultaten i relation till kompetensutveckling
av lärarkollegiet. De framhåller dels betydelsen av att stimulera lärarnas
reflektion över sitt förhållningssätt, dels ”the need for faculty-development
programs to address special communication factors in teaching deaf
students” (s. 127).

Lang et al.’s studier 1993 och 1994 har en prägel av teacher effectiveness-
tänkandet utifrån en instrumentell-teknisk rationalitet (se avsnittet Prak-
tisk yrkeskunskap och kompetensutveckling, och Arfwedson 1944).

Rittenhouse & Kenyon-Rittenhouse (1998) genomförde en omfattande
amerikansk studie med syftet att ”determine the teaching and extra-teaching
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strengths and weaknesses of first year teachers of deaf and hard-of hearing
children…compare…findings to standard preparation goals and objectives”
(s. 136). Genom frågeformulär och intervjuer insamlades data från döva
studenter, dövlärare, handledare, skolledare, lärarutbildare samt ”university
directors”, dels från hela USA, dels vid Gallaudet University. Ett av resulta-
ten Rittenhouse & Kenyon-Rittenhouse (1998) redogör för är en rangord-
ning av viktiga egenskaper de nya lärarna borde ha, där ”Human relations”
prioriterades högst följt av ”ASL1  skills, classroom management abilitites
och development of teaching materials” (s. 138). I intervjuerna framhöll
studenterna i första hand kommunikationsförmågan samt professionalism
i planering och genomförande av undervisningen.2  De uttryckte också be-
tydelsen av kulturkompetens som ”significant instructional and social
experiences with deaf students acquired while in college” (a.a. s. 145), vil-
ket även borde vidareutvecklas efter lärarutbildningen. Sociala erfarenhe-
ter med döva studenter borde erhållas genom deltagande i aktiviteter utan-
för klassrummet. Vad man borde tänka på i anslutning till dövlärarut-
bildningar var enligt handledare och skolledare bl.a. utökade kontakter med
skolorna och mer deltagande i skolprogrammen, så att innehållet i lärar-
programmen bättre kunde motsvara de färdigheter som krävs på fältet.
Universiteten borde modernisera och göra om lärarprogrammen, ”empha-
sizing a more comprehensive model of instruction that combines theory
and direct instruction in a relational way” (a.a. s. 145). De blivande lärarna
var för dåliga i rapportskrivning över språkutveckling, t.ex. IEPs (ungefär
åtgärdsprogram). På frågan om dövlärarprofessionens inriktning under de
kommande tio-femton åren uttrycktes bl.a.

The field of deaf education is not, after all, so different from any
other aspect of education – if we will open our minds to that fact. We
must stop seeing deaf education as special or set apart and realize
that the national trends do in fact apply to deaf education also
(Rittenhouse & Kenyon-Rittenhouse 1998, s.143).

Lärarutbildarna framhöll dilemmat att inte räcka till, dels med alla krav
som ställdes från olika håll, dels det problematiska att de inom universitetet
saknade auktoritet att genomdriva förändringar de uppfattar borde göras.
Ytterligare en aspekt som refereras är att universitet med lärarutbildningar
ofta ser dessa som en andrahands- eller tredjehandsuppgift.

Ett antal olika utvärderingar och undersökningar har genomförts som
berör RGD/RGH. Här medtas bara tre som ligger närmast avhandlingens
kunskapsintresse. Svartholm et al. (1993) från Stockholms universitet, In-
stitutionen för nordiska språk, genomförde en studie dels på Manillaskolans
högstadium, dels i några RGD-klasser på olika linjer. Syftet var att få en
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mer allmän bild av det språkliga samarbetet mellan lärare och elever som
underlag för det fortsatta arbetet, samt ”uppmärksamma gruppstorlekens
betydelse och de kommunikativa möjligheter och begränsningar som hör
samman just med undervisningsgruppens storlek” (a.a. s. 17). Metoder var
deltagande observationer, dagboksanteckningar, några videoinspelningar
samt uppföljande diskussioner med berörda lärare. På RGD gjordes besök
vid 24 lika undervisningstillfällen på olika linjer. Resultaten sammanfattas
bl.a. att ”Ändå kvarstår bilden av gymnasielevernas språkliga situation som
mycket begränsad” (a.a. s. 41), där lärarnas teckenspråksförmåga är en
betydelsefull faktor. Samtidigt finns enligt resultaten fler faktorer att beakta
än lärarnas teckenspråkskunnande, t.ex. olika kommunikationsmönster i
klasserna. En av lärarna observerades i två klasser och dessa exemplifierar
att ”ett fungerande språkligt samspel i klassrummet inte enbart är beroende
av lärarens teckenspråkskunskaper” (a.a. s. 42). Ytterligare aspekter Svart-
holm et al. (1993) pekar på är, att elevernas tidigare erfarenheter kan ha
präglat deras sätt att svara och kommunicera med läraren och

Om eleven under sin grundskoletid aldrig fått någon reell möjlighet
att använda sitt språk på ett mer utvecklat sätt i klassrummet, kan
man naturligtvis inte förvänta sig annat än en begränsad språk-
användning också på gymnasieskolenivå (s. 35).

Resultaten beskrivs bl.a. i tre olika ”lärartyper” (A, B, C) vars kvalitativa
skillnader visar på att fortbildningsbehoven i teckenspråk varierar hos lä-
rarna. Lärare A kan sägas helt sakna teckenspråksfärdigheter och undervi-
sade vanligen med tolk. Lärare B undervisade på teckenspråk utan tolk.
”Hennes teckenspråk var inte helt flytande men fullt begripligt. Hennes
förmåga att förstå teckenspråk varierade” (a.a. s. 33), för olika elever i de
två klasser som observerades. Lärare C använde ibland teckenspråkstolk i
undervisningen, ibland inte och hade svårigheter att avläsa elevers tecken-
språk. I rapporten framhålls att kritiken på olika punkter inte gäller lärarna
personligen. ”I stället är det villkoren för språklig kommunikation i klass-
rummet och för möjligheterna till språklig delaktighet för alla i klassrums-
samtalen som måste kritiseras” (a.a. s. 38). Ett sådant villkor författarna
pekar på är lärarnas bristfälliga fortbildning i teckenspråk.

Interaktion, lärande och literacy3  i RGD-klassrum från olika program
vid två gymnasieskolor har studerats ur ett socio-kulturellt perspektiv av
Bagga-Gupta (1999). Det treåriga projektet initierades på grund av att lä-
rare och ledning på de aktuella skolorna med RGD-klasser var missnöjda
och oroliga över de döva elevernas svaga prestationer på läs- och skriv-
området. Ett syfte med studien var att förstå döva ungdomars svårigheter
med studiegången, som enligt lärarna ofta är relaterad till svårigheter med
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läsning och skrivning. Det andra syftet var att kartlägga vad som sker i
undervisningssituationen, med fokusering på vardaglig textanvändning i
klassrummet. Med etnografisk metodologisk ansats insamlades olika slags
data med hjälp av bl.a. videoinspelningar, deltagande observationer i klass-
rum, fältanteckningar, inspelade samtal med lärare samt studier av texter
som används och produceras i klasssrum. Olika data bidrar på så sätt till
analysen av samma kontext och att bygga upp en helhetsbild av klassrums-
interaktion och lärande. Resultaten visar fem ”global bilingual lesson
patterns”. Ett av dessa mönster kännetecknas bl.a. av fyra faser som åter-
kommer under lektionen. Dessa fyra är introduktion, förtydliganden, indi-
viduellt arbete samt individuell presentation inför klassen. Läraren riktar
sig mer till gruppen som helhet än till individer. Andra ämnen av betydelse
för döva ungdomar och inte bara karaktärsämnet tas upp till diskussion.
Det andra lektionsmönstret har liknande faser som föregående, men är inte
av samma cykliska karaktär. Detta mönster är vanligt vid introduktion av
nytt ämnesinnehåll. Ett tredje mönster förekommer ofta i svenska, mate-
matik och karaktärsämnen. Det kännetecknas av faserna introduktion, in-
dividuellt arbete och avslutande rutiner. Interaktionsmönstret är vanligen
mellan läraren och en elev i taget, och eleverna arbetar individuellt eller
skriver på redovisningsuppgifter. Resultaten antyder bl.a. att det finns en
klar skiljelinje mellan vardaglig läs- och skrivpraktik och formell övning av
svenska i tvåspråkighetssituationer i olika klassrumspraktiker t.ex. i yrkes-
inriktade program. En viktig aspekt som påvisas i ett av lektionsmönstren
är att när döva uppfattas vara elever med svårigheter i svenska språket de
”äger” (som individer) följer ofta i undervisningen särskilda, individualise-
rade insatser där svenska texter förenklas, fler övningar i läsning och skriv-
ning, färre krav på eleven etc. Utifrån Linell (1995) exemplifierar detta skill-
naden mellan monological respektive dialogical förståelse av språket. I en
”monological” förståelse blir det svenska språket

reduced to a general skill that needs to be built upp so that it can be
available in any kind of situations. However, the empirically groun-
ded and theoretically informed arguments presented here also show,
how classroom practices in the same educational arenas can get
shaped so that Deaf students are afforded opportunities to access
and participate in language practices which have a dialogical dimen-
sion (Bagga-Gupta 1999, s. 14, 15).

RGH-undervisningen undersöktes av Domfors (1991) med syftet att uti-
från elev- och lärarsynpunkter på undervisningssituationen samt genom
observationer, få ett underlag för fortbildningsplanering. Sex klasser, åk 1–3,
yrkes- och teoretiska linjer, besvarade en enkät. Åtta lärare med olika typer
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av ämnen och klasser intervjuades. Observationer gjordes i fem klasser.
Resultaten från elevsvaren visar olika mönster. Det finns dels typiska och
gemensamma svarskategorier med likartade krav och synpunkter på RGH-
undervisningen, dels motsatta åsikter på andra områden. Bilden präglas
alltså delvis av stora motsättningar. Den hörseltekniska sidan av undervis-
ningen får positiva kommentarer. De behov av kompetenshöjning för lä-
rarna som framkom i studien handlar dels om ett medicinskt-tekniskt inne-
håll, dels om psykologiska aspekter som attityder, handikappsyn och för-
måga att tänka utifrån elevperspektiv.

Även i resultatet från lärarintervjuerna finns variationer. Först finns på
olika linjerna de prestationsmässigt relativt jämna klasserna och elever med
ganska lindrig hörselnedsättning. Undervisningssituationen liknar här den i
hörande klasser, med tillägget att läraren bör vara kommunikations-
medveten och klara den hörseltekniska utrustningen. Lärarna pekar för det
andra på vissa RGH-elevers och -klassers ojämna nivåer, vilket kan orsakas
av olika grader av hörselnedsättning, skiftande läsförståelse i svenska, fler-
funktionshinder m.m. Med tanke på kompetensutveckling av RGH-lärarna
framkom sammanfattningsvis olika typer av kunskapsbehov från audio-
logi, hörselteknisk utrustning mm. till behov av att reflektera över egen
attityd och handikappsyn. Denna förstudie har lett vidare till kunskapsint-
resset för detta kapitel.

RGD/RGH-lärare, 25-poängskurs
Tio lärare deltog i kursen och kom från de tre gymnasieskolorna i Örebro
med RGD/RGH-klasser, samma skolor som jag syftar på i avhandlingens
fjärde kapitel. Gruppen var mycket heterogen ifråga om undervisnings-
ämnen med två yrkesinriktade lärare och de övriga med ämnena språk,
matematik, data, naturkunskap. Före 25p-kursen hade deltagarna 20poängs
teckenspråkskurs eller motsvarande kunskaper. Alla hade arbetat inom RGD
med en variation mellan ett och ett halvt till nio år med medianvärdet fyra
år. Motsvarande tid inom RGH var mellan noll och nio år med medianen
två år. Kursens första 20 poäng innehöll fyra huvudområden ”Socialisations-
processer och uppväxtvillkor”, ”Didaktik, lärprocesser, lärararbete”, ”Au-
diologi” samt ”Språk och kommunikation.” De sista fem poängen utgjor-
des av ett examensarbete. Metoder för att besvara avhandlingens frågeställ-
ningar var, förutom analys av utskrifter från bandinspelningarna av semin-
arier under kursen, mina observatörsanteckningar om innehåll och teman
som framträdde, att kursdeltagarna själva skrev om hur de uppfattade ut-
bildningen och sin egen lärprocess.
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Tolv kurstillfällen valdes för ljudinspelning (se bilaga 5:1). De flesta, åtta
stycken, ingick i seminarieserien där pedagogiska texter togs upp, alltså
t.ex. inte audiologi eller forskningsmetod. Seminariernas längd var i all-
mänhet två timmar. Texterna som diskuterades kan ses som ett slags
”ingångsfråga” utifrån vilka deltagarna reflekterade. Två inspelningar gjor-
des vid de seminarier som innehöll uppföljning av vad kursdeltagarna skri-
vit om utbildningen och sina perspektiv på sin egen lärprocess. Vid redovis-
ning och opposition av två 5p-uppsatser gjordes de två sista inspelning-
arna.

Analys av seminarier

De utskrivna bandinspelningarna har genomlästs flera gånger för att belysa
frågeställningen ”Vilka lärprocesser i vid mening sker under en special-
pedagogisk utbildning”, speglade genom innehållet i seminariediskussio-
nerna. Resultaten av textläsningen redovisas inte för varje seminarium utan
jag beskriver olika teman, mönster och aspekter som iakttagits generellt.
Dessa markeras med kursiv stil nedan. Jag har alltså inte eftersträvat att
göra en totalindelning av materialet i beskrivningskategorier som skulle
innefatta alla utsagor. Min analys har granskat både vad seminariediskussio-
nen innehåller och hur deltagarna formulerar sig kring detta innehåll. Cite-
rade lärarkommentarer är från utskrifterna av bandinspelningarna. Dess-
utom har texterna granskats utifrån några aspekter av problemområdet.
Den första var hur innehållet i seminariediskussionen anknöt till RGD/RGH
(inklusive vad som är karakteristiskt för undervisningen och lärararbetet)
med specialpedagogiska- respektive allmänpedagogiska frågor. Den andra
aspekten var att relatera Alexanderssons (1994) reflektionsnivåer till semi-
nariediskussionerna. Analysen av seminarieinnehållet bidrar även till att
besvara frågeställningen ”Vad karakteristiserar undervisningen och lära-
rarbetet, och därav följande krav på yrkeskunnande”? Om något resultat
gäller enbart RGD respektive RGH anges detta särskilt, annars gäller redo-
visningen generella seminariediskussioner om RGD/RGH. Analysen utgår i
första hand från utskrifterna av ljudbanden, vilket jag i redovisningen be-
nämner ”i texterna”, ”i utskrifterna”, respektive ”i seminariediskussionen”.
Vid direkta citat har ”hummanden” och dylikt uteslutits samt vid något
tillfälle har ord lagts till inom […] av läsbarhetsskäl. Efter analysen av ut-
skrifterna har jag gått igenom mina observationsanteckningar för att se om
något väsentligt missats. Detta gäller utskrifterna för både 25p-utbildningen
och 10p-utbildningen.

Ett huvudsyfte med den specialpedagogiska utbildningen är att bidra till
en lärarsocialisation med inriktning mot RGD/RGH, d.v.s. något utöver
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den ordinarie lärarutbildningen. En kritisk fråga är då hur och i vilken ut-
sträckning seminariedeltagarna reflekterar över RGD/RGH-specifika frå-
gor i förhållande till mer allmänpedagogiska sådana.

Resultatet visar att en stor del av diskussionsinnehållet kan betecknas
som allmänpedagogiska problemområden, men att det genomgående finns
anknytningar till RGD/RGH. I de allmänpedagogiska diskussionerna ingår
att det till vissa delar är en vanlig undervisningssituation med samma meto-
dik ”…men med en viktig skillnad: behov av längre tid”. Två av åtta semin-
arier utgick enbart från rapporter om RGD/RGH, vilket naturligtvis satte
tydligare prägel på innehållet. I de fall RGD och RGH diskuteras i semi-
narierna särskiljs dessa ytterst sällan, utom ifråga om reflektioner relate-
rade till att undervisa på teckenspråk.

Där RGD/RGH-specifika teman och anknytningar tas upp i de utskrivna
texterna kan dessa till stora delar analyseras i termer av art- respektive
gradskillnad vid jämförelse mellan att undervisa hörande- respektive RGD/
RGH-elever. Med artskillnad avses här det som är kvalitativt unikt, t.ex.
undervisning på teckenspråk, medan gradskillnad avser pedagogiska dimen-
sioner som är tillämpliga för all gymnasieundervisning men i högre utsträck-
ning på RGD/RGH, enligt seminariediskussionen (och min tolkning). Denna
uppdelning är dock inte alltid självklar.

En kvalitativt unik aspekt som spelar roll för undervisningssituationen
är de speciella uppväxtvillkor och skolerfarenheter många elever har med
sig till RGD/RGH. Om döva ungdomar säger en lärare

Dom har ju haft en annan utveckling än vad hörande har haft, mycket
med tanke på att många föräldrar, att kommunikationen inte
fungerat…det är frågan hur mycket dom missar där som vi kanske
inte tänker på, att hörande barn får som döva barn inte får, och
hörselskadade också...

Seminariedeltagarna pekar på att ifråga om tidigare skolerfarenhet måste
man skilja på om eleven gått i en liten särskild klass för döva eller hörsel-
skadade eller som hörselskadad gått integrerad med hörande. I en liten klass
kan eleven ha blivit van att få mycket utrymme, ”vana att få ett procentu-
ellt väldigt stort utrymme i klassen”. Dessutom kommer eleverna från hela
Sverige till Örebro och bor i familjer, elevhem eller egen lägenhet. ”Detta
gör att dom är mer utsatta i flera avseenden”. Sociala aspekter och vad som
sker på fritid får lärarna hantera: ”inte så många vuxna att prata med så
man får den här föräldrarollen”. ”…när man kommer in på lektionen så
överöses man av sådana saker som har hänt liksom, har inte så mycket med
mitt ämne att göra över huvud taget”. Denna utsatta situation innebär stora
påfrestningar för vissa elever med psyko-social problematik som följd, vil-



182

ket kan ge konsekvenser: ”…om du har en stor klass, 30 elever, då kanske
en elev där inte är så utmärkande…, men en beteendestörd i en grupp av
fem blir så tydlig på nåt sätt”. Om en elev mår dåligt ”…så märker kompi-
sarna det direkt och går på och frågar hur det är. Man vill kanske vara ifred
och får inte vara det…man nöter på varann mer”. Lärararbetets sociala och
”…omvårdande funktion…” blir mer markant i sådana klasser. En annan
konsekvens av den lilla klassen är frågan ”...hur vi ska kunna skapa ett
grupporienterat förhållningssätt med så få elever.”

Ett annat specifikt RGD-område handlar om lärarens teckenspråks-
förmåga och därmed sammanhängande kommunikationsproblematik, vil-
ket får konsekvenser. En lärare ifrågasätter ”Vågar vi i en dövgrupp skapa
debatt? Hänger vi med? Har vi en chans i en dövgrupp med åtta elever
snappa upp vad snackar dom om?” Även om man är överens om nödvän-
digheten av att släppa loss debatter i klasser, känner lärarna sin begräns-
ning. ”Man kan se vad dom pratar om men inte riktigt vad dom säger om
det där”. Att gå in och fråga stör. En lärare pekar på en konsekvens att

på samma sätt som jag måste krympa mitt språk o allt jag vill säga i
teckenspråk…dom krymper ju också sitt språk eftersom dom vet att
dom inte kan teckna teckenspråk fullt ut. Dom förenklar, drar ner
tempo, osv. Kanske väljer bort nyanser för att grundbudskapet ska
gå fram.

En kritisk fråga som ställs är ”Är dom vana vid det, döva, nerifrån och upp
att de inte blir förstådda av lärare?” Ytterligare en konsekvens är svårighe-
ten med elevdemokrati och motivation, att kunna avläsa vad eleverna vill
egentligen: ”Det blir väldigt lätt att dom sitter och så blir det som jag vill”.
Två aspekter av kommunikationen är dels dialogen relaterad till ämnet,
dels samtal om vardagliga, sociala händelser. Det sista anses vara särskilt
svårt vid frustrerande, laddade situationer.

Ett annat ämne som kommer upp i seminarierna, speciellt för RGD/RGH,
är den förhöjda procenten av elever med flerfunktionshinder av något slag.
”…man vet att deras problem är speciella”. I dessa fall kan det vara ”…ofta
väldigt komplicerade kombinationer”. Dessa elever ger ”…såpass mycket
merarbete…tar så mycket kraft om man inte kommer rätt från början”.
Här framhålls också behovet av en specialpedagogisk kompetens utöver
den allmänpedagogiska.

Utöver dessa mer specifika kännetecken för RGD/RGH finns i texterna
till stora delar aspekter av undervisningen och lärararbetets karakteristika,
som mer handlar om grad- än artskillnader enligt min tolkning. Med detta
avser jag att samma pedagogiska dimensioner ingår i allt lärararbete men i
högre grad på RGD/RGH bl.a. på grund av elevernas uppväxtvillkor och
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tidigare skolerfarenhet. Några exempel på detta är enligt en lärare ”den här
fingertoppskänslan man måste ha…att man är väldigt öppen och tar in och
utnyttjar situationer som uppkommer hela tiden…det här intuitiva”. Detta
framhålls som speciellt viktigt med RGD/RGH-elever. Till detta hör
”…elever med enorma kunskapsluckor som kommer hit…Vi vet inte alls
var vi ska starta”. Om ungdomars identitetsarbete och existensiella frågor
sägs att ”…inom RGD/RGH är det ännu mer angeläget att ta upp dom här
frågeställningarna.”

Vad mera kännetecknar innehållet i seminariediskussionerna? Det som
här beskrivs i olika teman är sammanflätat i diskussionerna och ej uppde-
lat. Ett genomgående tema är de hinder och möjligheter olika ramfaktorer4

innebär för lärararbetet. Dessa är dels RGD/RGH-specifika, dels allmänna
för gymnasieundervisningen. Utöver de ramar som tidigare beskrivits om
RGD/RGH kan nämnas den problematiska betygssättningen. Ska hänsyn
tas eller inte tas till elevens funktionshinder? En osäkerhet finns bland lä-
rarna om den nuvarande, exakta formulering som gäller och innebörden av
densamma.

Allmänna ramfaktorer som tas upp är förändrade styrdokument och nya
benämningar, fast innehållet fortfarande är detsamma samt gymnasierefor-
men som genomfördes för snabbt. Ett återkommande tema i seminarie-
diskussionerna är principiella motsättningar och motsatsförhållanden med
inbyggda konflikter i lärararbetet och undervisningen. Ett exempel är svå-
righeten att definiera vad som kan vara specialpedagogik till skillnad från
allmänpedagogik, och speciella krav på yrkeskunnande. Några olika as-
pekter som framhålls är ”…teckenspråk, kunna hantera tekniska hjälpme-
del, vara medveten om vad hörselskadan får för konsekvenser, vad man kan
förvänta sig för problematik…”.

Kursdeltagarna känner igen sig i seminarietexten av Danielsson &
Liljeroth (1987) med en diskussion om paradoxer, t.ex. att eleverna är både
funktionshindrade och som vilka elever som helst. RGD/RGH-klasser är
geografiskt integrerade i gymnasieskolor, men har samtidigt i praktiken inte
mycket kontakt med de hörande på skolorna. P.g.a. sin utsatta situation (ny
i Örebro m.m.) har en hel del elever, särskilt i början av gymnasiet, behov
av stabilitet, vuxenkontakt och kontinuitet. Analysen av seminariediskussio-
nerna pekar här på en konflikt på individnivå hur elevens självständig-
hetsutveckling ska avvägas. På organisationsnivå finns en splittrande struk-
tur med många kurser och lärare, men få vuxna att kunna knyta an till när
familj och föräldrar finns på annat håll. Samtidigt finns en motsättning
mellan lärarens sociala/omvårdande roll och tid för kursen och ämnet. Ifråga
om ämnesdiskussionen framhåller lärare dilemmat med yrkesbranschers
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krav på höjd kvalitet på kursinnehåll, vilket kan öka utslagningsrisken.
Ifråga om elever i behov av särskilt stöd, socialt och även ibland psykia-
triskt, framkommer konkreta motsättningar mellan vilken ort/myndighet
som egentligen är ansvarig, samt mellan individens eget intitiativ eller klass-
föreståndaransvar. Här finns också ett sekretessproblem mellan lärarens
behov av information och elevintegritet. Ytterligare en motsättning som
lärarna aktualiserar kring dessa elever, är delegering så att varje enhet har
sitt ansvarsområde (t.ex. veckohem, skolan, elevvården), medan å andra
sidan att större grad av helhetssyn och gemensamma insatser vore önsk-
värda många gånger. En annan konflikt finns mellan systemets (gymnasie-
organisationens) möjligheter och hinder för den enskilde eleven. Frustra-
tion uttrycks mellan ideal och verklighet: ”Ska dom in i systemet till varje
pris?”

Vad i övrigt kan sägas känneteckna seminarieprocessen? Observations-
anteckningar och utskriften av ljudinspelningarna visar också en del om
gruppdynamik och känslomässiga processer i seminariegruppen. Stäm-
ningen är mycket positiv i gruppen med en öppenhet för olika inlägg och
aspekter, vilket också skrivs i utvärderingen av både tystlåtna och mycket
verbala kursdeltagare. Det finns en konstruktiv inställningen i seminariet
till RGD/RGH-lärararbetets olika delar. Samtidigt är som tidigare beskri-
vits konflikt och inbyggda motsättningar i undervisningen och organisatio-
nen ett markant inslag. Till detta hör bl.a. viss frustration över att den
dubbla lärarrollen i så stor utsträckning innebär också arbetssamma, fost-
rande inslag.

De som lyckas hyfsat som lärare är de som klarar av det här eller
tycker att det är intressant också, men man blir jäkligt trött ibland
på det…När man känner …att det blir bara mer och mer vårdande
och uppfostrande, och det läggs på mig att jag ska vara ställföreträ-
dande förälder, då kan jag bli irriterad, så här ‘å om jag bara fick ha
en idealklass och bara undervisa i mitt ämne’.

Vilka reflektionsnivåer utifrån Alexandersson (1994) kan utläsas i semi-
narieprocessen? Alexandersson menar att olika sätt att reflektera i prakti-
ken går in i varandra samtidigt som han pekar på skillnaden mellan att
reflektera kring erfarenheter respektive kring villkoren som skapar dessa
erfarenheter. Om skolan ska utvecklas menar han att det inte räcker med
att rikta uppmärksamheten mot praktiska och tekniska undervisnings-
problem med bl.a. mål-medel-reflektioner (nivåerna ett och två), utan det
måste också finnas möjlighet

…att pröva och ompröva såväl villkoren för den egna undervisning-
spraktiken som de egna föreställningarna om denna praktik ( s. 170).
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Analysen av seminariediskussionerna visar att föreställningarna om den
egna praktiken är ett tydligt mönster med tidigare beskrivna ramfaktorer
och inbyggda motsättningar på olika nivåer, som återkommande teman.
Mål-medel-reflektioner finns men i mycket liten utsträckning. Vid reflek-
tion på nivå tre uppmärksammas enligt Alexandersson (1944) ”relationen
mellan principer för den praktiska verkligheten (underliggande teorier) och
den praktiska verkligheten i sig” (s. 167). Reflektionen är då mer systema-
tisk i avsikt att utveckla en mer teoretisk förståelse för lärararbetet. Av
betydelse är då att underliggande antaganden om egna handlingar i förhål-
lande till utbildningsmålen fokuseras, vilket jag tolkar som liknande
Gustavssons (1994) isbergsmetafor med underliggande värderingar och
tankefigurer. Analysen av seminariediskussionerna visar att de främst kan
karakteriseras av Alexanderssons tredje reflektionsnivå, tillsammans med
ovan nämnda ”villkor för den egna undervisningspraktiken”. Ifråga om
teoretisk förståelse diskuteras begrepp från olika discipliner och nivåer. Från
psykologin diskuteras bl.a. narcissism och Mahlers objektrelationsteori i
förhållande till RGD/RGH-elevers utveckling, relaterat till sociala/
omvårdande delar av lärararbetet, från sociologi stämplingsprocesser och
från pedagogik bl.a. ”time on task”, involveringspedagogik, kommunikativa
strategier som döva elever utvecklat visavi hörande lärare. Ett exempel på
underliggande antaganden och värderingar är problematiseringen och olika
synsätt på vad allmän- och specialpedagogik kan vara, liksom RGD/RGH-
eleverna som i första hand vanliga ungdomar, samtidigt som de kan vara i
behov av särskilt stöd. Alexanderssons fjärde nivå med metareflektioner över
det egna medvetandet, att uppmärksamma vad och hur man reflekterar är
inte så vanliga i de analyserade seminariediskussionerna.

Reflektioner och problematiseringar under seminarieprocessen kan för-
stås utifrån en kritisk rationalitet. I denna rationalitet (Handal et al. 1990)
kännetecknas inte förståelsen av ett för-givet-tagande utan är utsatt för om-
värdering, noggrann prövning och problematisering. En aspekt kan vara
att den egna professionella kunskapen problematiseras och ifrågasätts. Enty-
diga svar på frågor om hur man ”ska” undervisa kan inte ges utan ”det
beror på”. En betydelsefull aspekt av ”det goda seminariet” skulle då vara
denna perspektivbrytning och att inte bara diskutera ”fakta”. Detta förekom-
mer då och då i utskrifterna. Ett exempel är att under ett seminarium disku-
terades en forskningsrapport om bl.a. hur döva elever kunde ha utvecklat
strategier och förhållningssätt till lärare under grundskoleåren. En viktig fak-
tor var i sammanhanget lärarens teckenspråkskompetens vid turtagning etc.
Problematiseringen i diskussionen blev bl.a. att hur samspelet i en liten RGD/
RGH-klass blir ”beror på” elevsammansättningen, kommunikationen, etc.
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Lärprocesser

Kursdeltagarnas egna beskrivningar av sin egen lärprocess ger en möjlighet
att komplettera redovisningen av seminarerna. Vid två tillfällen under ter-
minen besvarade de studerande några frågor om detta (se bilaga 5:2). Två
kursledare läste dessa och följde upp inlämnade texter vid två seminarier.
Följande redovisning av analysen bygger dels på utskriften av de två
bandinspelningarna från uppföljningsseminarierna, dels på nämnda texter.
Vid det första tillfället i mitten av terminen ställdes frågorna ”Vad har den
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen inneburit hittills för dig ifråga
om yrkeskvalificering? (för ditt arbete med RGD/RGH-elever)” respektive
”Hur skulle du vilja beskriva din lärprocess?” I svaren uttrycks genomgå-
ende att man fått en djupare och större förståelse, värdefull inblick i samt
insikt i processer som sätts igång. Ytterligare kommentarer handlar om mer
kringkunskap och ökad kunskap samt en bredare plattform att stå på. Sät-
tet att tänka tas upp i termer av vidgat perspektiv och att man fått upp
ögonen för flera dimensioner av samma problem. Detta utttrycks om kurs-
innehåll från samhälls- och organisationsnivå till individuell-, utvecklings-
psykologisk nivå. Exempel på dessa nivåer är dels ”skapats…funderingar
kring den organisation man arbetar i”, dels ”utvecklingspsykologin lett till
[att jag]…ännu mer börjat tänka på vad man undervisar om, hur, varför?”,
samt ”bättre teoretisk grund att forma min egen pedagogik efter”. Ifråga
om egna lärprocessen uttrycks i första hand att diskussionerna på raster
och under seminarier samt studiebesök, har större betydelse än föreläsningar
och litteratur. De egna erfarenheterna ställs därvid mot andras. ”Kur-
sen…snabbat upp reflektionsprocessen… bollplank”, säger en deltagare.
En viktig del av lärprocessen som utttrycks kan formuleras i termer av ökad
kulturkompetens. Detta uttrycks av kursdeltagare med lång erfarenhet av
dövkultur och undervisning som att ”bilden har inte blivit lättare”. Några
synpunkter problematiserar när och var man lär sig att undervisa döva och
hörselskadade. En del har skett under åren som lärare på RGD/RGH. En
lärare skriver

När man börjar jobba med döva och hörselskadade uppfattar man
nog dem som väldigt handikappade. Efterhand vänjer man sig och
lär sig strategier som gör att man inte upplever hörselbortfallet som
ett så stort handikapp.

Specialpedagogutbildningen har betytt att dessa erfarenheter och intryck
”fyllts på, bekräftats och befästs under kursens gång”. Samtidigt skriver en
lärare om ett slags avlärande, att ”den erfarenhet jag har och det jag tidi-
gare lärt mig hindrar mig ibland, eller gör att lärprocessen går långsam-
mare”. En del av lärprocessen är alltså att synen på eleverna förändras ef-
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terhand från att vara stereotyp till att bli mer nyanserad. ”Jag börjar inse
komplexiteten i att ha en hörselskada och svårigheten att veta hur man
skall hantera dessa problem”. Några deltagare är tveksamma och ställer
frågan ”kan man se sin egen lärprocess?” En metafor för detta är att man
inte kan se linsen i sitt eget öga. Processen är dessutom utdragen i tid där
bearbetningen sker i olika omgångar,

…först lyhört, förbehållslöst, sedan återkopplar jag det till tidigare
erfarenheter…och granskar alltmer kritiskt. Ytterligare reflektioner
kommer senare, när det hela blir aktuellt igen.

Det räcker ej med en bra högskoleutbildning utan det ”måste ske en kopp-
ling och fortsättning när vi kommer tillbaka”. Ett kritiskt uttryck är att
”det är ju helt omöjligt att ta åt sig all den här specialpedagogiken…Utan
det enda är ju att man jobbar med det, när man träffar på det att man
utvecklar förståelse för det.”

En annan fråga som blivit aktuell under kursen är vad egentligen det
specialpedagogiska i undervisningen av döva och hörselskadade består i?
Forskningsresultat efterlyses och

…man skulle vilja veta mer om det finns nåt speciellt för dövas sätt
att lära sig saker och tänka…Om det verkligen behövs nån speciell
sorts pedagogik eller om det räcker med att ha den här kulturkom-
petensen för att klara av det.

En liknande tankegång formuleras ”…är det möjligt att det inte finns nån
specialpedagogik utan en förfinad allmänpedagogik…och en djup känne-
dom om människan som jag står framför”. Under uppföljningsseminariet
diskuteras många frågor och aspekter om detta och någon konsensus upp-
nås ej. Vissa försök till sammanfattande synteser görs, men seminarie-
diskussionen stannar inte upp någon längre stund inför dessa.

I slutet av terminen ombads kursdeltagarna åter att skriva om sin lär-
process. En lärare säger

Jag går ju inte hit en termin och är specialpedagog när jag går häri-
från. Utan när jag omvandlat dom intrycken jag fått här till det här
mötet med eleven, då är jag specialpedagog. Och det tar så lång tid
tills jag lärt känna den eleven. Ibland är jag kanske aldrig special-
pedagog.

En typ av ”nyförvärvad” kunskap uttrycks som föreläsningar och litteratur
vilka kommer att behållas som referenslitteratur, ”…den innehåller många
delar jag vet att jag kommer att vilja gå tillbaka till längre fram”. En delta-
gare skriver om två olika processer, där den första är att kunnandet vidgats
och förståelsen fördjupats, vilket gjort att ”jag kan nog bemöta eleverna på
ett kunnigare sätt nu”. Den andra är att ”elevsynen blivit synlig för mig
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själv”. Studiebesöken på andra specialskolor har inneburit positiva lärdo-
mar med inspirerande lärare med metoder som stämt till eftertanke. Men
samtidigt uttrycks ett behov av att få en ännu djupare inblick i arbetssätt
med olika elever. Annars riskerar besöket att bli för ytligt.

Finns det då någon skillnad i vad deltagarna skriver första respektive
andra gången? Har någon förändring skett? Varje deltagares två texter jäm-
fördes, men några slutsatser om skillnader mellan dessa är svåra att dra.

Frågan är då vilka lärprocesser som sammanfattningsvis kan urskiljas i
de analyserade texterna? Resultatet visar först på en aspekt av den kultur-
kompetens kursen ger med fördjupad förståelse av RGD/RGH-undervis-
ningen ur olika perspektiv. Ett slags förhöjd beredskap. Sen måste detta
kompletteras med en lyhördhet och ”situated learning” som utgår från den
specifika undervisningssituationen, i interaktionen med olika klasser och
elever. Den andra delen av lärprocessen fokuserar pedagogen själv ifråga
om elevsyn, uppfattningar om eleverna mm. Oreflekterade uppfattningar
om eleverna kan enligt utskrifterna vara onyanserade och stereotypa på
olika sätt, antingen med en överbetoning av funktionshindret, eller
”Vaddå, han är väl som alla andra. Det är väl bara att han inte hör”. Ge-
nom att börja undervisa på RGD/RGH kan denna erfarenhet enligt utskrif-
terna också innebära en lärprocess med bl.a. en gradvis förändrad syn på
eleverna och att lära sig strategier. Frågan är vad som kännetecknar denna
lärprocess med vardagliga reflektioner i förhållande till den process som
sker under den här analyserade specialpedagogiska utbildningen. Hur kan
man förstå vad seminarierna kan bidraga med utöver beprövad erfarenhet?
Resultatet visar att utifrån Alexandersson (1994) finns främst två aspekter
av reflektionerna under seminarierna. Den första är diskussioner om villko-
ren för den egna undervisningspraktiken och tänkandet om detta, och det
andra är att ”relationer mellan principer för den praktiska verkligheten
(underliggande teorier) och den praktiska verkligheten i sig ”(a.a s. 167)
uppmärksammas. Seminariets styrka är som jag uppfattar det att utifrån
texter tillsammans med andra RGD/RGH-lärare få tid för reflektioner över
dessa två aspekter. I Meads termer kan signifikanta symboler fördjupas.

Utifrån den symboliska interaktionismens perspektiv, och i synnerhet om
”kunskapssökande allianser” (Alexandersson 1994) finns mellan lärar-
kollegor, så kan en praktisk kunskapstradition (Molander 1995) med re-
flekterande praktiker (Schön 1983) utvecklas också i vardagen. Frågan är
dock i vilken mån olika ramfaktorer, t.ex. besparingskonsekvenser, är be-
gränsande. Alexandersson (1994) diskuterar att en reflektion som ”leder
till principiell förståelse behöver … inte medföra en konkret handling”
(s.168). För detta krävs bl.a återkommande reflektioner och en fördjupad
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förmåga att distansera sig och gå utanför sig själv, vilket seminarierna ger
tid för.

I seminarieutskrifterna visar analysen att den kommunikativa rationa-
liteten dominerar processen. Andra inslag förekommer men är inte vanliga.
Vid ett redovisningsseminarium av ett fördjupningsarbete diskuteras det
inledande kunskapsintresse gruppen haft: vilka speciella pedagogiska egen-
skaper en RGH-lärare skulle besitta. Detta syfte kan sägas ha ett starkare
inslag av instrumentell-teknisk rationalitet med en inriktning mot mål-medel
tänkande. Men senare under arbetets gång kom gruppen fram till att

Det kanske är det här mötet med eleven som är det intressanta och
viktiga. För det är ju väldigt lätt att man vill hitta dom här tekniska
lösningarna och metoderna och sen är det bra liksom, men det är
inte så enkelt.

En lärare formulerar sig

Vi trodde väl att på den här kursen skulle vi få verktygen som hittills
varit oss fördolda. Men så har det ju inte blivit. Istället har vi gjort
mängder av djupdykningar inom olika områden som sammantaget
ger en bättre beredskap att möta hörselskadade och döva elever på
ett adekvat sätt.

I analysen av seminarierna (s. 180–) framhölls att analysen av utskrifterna
visar att en stor del av innehållet är allmänpedagogiskt med genomgående
anknytningar till RGD/RGH. Detta kan tyckas orationellt ur något slags
effektivitetsperspektiv i en utbildning som ska fokusera RGD/RGH. Samti-
digt kan detta i en parallellprocess, spegla dubbelheten att i undervisnings-
situationen är både de speciella och de allmänpedagogiska dimensionerna
viktiga. Kan det vara så att RGD/RGH-undervisningen hela tiden ”finns
med” i tankarna under seminariediskussionerna, men att det som formule-
ras blir en hel del allmänpedagogiska reflektioner? Är det så att det som
sker i något slags ”Teacher thinking”-perspektiv, är någon form av kognitiv
syntes där det speciella och det allmänna sammansmälter?

Lärararbetets karakteristika

Till det sista, uppföljande seminariet ombads kursdeltagarna att skriftligt
även besvara frågorna

* Hur uppfattar du lärararbetets karakteristika ifråga om döva resp.
hörselskadade elever på gymnasienivå?

* Vad är ‘kritiska händelser’ som ställer särskilda krav på professio-
nalitet?
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* Vad kännetecknar kompetensen hos lärare för döva respektive
hörselskadade?

Lärarnas svar har analyserats och sammanfattas här i de kvalitativt olika
aspekter som de tar upp.

En dimension som lyfts fram även här är närheten till eleverna p.g.a. dels
de små klasserna, dels spontaniteten (särskilt inom RGH). Att bli accepte-
rad av RGD-eleverna upplevs ta längre tid av språkskäl. Lärararbetet inom
RGH karakteriseras bl.a. av ”…prata mycket om hörselskador och hjälpa
till i arbetet med elevernas s.k. hörselskademedvetande och att fungera i
grupp.” Detta anges särskilt för årskurs ett, då många elever har varit en-
samma som integrerade hörselskadade på högstadiet.

Ifråga om kritiska händelser skrivs ”elever som inte trivs med varandra;
händelser utanför skolan som påverkar i form av skolk, vantrivsel i boen-
det”. Det kommer fram en känsla av otillräcklighet och önskan om mer tid,
framför allt mellan lektioner. En annan kritisk händelse är att skolans eko-
nomiska ramar stramas åt med konsekvenser som stora undervisnings-
grupper m.m. Detta innebär att RGD/RGH-läraren får förklara ”uppåt i
organisationen” vad detta innebär för elevernas skolsituation och försvara
deras rätt till samma utbildningskvalité. Kritiska händelser är t.ex. när lära-
ren ska lösa en konflikt på teckenspråk mellan två döva elever som är osams.
Ett annat exempel är ”…när jag inte förstår en döv p.g.a. min oförmåga
och ibland elevens oförmåga eller okunskap att anpassa sitt språk till mej”.

Kännetecknande för de lärarkompetenser som tas upp är att de handlar
både om allmän- respektive RGD/RGH-specifika sådana. ”Alla former av
lärararbete kräver en allmän kompetens, som naturligtvis bör vara relate-
rad till elevernas ålder, mognad, behov, etc.” uttrycker flera lärare på något
sätt. Den RGD/RGH-specifika delen beskriver lärarna som en allmän kultur-
kompetens med god kunskap och förståelse om funktionshindret samt vad
det ställer för krav på läromedel, lokaler, utrustning, metodik m.m. Av lära-
ren krävs att denne har ”…kunskap om på vilket sätt eleven påverkats av
sitt handikapp och vilka konsekvenser detta kommer att få för framtiden”.
Denna kunskap har då betydelse för läraren att kunna ”leda” eleven till
kunskap i olika sammanhang. Kompetensen formulerar en lärare som
”handikappmedvetenhet”, vilken bl.a. innebär att fällor kan undvikas som
att ”dalta med eleven i största allmänhet eller överdriva handikappet”. Det
handlar om ”individuella anpassningar till individuella behov”. Därtill stora
krav på personliga egenskaper som tålamod, förståelse och lyhördhet samt
empati gentemot den enskilde eleven. Döva elever uppfattas i många fall
när de kommer till RGD ha hunnit längre i sin identitetsutveckling, jämfört
med RGH-elever. De flesta lärare berör på något sätt teckenspråkskom-
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petensen. Här finns en källa till känslan av otillräcklighet. En lärare skriver
”Det är för mig svårt att tänka mig att jag någonsin skall kunna följa en
diskussion med döva elever, utan att missa något eller missförstå”. Även
om denna lärare ger uttryck för att själv inte acceptera sina brister, skriver
denne att ”…stämmer kontakten i övrigt så är det min erfarenhet att
eleverna accepterar att jag inte ‘tar’ allting” (dvs inte kan avläsa allting).
Specifikt för RGD är att ”ha inblick i s.k. dövkultur…underlättar mycket
och kan avvärja olika missförstånd”. Kunskap krävs om varje elevs be-
greppsrepertoar, vilket exemplifieras av en undersökning lärare gjort på en
av skolorna, som påvisade att eleverna inte förstod 30% av orden i en kurs-
bok.

För RGH anges krav dels att generellt ha insikt i vad som krävs i under-
visningen av hörselskadade elever (hörseltekniska hjälpmedel, inte prata
med ryggen mot eleverna, se till att eleverna även hör varandra), dels att på
individnivå ”veta ungefär hur varje elevs hörsel fungerar”. Dessutom hand-
lar det om attityd och respekt för eleverna och aldrig säga ”Äh, vi tar det
här utan mikrofon, va”. Den kompetente läraren måste klara balansgången
mellan att inte ta ifrån elevernas deras ansvar (betrakta dem som snart
vuxna), samtidigt som de är i behov av särskilt stöd med tanke på att de
flyttat hemifrån för första gången.

RGH-lärare,10-poängskurs
Tolv lärare från de tre olika RGD/RGH-gymnasieskolorna deltog i 10p-
kursen under läsåret 1995/96. Tio slutförde den. Några undervisade i yr-
kesinriktade karaktärsämnen och de övriga i t.ex. språk och data. Kursdel-
tagarna hade sämre förutsättningar än deltagarna på 25p-kursen, på så sätt
att de ej hade motsvarande nedsättning i tjänsten. Deras erfarenheter av
RGH-undervisning varierade från noll till tio läsår (medianvärde nio år).
Kursen inriktades på RGH-undervisningen. Under fem seminarier gjordes
bandinspelningar, vilka skrevs ut och analyserades. Valet av seminarier blev
tre tillfällen då motsvarande pedagogiska texter som på 25p-kursen togs
upp samt två där ämnena var pedagogisk utveckling respektive redovisning
av problemanalys inom RGH (se bilaga 5:1). Liksom för 25p-kursen var
inspelningarna utspridda i tid för att erhålla en bred bild av processer under
kursen. Analysen av inspelningarna genomfördes på samma sätt som 25p-
granskningen gjorts för att göra det möjligt att jämföra resultaten. I den
skriftliga kursvärderingen ingick en punkt som formulerades ”Beskriv din
lärprocess under kursen. Vad har du lärt?”
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Resultatet visar även för 10p-seminarierna att en stor del av diskussion-
sinnehållet kan betecknas som allmänpedagogiska problemområden, men
att det genomgående finns anknytningar till RGH. Exempel på de RGH-
specifika aspekterna som även här tas upp är positiva och negativa konse-
kvenser av de små klasserna. ”Man lär sig fortare hurdana dom är och hur
man ska va mot dom…En helt annan kontakt med hörseleleverna”.
Individualiseringsmöjligheterna är större. ”Det är en liten hanterlig grupp
som man kan göra roliga grejor med”. Den lilla gruppen är dock sårbarare
så att ”om en elev reagerar negativt så smittar det av sig”. I en liten stark
RGH-klass kan udda elever bli mobbade inte bara från sin lilla klass utan
också från hela gruppen. Tydlighet som lärare är en dimension som kan
betecknas som mera grad- än artskillnad mellan RGH och hörande klasser.
”Elever med olika typer av handikapp kan ha svårt att samordna intrycken
från både omvärlden och sig själv”. Samtidigt framhålls att även en icke-
RGH-klass med ”35 stycken vilda 16-åringar behöver mera tydlighet…dom
koncentrerar sig ju inte”.

Även under 10p-seminarierna är ett tema olika ramfaktorer och deras
betydelse för undervisningen. Vissa av dem är speciella för RGH, men i
stort sett är det variationer på samma tema i de två grupperna. Några enligt
lärarens egen utsago misslyckade försök till gränsöverskridande mellan
RGH- och hörande klasser beskrivs, där mikrofontekniken och de hörande
elevernas ovana/rädsla vid denna varit begränsande. Andra lärare har pro-
vat att t.ex. slå ihop RGH-klasser vid redovisningar med efterföljande speg-
ling i egna gruppen. Detta gav nya perspektiv, ”dom ser liksom på varandra
på ett annat sätt”. En begränsande ramfaktor är läromedel med bristen på
textade filmer i historia och svenska. En annan faktor som framförs är
klassrumsmöbleringen i halvcirkel, vilken i allmänhet är lämplig för RGH-
undervisningen, men inte för alla undervisningssituationer. Föräldrakon-
takten blir ofta speciell eftersom eleverna i många fall bor spridda över hela
Sverige. Elevens flytt hemifrån till en främmande miljö, eventuellt ett en-
samt boende och alla frågor man har som tonåring är en annan specifik
förutsättning. Nätverket kring eleven förändras i och med detta. Sådana
olika ramfaktorer påverkar lärararbetet och klassföreståndarskapet, så att
den elevvårdande delen blir intensivare. ”Den här intimare relationen, att
man även kan bekanta sig med problem. Det går inte med hörande klas-
ser”.

Temat principiella motsättningar och olika motsatsförhållanden med in-
byggda konflikter återkommer också i dessa utskrifter. Inga exempel som
skulle vara speciella för RGH kan utläsas. En motsättning som diskuteras
mer i denna seminariegrupp är i vilken utsträckning och på vilket sätt en
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lärare ska ha kännedom om en elevs svårigheter och eventuella diagnos.
Detta blir då och då aktuellt t.ex. bland flerfunktionshindrade RGH-elever
och elever med psyko-social problematik. Stämpling och negativa förvänt-
ningar står i motsättning till en viss information som stöd för lärarens pla-
nering och förhållningssätt.

Inga ytterligare genomgående teman återfinns i 10p-diskussionerna om
man jämför med 25p-kursen. 10p-seminariernas diskussioner präglas av en
mer kritisk hållning till litteraturen, som delvis uppfattas mer allmän-
pedagogisk än speciellt RGH-relaterad. De fenomen som diskuteras finns
på flera nivåer men rör sig mest om individ- och grupp-/klassnivå och inte
lika mycket på organisationsnivå.

Hur kan reflektionen i seminarieinnehållet beskrivas? Reflektionerna är
av olika slag och på skilda nivåer (Alexandersson, 1994). Även i denna
grupp förekommer funderingar över villkoren för den egna undervisnings-
praktiken, över ramfaktorer och motsättningar på olika nivåer. Praktiska
och tekniska undervisningsproblem ventileras (Alexanderssons nivå två).
Några exempel finns på nivå tre ifråga om principer för den praktiska verk-
ligheten. Ett par fall av metareflektion (nivå fyra) finns, t.ex. i slutseminariet
där en lärare säger: ”Jag har hela den här terminen funderat på vad det är
jag funderar på”. Vid ett par tillfällen finns vad som kan kallas ”reflection-
in-action”, t.ex. en lärare som säger ”När det har blivit fel och när man
märker att man pratar för mycket, då är det nåt som säger stopp. Man
tänker efter och så gör man inte samma misstag igen, man lär sig av missta-
gen.”

En granskning av innehållet utifrån modellen i figur 2:2 och ”situated”
yrkeskunskap, där läraren utgår från interaktionen med den aktuella klas-
sen och situationen, ger några exempel. Under ett seminarium reflekteras
över intuitionens betydelse i relation till elever och klasser. I ett annat fall
betonar en lärare betydelsen av att följa gruppen. ”Om jag stöter på en
grupp som har problem att…kunna socialt fungera och arbeta till-
sammans…Då lägger jag stor vikt vid det. I alla ämnen”.

En aspekt av seminarieinnehållet är en problematisering av olika feno-
men i termer av ”det beror på”. Flera sådana inslag finns, som tar upp ifall
läraren ska få förhandsinformation eller ej angående RGH-elever i behov
av särskilt stöd. Om så i vilken form och av vem? Elevdemokrati i undervis-
ningsplanering i relation till årskurs och ämne är ett annat område.

Kursdeltagarnas kommentarer i utvärderingen om sin egen lärprocess
visar olika typer av svar. Ett par skrev ”förstod inte frågan”, respektive
”svårt att beskriva”, men majoriteten skrev egna reflektioner. Några ut-
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trycker att de blivit mer observanta på sin lärarroll, tänker mer aktivt och
reflekterar över frågor som rör RGH. En skriver

Som nybörjare inom RGH har det varit värdefullt att få delta i dis-
kussionerna om olika erfarenheter från undervisningen i den speci-
ella situationen. Jag känner mig därigenom bättre rustad att förstå.

Hur kan man förstå den här resultatbilden? Min tolkning utifrån utvär-
deringskommentarerna är att lärprocessen sannolikt har sett olika ut för
olika kursdeltagare beroende på tidigare erfarenhet från RGH. Nya lärare
har lärt mer av seminarierna, medan för lärare med ganska många RGH-
läsår har kursen inte betytt lika mycket. Men även bland lärare med lång
tid inom RGH fanns skilda uppfattningar om hur lärprocessen sett ut och
om de ”lärt sig nåt nytt”.

I observationer och i kursvärderingarna av 25p- och 10p-kurserna kunde
en skillnad iakttas. I 10p-kursen fanns fler kritiska kommentarer angående
kursens innehåll och uppläggning. Olika tolkningar av detta är möjliga.
Eftersom majoriteten av deltagarna i 10p-kursen hade arbetat i många år
inom RGH skulle litteratur och föreläsningar i betydligt större grad kunna
ha haft ett innehåll direkt relaterat till hörselskadade elever, t.ex. forsk-
ningsresultat. En annan tolkning av varför processen under 10p-kursen blev
delvis annorlunda än i 25p-kursen är, att den i högre grad frilade och aktua-
liserade en underliggande motsättning mellan olika synsätt på lärarfort-
bildning. Skolverket (1992) skriver i ”Fördjupad anslagsframställning.
Forskning 1993/94–1995/96” om kritiken av den i Sverige tidigare mycket
använda FoU-modellen och det framhålls att

Av de studier av svensk skolforskning som Skolverket låtit göra fram-
går att den genom åren dominerats av den s.k. FoU-modellen. Även
om denna skall vila på grundläggande forskning har den i sina resul-
tat och i sin förlängning en »teknologisk« innebörd: den leder till
»produkter« i form av nya metoder, tekniker, arbetssätt och rekom-
mendationer som inom skolområdet förmedlats genom t.ex. fortbild-
ning av lärare (s. 51).

Detta synsätt präglas med andra ord av en instrumentell-teknisk rationali-
tet med ett mål-medel tänkande.

Alternativet skulle vara att inte söka lösningar på specificerade problem,
utan mer lösningens förutsättningar och under vilka villkor lösningen är
möjlig. Forskaren borde istället ge perspektiv, sammanhang och gå in i en
dialog med användaren. Ytterligare framhålls av Skolverket att lärarutbild-
ning inte är

…en fråga om att utrusta den blivande läraren med kunskap om
absoluta lagar om hur inlärning går till eller med färdiga metod-
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lösningar. Istället är det en fråga om att förbereda den blivande lära-
ren med »indeterminate knowledge in indeterminate settings«. Den
yrkeskunskap som utvecklas på detta sätt har sin grund i sokratisk
visdom snarare än newtonsk kunskap (s. 52).

”The teacher as researcher” framhålls som ett uttryck för en ny inriktning,
där undervisningen uppfattas som handling på en grund av kunskap som
tillåter reflektion och egna ställningstaganden. Johansson & Madsén (1994)
skriver om den traditionella FoU-modellen att

Denna byggde på föreställningar om att reformbesluten skulle styra
forskningen, som skulle ta fram generella lösningar, t.ex. på hur man
individualiserar undervisningen i heterogena klasser (s. 219).

De fortsätter

Det finns all anledning…att reflektera över förhållandet mellan forsk-
ningsbaserad kunskap och lärares praktikgrundade kunskap…Mycket
talar idag för att den tidigare grundföreställningen – nämligen att
forskningsresultat kan ge direkt vägledning för praktiken – inte alls
håller…undervisningen [är] en så komplex verksamhet att den
generaliserade kunskap som forskningen syftar till sällan ger några
entydiga ledtrådar för den konkreta situationen. Man bör därför
snarare uppfatta forskningsresultat som ”tankeredskap i lärarnas
reflektionsverktygslåda”. De kan hjälpa till att ge nya perspektiv på
praktiken, t.ex. genom att de stimulerar mer analyserande frågor i
samband med den lokala utvärderingen (s. 221).

Ett dilemma är då att det inte finns så mycket pedagogiska forskningsresul-
tat om hörselskadade på gymnasienivå,5  som kan bli ”tankeredskap i lärar-
nas reflektionsverkstygslåda”. Mycket material, begrepp och modeller får
hämtas från andra pedagogiska studier.

60-poängs specialpedagogprogram
Under åren 1995 och 1996 deltog 10 studerande i 60p-programmet för
specialpedagogexamen med inriktning mot dövhet eller hörselskada, vid
dåvarande Högskolan i Örebro. Efter lärarutbildningen och därefter några
yrkesår har dessa studerande på heltid genomfört 60p-programmet. För att
få en vidgad förståelse utifrån avhandlingens frågeställningar intervjuades
sex av dem i slutet av sin utbildning. De som deltog representerade olika
grundexamina och varierande framtida verksamheter med döva/hörsel-
skadade inom förskola-familj-skola. Fyra av dem hade tidigare arbetat med
hörande barn/elever i olika verksamheter. Ingen arbetade vid RGD/RGH
utan i förskola eller specialskola för döva och hörselskadade. I samband
med den skriftliga kursvärderingen besvarades även frågor om det karakte-
ristiska för lärararbetet med döva respektive hörselskadade elever och därav
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följande krav på yrkeskunnande samt om den egna lärprocessen under 60p-
utbildningen. Svaren låg till grund för den uppföljande intervjun, vilken
fokuserade dessa två frågor. De utskrivna intervjuerna genomlästes och
analyserades, så att olika teman, mönster och aspekter kunde beskrivas.
Även här är kvalitativt skilda uppfattningar som framträder i materialet
viktigast.

Resultatet visar att ifråga om vad som är särskilt karakteristiskt för lärar-
arbetet med döva och hörselskadade barn framhåller lärarna bl.a. olika
ramfaktorer, vilka innebär särskilda förutsättningar för arbetet. Den lilla,
ofta mycket heterogena klassen innebär speciella förutsättningar med både
fördelar och nackdelar. Här finns en motsättning så att samtidigt som detta
är bra därför att man hinner med varje elev i större utsträckning, och det är
elevernas rätt att få detta stöd, måste eleverna kunna arbeta självständigt
också, ta eget ansvar. I vissa heterogena klasser kan finnas flera barn med
helt skilda behov p.g.a. flerfunktionshinder, uppväxtvillkor m.m., vilket kan
innebära en pedagogisk motsättning. Medan en elev behöver strukturerad,
systematisk undervisning utan alltför mycket intryck har ett annat understi-
mulerat barn behov av mer teckenspråk, mer upplevelser och av att få ut-
veckla sin spontanitet och kreativitet. Ett barn i behov av särskilt stöd i en
stor grupp ”märks kanske inte på samma sätt som ett barn med bekymmer
i en liten grupp, tar inte lika stor del av uppmärksamheten…”.

I en klass med hörselskadade elever och hörselteknik anses kommuni-
kationen i stor utsträckning bli individ till individ. Det krävs att läraren
”fångar in dom och får dom koncentrerade på vem som ska prata”. Place-
ringen i halvcirkel och hoplänkningen av hörseltekniska skäl ”gör att man
kan inte placera dom på olika platser i klassrummet utan dom är ganska
hänvisade att sitta nära varandra även om det finns saker som inte stämmer
mellan barnen”. En lärare som tidigare arbetat i grundskolan med hörande
elever säger om lärararbetet i små klasser att

…hitta balansen…inför en stor grupp kan jag prata på ett annat sätt
till gruppen som en enhet…Jag måste komma ihåg att det inte blir så
mycket individ, individ…att dom blir vana vid att få all uppmärk-
samhet av läraren…att inte vara alltför omvårdande. För det fung-
erar ju inte sen när dom blir äldre.

Till detta hör en annan lärares kommentar om

…svårigheten…att få den här lilla gruppen att lyssna… lättare så att
säga ha en större grupp i sin hand [hörande elever avses, min kom-
mentar] mycket beroende på att dom var vana vid att ta instruktio-
ner som grupp. Hörande barn måste lära sig vänta…från början på
dagis…ta eget ansvar beroende på att personalen inte räcker till.
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En ramfaktor är att en del elever under grundskolåren bor på elevhem vil-
ket ger ”ett närmare samarbete med föräldrarna”. Här framhålls ”ett större
socialt ansvar” som karakteristisk för lärararbetet, ett av de få tillfällena i
60p-utskrifterna. En annan ramfaktor som nämns är att ett dövt barn har
ju precis så mycket teckenspråk som det har omkring sig, vad omgivningen
kan. ”De är mer utsatta i sin livssituation på nåt sätt”.

I 60p-kursen gjordes fältförlagda studier på RGD/RGH. En av de inter-
vjuade 60p-studerande mötte likartade karakteristika för lärararbetet inom
RGH som i sitt arbete på lågstadiet med hörselskadade elever, ”… ofta
behövde [man] förklara orden mera, begreppen mera, nyanserna mera,
stanna upp och verkligen se att varje elev hade…innebörden av ord och
begrepp”. Gruppdynamiken och förändringar i sammansättningen av klas-
sen är en annan karakteristika, speciellt i en liten klass med hörselskadade
på så sätt att under grundskoletiden tillkommer ofta nya elever, vilka tidi-
gare varit individualplacerade i hörande klasser. ”…ursprungseleverna har
nån slags maktposition som dom ogärna släpper”. Detta tydliggörs ”om en
elev är sjuk en dag då är hela gruppen en annan grupp”.

Ytterligare karakteristika för lärararbetet är mötet med en blandning av
döva och hörande föräldrar, vilket bl.a. betyder föräldramöten på flera
språk. Specialpedagogen måste kunna teckenspråk och vara medveten om
vad det innebär att kommunicera och undervisa på detta språk. Andra as-
pekter lärarna pekar på är att ha kännedom om hörapparater och batteri-
byten, om olika syndrom och om den s.k. 9-årskrisen ”när dom börjar upp-
täcka att jag är faktiskt hörselskadad och vad det betyder för mig i
förlängningen”. Till det språkligt karakteristiska kan vara det problema-
tiska att på teckenspråk föra en dialog med och förstå ett dövt barn. En
lärare formulerar om vissa dövlärare att

Jag har sett att en del som har teckenspråksbrister…bara pratar och
pratar och sen ”Jobba!” Det blir aldrig djup diskussion…undviker
ofta dom konflikterna som kan uppstå under en skoldag. Att dom
bara blundar. Nånting som är grundläggande i en fostran är att man
kan gå och ta uti med saker och ting.

Samma informant pekar på ytterligare en aspekt av denna bristande
teckenspråksdialog och bekräftelse från lärarens sida som döva vuxna for-
mulerat, att

dom blir värderade på fel sätt…han lyssnar inte…fattar inte. Jag är
inte lika mycket värd som nån annan som han förstår. Det känner
många som jag pratat med…allting är ”bra” [brist på relevanta kom-
mentarer över något eleven presterade i skolan; min kommentar].
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Ifråga om yrkeskunnandet hos lärare för döva och hörselskadade formule-
rar en av kursdeltagarna ”…behöver känna sig själv i de olika roller man
kan gå in i under skoldagen. Ha ett vakande öga på var man för tillfället
‘befinner’ sig, samt ha en öppen kontakt till eleverna”. Handlingstvånget
att omedelbart vidta åtgärder gör att det intuitiva tänkandet många gånger
är typiskt: ”sen kan man reflektera över gjorde jag rätt, eller hur vart det
här, hur kan jag bygga vidare?” Dessa intuitiva processer bygger på ett
tänkande om en ”situerad” kompetens som utgår från den specifika
undervisningssituationen. En lärare formulerar detta som att ”en kompe-
tent lärare utgår från att barnen är ‘normala’ och utifrån det bildar sig en
uppfattning [min kursivering] vad den enskilde eleven bör få och kan klara
av”.

För en specialpedagog med inriktning mot dövhet eller hörselskada, som
arbetar inom förskola, med familjer, etc. beskrivs lärararbetets karakteris-
tika delvis likartat som ovan. Men delvis är det ett annat innehåll med en
tyngdpunkt på mötet med föräldrar, t.ex. de som nyligen fått besked om att
deras barn är dövt/hörselskadat .

Vilka lärprocesser under den specialpedagogiska utbildningen tas upp?
Av stor betydelse har varit att få se olika verksamheter och pedagoger.
”Praktikperioderna har varit väldigt värdefulla…höra olika lärares diskus-
sioner, och se olika barn i olika miljöer, hur dom arbetar, hur lärarna tänker
kring olika svårigheter i jobbet”. Detta kan sägas uttrycka ett slags mäs-
tare-lärling-situation. Motsatsen finns också med övervägande negativa
upplevelser. En kategori beskrivningar av den egna lärprocessen har det
gemensamt att det handlar om ökad kulturkompetens inom kommande
verksamhetsområde. Breddad och fördjupad kunskap inom olika områden
framhålls, t.ex. vad det kan innebära att vara döv och hörselskadad. ”Man
har förstått vidden av det mera. Helt kommer man ju aldrig att förstå det
men ändå en bit på väg”. Till detta kan relateras den ökade insikten, som
formuleras av en lärare, att ”i pedagogens uppgift ingår också att stärka
barnens självförtroende och identitet som döv respektive hörselskadad”.
Ytterligare exempel är ökad förståelse av vad det kan innebära att vara
hörande förälder med ett dövt/hörselskadat barn, med bl.a. alla dom val
föräldrarna ställs inför. Utbildningen har dessutom gett större inblick i vad
dövkultur är.

En särskild kulturkompetens handlar om förhållandet teckenspråk och
svenska. En deltagare utttrycker detta: ”Jag hade inte riktigt förstått hur
man ska väva ihop dem speciellt i undervisningssammanhang”.
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Utifrån Alexanderssons (1994) reflektionsnivåer finns formuleringar som
på metanivå sätter det egna tänkandet i fokus.

Förut tänkte jag för mycket i här-och-nu-situationer och tankesätt.
Nu ser jag arbetet i ett djupare och vidare perspektiv – har lärt mig
att tänka bortom och runt det jag ser och hör. Alltså att reflektera
och medvetandegöra arbetet genom att ständigt ställa sig de didak-
tiska frågorna: vad, hur och varför.

Andra lärare uttrycker det ”min lärprocess har medfört ett ökat reflekte-
rande över mitt arbete och även andras”. ”Jag har varit tvungen att analy-
sera mig själv och mitt arbete”. Till detta hör formuleringar om att kunna
problematisera, byta perspektiv, att ”det beror på”. Ett uttryck för detta
kan vara ”…att just kunna kliva litet utanför eller se det litet från olika
synvinklar”. ”Man kan se det litet mera ovanifrån och se litet större
helheter…ser det hela på ett annat sätt”. En lärare uttrycker ett förändrat
sätt att tänka om t.ex. varför ett barn är på ett visst sätt, till ”…på något
sätt har jag lärt mig att det inte är så säkert det är så, utan det kan finnas
många orsaker”. I kursvärderingskommentarer över programmets 10p-upp-
sats beskrivs en lärprocess, där ett teoretiskt perspektiv (symboliska
interaktionismen) relateras till det egna tänkandets utveckling: ”Upptäck-
ten av att ett mer praktiskt orienterat arbetssätt kopplat till teorier ger större
insikter…Det har gett mig nästan det mesta”. En informant uttrycker sig i
termer av utveckling av personligheten, att ”man blir säkrare på nåt sätt.
Man får ju en vidare syn. Och ju mer kunskap man får, ju säkrare blir man
ju och kan motivera och argumentera för saker”. På frågan om lärprocesser
lyfts även det problematiska fram vad specialpedagogik för döva och hörsel-
skadade kan vara, vilket inte anses ha definierats tillräckligt i utbildningen.

Jämförande tolkning och analys
I det utskrivna intervju- och seminarieunderlaget som resultaten i kapitlen
fyra och fem baseras på ingår 50 lärare som arbetar med döva och hörsel-
skadade och 59 elevers synpunkter via elevenkäten. Till detta kommer att i
den första RGH-pilotstudien (Domfors 1991) intervjuades åtta lärare och
sex klasser besvarade elevenkäten. Den första ansatsen var att beskriva och
analysera det insamlade materialet med avseende på lärararbetets karaktä-
ristika och lärprocesser under den specialpedagogiska utbildningen, ett
s.k.”emic”-perspektiv enligt Robertson & Boyle (1984). I detta perspektiv
försöker forskaren betrakta kulturen ”inifrån” informanternas synpunkt
och deras uppfattning. Som framgått av redovisningarna i kapitlen fyra och
fem från utskrifterna av olika seminarier och intervjuer samt observationer,
finns alltså vissa gemensamma mönster och regelbundenheter som återkom-
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mer i de olika grupperna. Detta kan uttryckas som att analysen kommit
fram till en mättnad. Det betyder att om fler lärare tillfrågades skulle troli-
gen inga ytterligare, kvalitativt annorlunda kommentarer erhållas. ”Emic-
perspektivet” har kombinerats med ett ”etic”(se s. 25–), där de viktigaste
teoretiska perspektiven och tolkningsteoretiska begrepp jag utgått ifrån är
symboliska interaktionismen och rationaliteter (se s. 32– och 35–). Utifrån
Larssons (1993) diskussion om teoritillskott (se s. 28) var tanken att den
undersökta verksamheten skulle förstås med hjälp av dessa perspektiv. Ett
slags sensitizing concept har varit den bearbetade modellen som tidigare
beskrivits (figur 2:2), där situerat yrkeskunnande är en viktig del.

Hur kan den symboliska interaktionismen relateras till frågeställningen i
kapitel fem om vilka lärprocesser i vid mening som kan anses ske under en
specialpedagogisk utbildning? Den första fokuseringen (se s. 32–) handlade
om medvetandets utveckling i allmänhet, speciellt jagmedvetenheten och
identiteten i synnerhet, vilkas utveckling sker i social interaktion. Tillämpat
här på RGD/RGH-lärare sker detta enligt utskrifterna i t.ex. seminarier,
under diskussioner på raster etc. En lärare formulerar detta på så sätt att
reflektionsprocessen under kursen varit ett slags ”bollplank” där tankar
och idéer prövats med de övriga kursdeltagarna. Vissa andra delar av ut-
skrifterna kan också relateras till utvecklingen av jagmedvetenheten, t.ex.
en lärare som säger ”min elevsyn har blivit synlig för mig själv”. Den andra
fokuseringen är den mening lärare tillskriver ett objekt, t.ex. RGD/RGH-
undervisningens olika aspekter och sig själva, vilken uppkommer genom
social interaktion och genom individens tolkningsprocess. Utifrån denna
mening handlar läraren. I utskrifterna finns beskrivet en lärprocess med
förändrad mening ifråga om hur hörselskadade elever uppfattas. När man
kommer ny som lärare till RGD/RGH sker detta i interaktionen med
eleverna, från att ha sett dem som ”väldigt handikappade” till att lära sig
nya strategier och att inte i första hand se till hörselskadan. Detta kan för-
stås utifrån vad Trost & Levin (1999) kallar en av hörnstenarna i symbo-
liska interaktionismen: definitionen av situationen. Som exempel citerar de
det s.k. Thomasteoremet ”If men define situations as real, they are real in
their consequences” (s. 12). Hur meningen i en situation definieras styr
lärarens beteende. Den ovan refererade förändrade uppfattningen av de
”handikappade eleverna” kan formuleras som ”refraiming” eller ändrat
meningsinnehåll. Ett annat exempel i utskrifterna på en meningsfördjupning
är som jag tolkar det de tidigare beskrivna reflektionerna utifrån Alexanders-
son (1994), att kunna reflektera kring villkoren som skapar olika erfaren-
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heter. Detta är ju gemensamt för alla lärare men det speciella i detta sam-
manhang är då innehållet i ”reflection-on-action”.

En frågeställning vid analysen av texterna gällde vad som karakteriserar
undervisningen, lärararbetet och därav följande krav på yrkeskunnande.
Regelbundenheter finns med likheter i utskrifterna från 25p- 10p- och 60p-
kurserna. Kommunikationsförmåga och kommunikativ medvetenhet är av
betydelse. Ramfaktorer på olika nivåer formar speciella förutsättningar för
undervisningen som lärarna uppfattar det, t.ex. elevers uppväxtvillkor och
sociala situation, språkliga förutsättningar i undervisningen. En av ram-
faktorerna som ofta förekommer i utskrifterna är den lilla klassen och vad
den kan innebära. Detta kan exemplifieras av en lärare från dövskolans
lågstadium säger att ”dom blir vana vid att få all uppmärksamhet av
läraren…[viktigt] att inte vara alltför omvårdande. För det fungerar ju inte
sen när dom blir äldre…”. Vad denna lärare funderar över är samma iakt-
tagelse som en RGD/RGH-lärare i 25p-kursen gjorde som ny inom RGD.
Båda lärarna hade tidigare arbetat med hörande elever. Karakteristiskt för
lärarens arbete blir då en avvägning mellan dels elevens rätt till individuell
handledning och stöd i den lilla klassen, dels elevens självständighet, eget
ansvar och initiativ.

Ett annat gemensamt drag i de olika utskrifterna är inbyggda/principiella
motsättningar i lärararbetet och undervisningen, där en del är gemensamma
för alla lärare, andra mer specifika. Vissa formuleras explicit av kursdelta-
garna, medan andra kan utläsas från texterna i sin helhet.

Relationen allmänpedagogik-specialpedagogik och vad som egentligen
är speciellt i den kommande yrkesrollen är en motsättning som ofta åter-
kommer i utskrifterna. En reflektion är att detta metaforiskt skulle kunna
beskrivas som Rubins gestaltpsykologiska figur-bakgrundsexempel, där man
i samma bild växelvis kan uppfatta en vas respektive två ansikten. Bilden
innehåller samtidigt båda, men vad som blir ”figur” beror på vad som fo-
kuseras. Till detta sammanhang kan föras vad som kan vara art- respektive
gradskillnader i lärararbetet med döva och hörselskadade jämfört med hö-
rande elever. En annan möjlig tolkning är att dela in det karakteristiska för
lärararbetet med döva och hörselskadade i tre överlappande fält, där det
första är generellt för alla lärare, t.ex. att arbeta i riktning mot läroplanens
uppnående- och strävansmål. Det andra är allmänna pedagogiska dimen-
sioner men de krävs i högre grad, t.ex. individualisering. Det tredje handlar
om de kvalitativt unika karakteristika som är speciella i detta samman-
hang. De beskrivna ramfaktorerna hör hit, vilka sätter sin prägel på lära-
rarbetet. En aspekt av yrkeskunnandet är att sammansmälta dessa tre fält i
det situationella handlandet. Det paradoxala blir då att samtidigt som en
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specialpedagogisk kurs ska ge en yrkeskvalificering mot dövhet/hörselskada,
måste detta integreras i ett slags allmänpedagogisk helhetssyntes med erfa-
renheter från tidigare lärarsocialisation. Diskussionerna i t.ex. 25p-semi-
narierna visar att det inte är enkelt att formulera denna syntes.

En skillnad i vad som uttrycks om lärararbetets karakteristika mellan de
tre kurserna är att i utskrifterna för RGD/RGH-seminarierna betonas be-
tydligt oftare ett bredare, elevvårdande engagemang utöver ämnes-
undervisningen, jämfört med i utskrifterna för 60p-utbildningen. Detta
kopplas av lärarna till t.ex. fritidssituationen, egna boendet i Örebro. RGD/
RGH-lärarna är anställda som ämneslärare, men i arbetet ingår ofta en viss
grad av social omsorg och ett elevvårdsansvar för eleverna. De uttrycker
också det problematiska med betygsfrågan, med hänsyn taget till elevens
funktionshinder. En tolkning kan vara att i RGD/RGH-lärarrollen och i
specialpedagogutbildningen av dessa lärare, finns drag av två historiska tra-
ditioner som Alexandersson & Öhlund (1986) benämner klasslärar- res-
pektive ämneslärartraditionerna. I deras undersökningsresultat från lärar-
fortbildningar är huvudmönstren i de två lärargrupperna något olika, vil-
ket bl.a. pekar på att utvärderingar av fortbildningsinsatser måste relateras
till föreställningar om effekter. Dessa är olika i de två traditionerna. Ten-
densen bland klasslärarna kan benämnas ett innovativt/utvecklingsorien-
terat förhållningssätt, vilket bl.a. innebär att i kopplingen till lokalt utveck-
lingsarbete framhålls processinriktning, förändring av uppfattningar och
attityder i skolans arbetsmiljö. Till denna tradition hör föreställningar om
integrationseffekter som befrämjar samverkan. Min tolkning är att en kom-
munikativ rationalitet är basen i denna tradition.

Huvudmönstret bland ämneslärarna benämns ett defensivt/kompensa-
toriskt förhållningssätt (a.a.), med önskemål om ämnesfördjupning i fort-
bildningen. I kopplingen till utvecklingsarbete betonas effektivare förmed-
ling av kunskaper och produktinriktning. Föreställningar om effekter hand-
lar här om fackkompetens som befrämjar ämnesknuten undervisnings-
skicklighet. Denna tradition har drag av instrumentell-teknisk rationalitet
med mål-medel tänkande. De två historiska traditionerna kan förstås så att
av lärarsocialisationen utifrån ämneslärartraditionen följt en kompetens
(Ellström 1992) med inriktning mot ämnet (med ursprung i läroverks-
traditionen). Men mina resultat visar att utifrån Ellströms kvalifikations-
begrepp ställer RGD/RGH-arbetet även krav på ett bredare yrkeskunnande
med inslag som kan härledas till klasslärartraditionen. När en lärare går in
i undervisningen på RGD/RGH ”möts” dessa två traditioner, och en ny
formering av lärararbetets mening sker. Även om motsättningen med de två
beskrivna perspektiven kan vara tillämpliga allmänt för lärarrollen i nya
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gymnasieskolan med dess breda intagning av olika elever, uppfattar jag att
de gäller i högre grad för RGD/RGH p.g.a. de beskrivna ramfaktorerna.
Ellströms två begrepp kan vara ett sätt att förstå dilemmat och den in-
byggda motsättningen i RGD/RGH-lärararbetets karakteristika och krav
på yrkeskunnande.

Med utgångspunkt i examensrätten till specialpedagogexamen år 1994
(se s. 17–) har femte kapitlet behandlat frågeställningen vilka lärprocesser i
vid mening som sker under en specialpedagogisk utbildning, med tyngd-
punkt på RGD/RGH-lärares utbildning. Analysen av seminariernas inne-
håll har också bidragit till att besvara frågan vad som karakteristiserar un-
dervisningen och lärararbetet, och därav följande krav på yrkeskunnande.

I det femte kapitlet har utbildningar i Örebro med inriktning mot dövhet
eller hörselskada fokuserats och i det tredje kapitlet Stockholmsutbild-
ningen. För att få ytterligare perspektiv på dövlärarutbildningen blev där-
för nästa steg att undersöka hur den kunde se ut i andra länder, vilket redo-
görs för i kapitel sex.
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Noter
1 ASL= American Sign Language.
2 Studenterna poängterade alltså delvis samma egenskaper som RGD-elever framhöll
(se bilaga 4:4, tabell 1).
3 Läsning och skrivning i vid mening.
4 Med ”ramfaktorer” avses här RGD/RGH-lärararbetets institutionella villkor och för-
utsättningar. Det definieras utifrån lärarnas uppfattningar och beskrivningar, kap. fyra
och fem.
5 Några exempel finns, som Svartholm et al. (1993) och texter från ett RGD-projekt
vid Deaf Studies, Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.
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Avhandlingens sista frågeställning är ”Hur är dövlärarutbildningen utfor-
mad i ett par andra länder?” Skälet till valet av de utbildningar som fokuse-
ras här är dels att de är olika till sin karaktär, dels att jag besökt lärosätena
och träffat utbildningsansvariga. Samtidigt måste beaktas de socio-kultu-
rella och utbildningspolitiska skillnader som finns mellan länderna och som
vuxit fram ur olika förutsättningar. Andersson (1981)1  beskriver dövas si-
tuation i Sverige och USA i en sociologisk avhandling. Syftet var att gran-
ska ”how the formation of separate social units among handicapped per-
sons is related to cultural variation” (a.a. s. i). Anderssons slutsats är att de
dövas grad av segregation och isolering minskar när den kulturella varia-
tionen och mångfalden ökar. Han finner stöd för detta i det heterogena
amerikanska samhället jämfört med det homogena Sverige.2  Ifråga om un-
dervisningen av döva elever i Sverige går dessa i specialskolor medan i Stor-
britannien och USA är bilden mer varierad med döva elever både i särskilda
skolor och i grundskolor med hörande elever. Dessa skillnader tillsammans
med att dövlärarutbildningarna förändras gör jämförelser vanskliga. De
valda utbildningarna kan sägas exemplifiera olika modeller, som vuxit fram
i interaktion med sina historiska sammanhang. För varje land görs först en
beskrivning och sedan en kommenterande analys. Det material presen-
tationerna bygger på är i första hand analys av styr- och måldokument samt
utbildningsbeskrivningar. Intervjuer med utbildningsledare och dövlärarut-
bildare har kompletterat analysen av officiella texter.

Storbritannien
Styrdokumenten för dövlärarutbildningen finns på flera nivåer. Department
for Education and Employment har i en ”circular” givit råd om utbildning-
ens innehåll och längd i mycket breda termer. I praktiken ligger ansvaret
hos respektive universitet att erbjuda en kurs, som tillfredsställer de egna

KAPITEL 6

Utbildning av dövlärare –
några internationella perspektiv
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procedurerna för kvalitetskontroll.3  Externa bedömare granskar utbild-
ningen och t.ex. de studerandes skrivna arbeten. Utöver denna departe-
ments- respektive universitetsnivå utgav The Providers of Training UK
Group (1995) dokumentet ”Training Teachers of the Deaf” med förslag till
innehåll för dövlärarutbildningar. Under fyra år hade  dövlärarutbildare
från sex universitet4   arbetat med detta. Syftet var att ”provide a unified
perspective on the nature and content of courses leading to the mandatory
qualification of teacher of the deaf” (a.a. s. V). Dokumentet har sedan legat
till grund för universitetens planering och refereras till t.ex. i utbildnings-
beskrivningen från Heriot-Watt University, Edinburgh. De dövlärare som
avsågs kan arbeta i olika sammanhang, ”a special school for the deaf, a unit
in a mainstream school,5  a peripatetic support service or a college” (a.a. s.
1). ”Training Teachers of the Deaf” är en rekommendation, ett vägledande
dokument där varje universitets program varierar med avseende på vilken
vikt de lägger vid olika delar.

Ett kontroversiellt avsnitt handlar om ”Language and Communication”
med ”monolingual” och ”bilingual (British Sign Language – English) appro-
aches”. Olika universitet skiljer sig här med avseende på vad de föredrar,
där en kurs skriver i sin dokumentation att ”the audiologic method is the
best”6 . Leeds har en tyngdpunkt på ”bilingual approach”.

Dokumentet ”Training Teachers of the Deaf” (1995) är till sin struktur
uppbyggt kring nedanstående ”key competencies”. Varje område är uppde-
lat (i vissa fall med ytterligare underrubriker) i ”Knowledge”, ”Skill” och
”Experience”. Huvudrubrikerna i dokumentet är

Audiology.
Curriculum.

A. The Curriculum and its Delivery, B. Organisation,
C. Assessment, D. Special Curricular Needs of Deaf Children.

Deaf Issues.
The developmental Implications of Hearing Loss.
Educational Provision Issues.

A. Legislation and Government Reports. B. History, C. Schools
and services, D. Deaf Children under Statutory School Age, E. School
Aged Pupils With Deafness, F. Post Sixteen Deaf Learners.

Deaf Children with Additional Difficulties.
Language and Communication.
Parent Guidance.
Practical Teaching Skill (s. 2–29).
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”Language and Communication” formuleras så att kunskapen inom detta
område ska täcka både underliggande teori och klassrums ”approaches/
materials” som kan förknippas med ”A range of communication practice,
including:

i) Monolingual Approaches
– auditory/oral
– auditory/oral with written support
– spoken and written English with the addition of signed support.
ii) Bilingual (BSL/English) Approaches
– developments in bilingual education for deaf children and young
people within an international context (Training Teachers of the Deaf
1995, s. 19).

En punkt under ”Language Knowledge” är att kunna ”the range of assess-
ment procedures currently available to describe the language use of deaf
children and young people” (s. 19). Flera olika tests räknas upp som exem-
pel.7  De olika konkurrerande inriktningarna har som synes fått plats i do-
kumentet. Samma diplomatiska skrivningar kännetecknar ”Communi-
cation” vilket har delats upp i skilda avsnitt för ”Auditory/Oral Communi-
cation” respektive ”Practical Signing Skills”. Ett par exempel ur dokumen-
tet för att visa karaktären på skrivningarna under ”auditory/oral skills” är

1. Skills in enabling deaf children/young people to understand spoken
language and concepts through spoken language…
5. Skills necessary to maximise children’s/young people’s use of
residual hearing (s. 22, 23).

Ett exempel på ”Practicing Signing Skills” är ”1. Expressive and receptive
skills which demonstrate practice knowledge of the structure and function
of BSL” (s. 24).

Kunskapsområdet ”audiology” i Training Teachers of the Deaf (1995)
innehåller dels medicinska aspekter, dels tekniska med olika slag av hörsel-
teknisk utrustning. Till detta hör ”Skills” som

1. Using a sound level meter.
2. Assessing the acoustic environment.
3. Pure tone audiometry.
4. Speech tests of hearing.
5. Routine tests of hearing.
6. Aided thresholds.
7. The ability to facilitate the optimum use of residual hearing (s. 3).
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Under varje punkt finns ett antal tekniska underrubriker. På förfrågan om
allt detta ingår i dövlärarnas arbetsuppgifter och kompetens svarar Canning
(1999) att enligt hans uppfattning

in reality the skills component is little more than a taster. Assessment
is a specialist activity and Teachers of the Deaf cannot realistically
expect to develop anything but a passing acquaintance with the ass-
essment procedures. However they all should have solid hearing aid
management skills.8

I dokumentet saknas forskningsmetod och examensarbeten. Enligt Canning
(1999) är detta inte obligatoriskt men ”if students turn their PgDip into a
MEd or MA9  then they should have to take a research course and complete
a dissertation” (Canning).

Hur kan ”Training Teachers of the Deaf” (1995) förstås i termer av ratio-
naliteter? Min tolkning är att vissa kommunikativa drag kan utläsas, bl.a. i
”Language and Communication”, ”Deaf Issues”, men att starka inslag finns
som präglas av instrumentellt-teknisk rationalitet. Ett drag av ”teacher
effectiveness” är att i introduktionen skrivs ”In order to gain the teacher of
the deaf qualification students are required to provide evidence of an ability
to teach deaf children effectively” (min kursivering, a.a. s. 1). Istället för
Teacher Education är titeln formulerad Teacher Training.10  Med begrepp
som effektivitet och ”teacher training” ligger en mål-medel rationalitet nära
till hands. Ett betydelsefullt inslag i dokumentet är ”assessment” med olika
test av språkutveckling och hörsel. Jämförelser av kvalitativt olika fenomen
riskerar dock att bli felaktiga även om det ytligt sett kan finnas likheter
mellan två kulturella sammanhang. En sådan likhet är ett inslag i ”Auditory/
Oral Communication” med innehållet ”Skills necessary to maximise
children’s/young people’s use of residual hearing”(a.a. s. 23), som liknar
vad som tidigare beskrivits om Sverige på 1950-talet (se s. 77–). Min tolk-
ning är att grundfilosofin kan vara delvis likartad men undervis-
ningsmetoder, teknisk utrustning och kulturellt kontext är helt annorlunda
i Storbritannien idag. En annat inslag som känns igen från min tidigare
framställning är delar av dokumentets ”Skills” inom teknisk audiologi.
Dövlärare under 1950-60-talen förväntades klara vissa hörselmätningar.11

Min tolkning av ”Training Teachers of the Deaf” (1995) är att det kän-
netecknas mer av essentialism med ämnet i centrum (förmedling av ”fär-
diga” kunskaper, strikt ämnesindelning) än progressivism med den stude-
rande i centrum (Englund 1995). Några drag i essentialismen är ”(1) a re-
turn to systematic subjects, (2) learning as the mastery of basic skills and
knowledge” (enligt Gutek 1988, citerad Andersson 1995 s. 66).
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Hur formuleras mål- och styrdokument på universitetsnivå utifrån
”Training Teachers of the Deaf”? Jag väljer att konkret exemplifiera med
en granskning av den skotska utbildningen vid Heriot-Watt University
(HWU) i Edinburgh som den utformades läsåret 1996/97. Framställningen
grundar sig dels på skriftlig dokumentation, dels på en intervju med
utbildningsledaren Helen Mitchell. Mitchell var en av dem som utarbetade
det ovan beskrivna ”Training Teachers of the Deaf” och har byggt upp
skotska utbildningen bl.a. utifrån detta. För antagning till The Postgraduate
Diploma in Deaf Education vid HWU ska den sökande ha bl.a. en grund-
examen och minst två års undervisningserfarenhet. Dessutom krävs
teckenspråksfärdighet på Steg 1-nivå12  (den lägsta av 3) eller en avsikt att
uppnå denna nivå. Programmet består av åtta moduler (plus en nionde fri-
villig), samtliga på masternivå, vilka vanligen läses på 18 månader t.ex.
mellan januari 1996 till juni 1997. Snabbare varianter förekommer, då den
studerande kan välja i vilken ordning som modulerna läses. De moduler
som ingår är

1. Teaching and Assessment for Effective Learning.
2. Interpersonal skills in Education.
3. SEN: Theoretical Perspectives on Policy & Practice.
4. Research Methods: An Introduction to Research in the Social Sciences.
5. Language and Communication.
6. Specialised Assessment and Teaching: Deaf Education.
7. Curriculum Development: Deaf Education.
8. Audiology and Audiometry: Deaf Education.
9. Assessed Professional Practice: Deaf Education.

Modulerna 1–4 är gemensamma med det generella programmet ”Post
Graduate Diploma in Special Educational Needs”. Den nionde modulen är
frivillig men har införts med tanke på de skotska dövlärare som vill arbeta
inte bara i Skottland, då en sådan krävs av alla dövlärare i England.13  Varje
modul är värd 15 ”credits” och sammanlagt krävs 120 credits för en
Diploma- och 180 för en Masterexamen. Forskningsanknytning ingår i varje
modul. Modellen för varje kurs är att efter en inledande vecka på universi-
tetet (30 undervisningstimmar) slutförs studierna hemma på skolan (sam-
manlagt 120 timmar) med en småskalig forskningsuppgift i anslutning till
kursens innehåll. Detta avrapporteras skriftligt (minimum 4000 ord). Som
fördjupning i forskningsmetod ingår den speciella modulen nr 4 ovan. Ge-
nom att skriva en större uppsats (20000 ord) kan Masterexamen avläggas.
Utöver detta program kan dövlärare läsa ett ”Postgraduate Certificate in
Use of Sign in Education”. Modulerna i detta ”Certificate” innehåller en
översikt av forskning om teckenspråk, utveckling av den egna teckenspråks-
kompetensen, samt ”Towards Effective Policy and Practice”.
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I bilaga 6:1 återges en av de nio, ovan nämnda modulerna, ”Specialised
Assessment and Teaching: Deaf Education”. Ett skäl till att kursmodulen
bifogas är att beskriva och diskutera hur en dövlärarutbildning med
uppnåendemål kan utformas. Samtliga kursplaner har motsvarande upp-
läggning och struktur som den i bilagan återgivna, men inte lika hög grad
aspekter av ”assessment” i innehållet.

Bakom kursplanens uppbyggnad och struktur kan sägas ligga en instru-
mentell-teknisk rationalitet med ett mål-medel-tänkande. Studenten ska ef-
ter kursen uppvisa vissa ”Learning Outcomes/Competencies”. Vid ”assess-
ment” av kurs”utfallet” förväntas ”The course member…demonstrate” ett
antal ”Performance Criteria”. Även kursinnehållet (se bilaga 6:1) präglas
av ett ”assessment-tänkande” där den studerande förväntas kunna använda
olika tekniker som tester, observationer m.m. för att bedöma bl.a. språk
och kognitiv utveckling och funktionell hörsel. Med ledning av dessa resul-
tat ska den studerande kunna identifiera och genomföra lämpliga
undervisningsstrategier för att främja ”effective learning across a range of
contexts from pre-school to post-16”.

Samtidigt finns vissa inslag av ett annat tänkande som är mer kommu-
nikativt till sin karaktär, såsom ”develop approaches which both respect
and promote the uniqueness of each learner” och ”collaboration … with
parents” (bilaga 6:1). Under ”Rationale” formuleras i några andra kurser
skrivningar som kan sägas vara uttryck för en kommunikativ rationalitet. I
”Language and Communication: Deaf Education” skrivs att modulen in-
troducerar den kunskap och färdighet som en lärare behöver ”to empower
deaf learners through the development of effective language and
communication”. Vidare uttrycks betydelsen av att döva barn får erfara
”the rich linguistic and communication experiences which are the right of
every child”. Kursdeltagarna förväntas reflektera över deras ”personal
philosophy in relation to langugage learning and deafness”.14  Begrepp som
”interaction” eller ”reflective teacher” finns ej med relaterade till ”deaf
learners”. Samtidigt kan innebörden av det ofta förekommande begreppet
”assessment” diskuteras beroende på i vilket sammanhang det används. I
bilaga 6:1 tillsammans med testningar blir innebörden av ett slag. På en
direkt fråga till utbildningsledaren Mitchell om innebörden av ordet i mo-
dulen ”Assessed Professional Practice: Deaf Education” menar hon att det
betyder ”evaluation” av den studerandes undervisningsförmåga, inte mät-
ning i någon naturvetenskaplig mening. ”De blir observerade”. Här är det
mer en fråga om ”bedömning”, vilket i och för sig ska resultera i ett betyg.



211

Min tolkning av kursmodulen i bilaga 6:1 är att den liknar den beskrivna
FoU-modellen (Skolverket 1992) som förekommit tidigare i Sverige med ett
mål-medel-tänkande (se s. 194–).

En viktig tanke i dövlärarutbildningen vid Heriot-Watt University är en-
ligt Mitchell att diskutera ett förhållningssätt att utifrån det döva och hörsel-
skadade barnets behov erbjuda ”a wide range of approaches”. Tidiga eti-
ketter på barnen bör undvikas. Hon menar att i Storbritannien görs valet
ofta för tidigt, auditory/oral- eller teckenspråkskommunikation. Alla möj-
ligheter borde finnas för familjen och barnet.

Keep the labels out of it and just let the family develop a mode of
communication that is comfortable. By balancing the provision you
offering to the parents the menu, the choice.15

Min reflektion över denna eklektiska hållning16 är att det är den enda möj-
liga strategin att ”överleva” dilemmat som utbildningsledare i en situation
där motstridiga ideologier bryts mot varann på ett annat sätt än i Sverige.
Skilda dövskolor i Skottland och England håller hårt på och profilerar sin
ideologi. Ett exempel kan synliggöra att i det engelska samhället finns hårda
motsättningar angående ”rätt” dövundervisning: i kollegierummet på
Birkdale School for Hearing Impaired Children17 sätts väl synligt upp ett
tidningsurklipp om en elev som tack vare en dom i The Tribunal18 kommit
över till Birkdale från ”motståndarsidan” i Durham (teckenspråkig skola).

USA
Den valda dövlärarutbildningen finns vid Gallaudet University (Washing-
ton D.C), den äldsta akademiska utbildningen för döva i USA och i världen.
Underlaget för beskrivningen och analysen är hämtat från litteratur, tid-
skrifter, kursbeskrivningar och samtal med lärare och en svensk studerande
vid institutionen. Lärarutbildningen vid Department of Education, Gallau-
det University (GU), har pågått i över hundra år (Bodner-Johnson 1998).
Fusfelds (1997)19  studie visar att av de i genomsnitt 16 döva per år (422
totalt) som avlade någon form av examen vid GU åren 1915–1949 anställ-
des omkring hälften i genomsnitt som ”instructors” på någon dövskola. Ett
problem för döva som ville bli lärare vid denna tid var att den reguljära
lärarutbildningen var öppen bara för hörande studerande. Ytterligare ett
problem var att ”Because Gallaudet did not become an accredited college
until the 1950s, deaf students were not eligible for appropriate certifi-
cation”.20
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Filosofin bakom lärarutbildningen idag formuleras av Bodner-Johnson
(1998)

We believe the primary outcome of preparation for the teacher should
be the ability to create, support and manage ideas in classrooms with
deaf and hard of hearing children; and to do this, the teacher must
attain knowledge of subject matter as well as pedagogical content.
That is, the teacher must understand the structures and principles of
subject matter and have the capacity to represent it to individual
students in specific settings (s. 125, 126).

Det primära resultatet av dövlärarutbildningen formuleras alltså i termer
av vad som kan kallas ”reguljär” lärarkompetens, inte med begrepp som
”special education”. De övriga punkterna i filosofin bakom GU:s lärarut-
bildning återges i bilaga 6:2. Några begrepp i texten kan sägas tydliggöra
grundsynen i målformuleringarna, såsom ”expertise in communication”
(1.); ”reflective-teachers…critical thinking” (3.); ”to empower children in
their learning” (4.);  establishing partnerships and work colloboratively with
parents, deaf adults school colleagues” (5.). Dilemmat mellan olika under-
visningsideologier formuleras i sjunde punkten där den examinerade lära-
ren förväntas ha utvecklat ledarförmåga och färdighet i att försvara mång-
falden av perspektiv som finns kvar inom dövundervisningen.

I bilaga 6:2 återges även i en figur (Bodner-Johnson 1998) som visar
strukturen för lärarutbildningen vid GU, ett kontinuum med studier på olika
nivåer, från undergraduate21  via olika fortbildningsmöjligheter och master-
program till doktorandstudier. Den första nivån är för döva studerande och
startade år 1980. Skälet var att i många stater krävs en allmän lärarexamen
före fördjupade studier till dövlärare. Denna första nivå ”qualifies gradua-
tes for certification in general education for the public schools in Washing-
ton D.C.” (a.a. s. 128). Lärarstuderande kan här välja olika inriktningar
och åldersgrupper som ”early childhood”, ”elementary” eller ”secondary”.

Sen 1993 kan de döva lärarstuderande som avlagt B.A. fortsätta i ett
”accelerated MA program in Deaf Education”. På ett år blir de behöriga
dövlärare. På masternivå finns ytterligare program. Det äldsta22  förbereder
lärare för ”State Licensure and Council on Education of the Deaf (CED)
certification”. Förutom ämnesstudier och grundläggande examen krävs för
antagning bl.a. ”Course Work in Sign Language and Deaf Culture” (a.a. s.
129) och ”Basic Knowledge of American Sign Language”. Erfarenhet krävs
av arbete med barn eller ungdomar men inte att ha varit anställd och arbe-
tat som lärare.23  Ett annat program (Two-year MA Programs of Study)
innehåller fyra specialiseringsmöjligheter: Family-Centered Early Education
för åldrarna 0–5 år (FCEE), elementary, secondary and multiple disabilities.
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Det tvååriga  FCCE-programmet innehåller följande kursområden, med
credits24  angivna inom parentes ( ):

Education and Deafness (3),
Infant Development and Assessment (4),
Audiology and Pediatric Audiology , and Auditory Habilitation (6),
Speech development (3),
Sign Communication (9),
Language development (10),
Curriculum and Instruction in Early Education (8),
Working with Families and other Professionals (5),
Program Development and Management (2),
Research and Foundations in Education (6),
Practicum (6).25

Förutom fältförlagda studier varje termin ingår även handledd praktik,
under den sista terminen tio veckor på en praktikplacering. Även om en
forskningskursen finns i progammet ingår det inte att skriva någon Master-
uppsats. Ett par av kurserna i FCEE-programmet har en speciellt karaktär
av mätning och utvecklingsbedömning, vilka kan sägas ha starka inslag av
en instrumentell-teknisk rationalitet. Den första är ”Assessment of the
Young Child: A Transdisciplinary Approach” ( 2 credits). I den ingår att
t.ex. beskriva ett barn som är 4–5 år ur olika perspektiv, vilket sedan pre-
senteras för föräldrarna i ett slags utvecklingssamtal.  I kursen ingår”The
examination of various approaches to assessment of the young child with
particular emphasis on adaptions for children who are deaf and hard of
hearing”. Den andra kursen är ”Pediatric Audiology and Oral Habilitation
and Early Identification and Service Coordination” (3 credits). I den ingår
bl.a. ”Understanding of the audiological assessment process including
informal assessment and screening and behavioral and electrophysiological
procedures”.

Bodner-Johnson (1998) sammanfattar tre betydelsefulla förändringar,
”paradigm shift”, inom lärarutbildningen på GU. Den första är att en socio-
kulturell modell har ersatt den tidigare patologiska/medicinska modellen.
En döv person ses därför inte i första hand som onormal med en brist som
behöver rättas till. Istället blir dövhet en del av en del av det karakteristiska
i personligheten, ”which may define the person without a negative impact”.
Av detta nya synsätt har följt kursplaneförändringar så att dövlärare behö-
ver kunskap och erfarenhet av dövas kultur, hög färdighetsnivå på tecken-
språkskommunikation och veta hur detta kan användas i undervisningen.
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En grundsyn i termer av ”empowerment” är en följd av detta paradigm-
skifte. Denna ”empower-tanke” återkommer Bodner-Johnson till även i
generell mening för den förändrade lärarutbildningen. En viktig funktion
blir enligt Bodner-Johnson ”to empower teachers to own, use and create
new knowledge about teaching and learning” (s. 134).

Den andra förändringen av dövlärarutbildningen vid GU är en oriente-
ring bort från den tidigare tanken av ”lärlingskap”, där målsättningen var
att utbilda en lärare som passade in i rådande system. Den nya oriente-
ringen är i riktning mot att utbilda lärare som är ”not only able to teach
content areas but also able to take charge of their practice and reinvent
their profession” (s. 133). Bodner-Johnson menar att det finns ett brådskan-
de behov av professionella dövlärare som kan ta en konfrontation med hur
skolorna är idag och den undervisningspraxis som råder, jämfört med hur
de skulle kunna vara med tanke på studenters lärande. För att åstadkomma
en förändring anser hon att sådana lärare bör vara ”thoughtful and know-
ledgeable students of education and of the art and skill of negotiation and
collaboration” (s. 133). Den nya generationen skulle med andra ord vara
ett slags förändringsagenter. Med tanke på detta har i lärarutbildningen
införts ”the student-professional portfolio” vilken inkluderar kontinuerliga
anteckningar och olika material under studietiden. Dessa blir ett led i själv-
värdering och gemensamma utvärderingar.

Den tredje utvecklingen av lärarutbildningen är en ökad närhet till och
tid ute på skolorna, både för lärarutbildare och studenter. Därigenom kan
innehållet i lärarprogrammen bättre stämmas av mot verkliga livet ute på
fältet. Till viss del har även skolförlagd verksamhet prövats i olika former.
Ett program är ”school partnership” i Washingtonområdet.

Grundsynen vid GU och processer som kan följa av bl.a. portfolio-
metoden kan enligt min tolkning förstås i termer av symbolisk interaktion-
ism på flera sätt. En lärarstuderande utvecklar sin jagmedvetenhet, sitt self
genom interaktionen mellan sig själv och portfolion, mellan sig själv och
undervisningssituationen samt under seminarier. En kvalitativt ny generali-
serade andre kan utvecklas från den tidigare lärlingsmodellen att passa in i
systemet, till en aktivare ”förändringsagent”. Den mening med dövlärarar-
betet som utvecklas i en lärarutbildning som präglas av kommunikativ ra-
tionalitet och empowerment med respekt för dövas kultur, språk och rättig-
heter blir av ett delvis annat slag än i en instrumentell-teknisk. Signifikanta
symboler blir av ett annat slag, t.ex. i termer av socio-kulturella processer.

Enligt en intervju med en av dövlärarutbildarna vid GU uppfattar hon
också att i dövlärarutbildningen är flera rationaliteter inblandade, men att
den kommunikativa är stark. Ett genomsyrande inslag av ”assessment”,
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utvärdering och effektivitet är, att lärarutbildningens kvalitét granskas re-
gelbundet av externa utvärderare utifrån vissa kriterier. Även om frihets-
grader finns för hur dessa kriterier tolkas, innebär detta förfarande att De-
partment of Education inte är helt fria att förändra dövlärarutbildningen
t.ex. utifrån vilka utbildningsbehov kontakten med praktikskolor visar. Sam-
tidigt är det värdefullt för studenterna att en lärarexamen från GU har
”accreditation” från nämnda councils.

Vid en jämförande analys mellan dövlärarutbildningen vid GU och vid
Heriot-Watt University (HWU) i Edinburgh kan flera principiella skillna-
der lyftas fram. Vid HWU är Deaf Education-kurserna organiserade under
”Special Educational Needs” och i dövlärarutbildningen ingår moduler från
”Core Studies in Special Educational Needs”. Primärt lyfter Bodner-John-
son (1998) fram i GU-filosofin ”vanlig” lärarkompetens och formulerar
inget i termer av specialpedagogik. På masternivån finns valbara kurser i
”multiple disabilitites”. Båda utbildningarna har kurser i forskningsmetod,
men en undersökning med åtföljande rapportskrivning ingår bara i
Edinburghprogrammet. Både i amerikanska stater och i Skottland krävs
studier på masternivå för behörighet som dövlärare. Detta skiljer sig från
Sverige där döva lärare med grundläggande lärarexamen kan tillsvidare-
anställas på dövskolor enligt lokala avtal. Vid GU är en del av det reguljära
utbudet ett utbildningsprogram för döva studerande som vill bli lärare, vil-
ket HWU inte utvecklat på samma sätt.

Sammanfattningsvis pekar resultateten alltså på att båda utbildningarna
har drag av flera rationaliteter. Den skotska kursstrukturen och innehållet
kan till stora delar förstås utifrån en dominerande instrumentell-teknisk
rationalitet och den amerikanska utifrån en kommunikativ rationalitet. Som
tidigare framhållits är jämförelser vanskliga och de två granskade döv-
lärarutbildningarna har utvecklats under helt olika förutsättningar. Den
skotska utbildningen är den enda i landet och förväntas utbilda dövlärare
för dövskolor med olika ideologier, samtidigt som det finns en ekonomisk
press ifråga om effektivitet med tillräckligt antal kursdeltagare. Gallaudet
har i över hundra år varit den mest välkända akademiska institutionen för
döva studenter i USA och i världen. Den skotska dövlärarutbildningen kan
i högre grad än Gallaudets sägas exemplifiera ”within the discipline of
education different paradigms exist side-by-side…competing rationalities”
(Handal et al. 1990 s. 327).
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Jag valde att i ett tidigare avsnitt s. 35– utifrån Gustavsson (1994) och
Englund (1995) definiera värderationalitet som ingående i en patriarkalisk
utbildningskonception, vilket visade sig vara fruktbart i förståelsen av den
svenska dövlärarutbildningen. Värderationalitet skulle kunna vidgas och
problematiseras utifrån de skotska och amerikanska exemplen. Utifrån von
Wright (1986) har det att göra ”med målsättningarna, inte med medlen,
med det som är bra eller illa för människan” (s. 22). Utifrån Weber handlar
det om att aktören handlar helt i överensstämmelse med sin övertygelse om
olika ideal (Hughes & Månsson 1988). Båda utbildningarna skulle kunna
förstås i termer av värderationalitet (”typical modes of thinking”, Handal
et al. 1990) men med olika innehåll. Vid Gallaudet ingår bl.a. respekt för
teckenspråket, dövas kultur, dövas två språk, tillgänglighet för döva ifråga
om utbildning, information, samhällsservice etc. (”deaf access”), en grund-
syn på döva utifrån ett socio-kulturellt perspektiv istället för ”the medical
model” med statiska ”deficits” som bör rättas till.26  I den ”skotska” värde-
rationaliteten finns också respekt för teckenspråket, men det överordnade
värdet är som jag uppfattar det mer eklektiskt, med det döva barnets och
familjens rätt till olika valmöjligheter och till ”informed choice”; rättvisa
(”equity”27) och tillgänglighet för döva men utifrån en annan, kompensato-
risk utgångspunkt.
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Noter
1 Yerker Andersson är en döv svensk som flyttade till USA och disputerade 1981 på en
avhandling ”A cross-cultural Comparative Study: Deafness” vid University of Mary-
land.
2 Min uppfattning är att efter Anderssons forskning har graden av heterogenitet ökat
betydligt i svenska samhället med bl.a. invandrarna. Samtidigt har en av hans
”indicators” (educational segregation) inte förändrats. Tvärtom fastslår regeringen
”Teckenspråklig miljö - ett statligt åtagande” (prop.1998/99:105), inte kommunalise-
ring av dövskolorna som FUNKIS (SOU 1998:66) föreslog.
3 Intervju med dövlärarutbildare.
4 University of Birmingham, -of Hertfordshire, -of Leeds, -of Manchester, -of Wales
(Swansea) och Herriot-Watt University (Edinburgh).
5 I Storbritannien integreras i högre grad än i Sverige döva elever antingen i hörande
klasser eller i särskilda enheter i en reguljär skola. Det officiella styrdokumentet för
elever i behov av särskilt stöd (Code of Practice) formulerar att denna grupp elever har
”hearing difficulties”, inte att de är ”döva”.
6 Intervju med dövlärarutbildare.
7 Language Assessment and Remediation Screening Procedure (LARSP), South Tyneside
Assessment of Syntactic Structures (STASS) and the South Tyneside Assessment of
Phonology (STAP).
8 Canning (1999) i e-postintervju.
9 Postgraduate Diploma (PgD); Master of Education (MEd); Master of Arts (MA).

10 Lindberg (1997) pekar på en språkliga förskjutning som skett av engelsk lärarutbild-
ning från ”Teacher Education” till ”Teacher Training”, med idéer om lärarutbildning
som träning, lärlingsskap och om ett icke-reflexivt lärararbetet.
11 Intervju med dövlärarutbildare.
12 Utbildningen i Leeds kräver teckenspråksfärdighet på Steg 2 av den examinerade
dövläraren.
13 Helst ska praktiken genomföras i ett annat undervisningssammanhang än den stude-
rande brukar arbeta i. Varje modul omfattar i princip 150 timmar inklusive 30
undervisningstimmar, vilket borde innebära att praktiken blir c:a 4 veckor.
14 Samtliga citat så långt ur kursplanen för ”Language and Communication: Deaf
Education”.
15 1996-06-14 intervju med Helen Mitchell.
16 Samma grundsyn uttrycker en av lärarna vid dövlärarutbildningen, University of Man-
chester, Mrs.Wendy McCracken vid samtal i maj 1997.
17 Skolan profilerar sig som auditory/oral. Lägg märke till att skolan är för ”hearing
impaired children” ej ”deaf children”. Studiebesök 1996-06-13.
18 Enligt min tolkning ett slags ”länsrätt” där föräldrar kan överklaga vad elevvårds-
utredningen kommit fram till (statement) angående deras barn i behov av särskilt stöd,
och som den lokala skolmyndigheten, Local Educational Authority (LEA), måste av-
sätta resurser till.
19 Fusfeld var när han skrev originalartikeln 1941 Dean för Gallaudet College. Bodner-
Johnson har varit utbildningsledare för lärarutbildningen vid samma college.
20 American Annals 142(3), 1997, s. xix.
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21 Avslutas med en Bachelor of Arts vilket ungefär motsvarar fil.kand.
22 Master of Arts in Deaf Education: Preservice Teacher Education Program.
23 Intervju med C. Erting.

 24 En kurs värd t.ex. 2 credits omfattar 2 timmar per vecka under en termin, dvs under
c:a 14 veckor. En student läser vanligen 7–8  kurser parallellt under en termin. Intervju
C. Erting.
25 C. Hed, tidigare student vid FCEE-programmet, Gallaudet University, samt http://
www.gallaudet.edu/~admweb/gradcatalog/grad9edu1.html
26 I inledningen av kapitel sex framhöll jag att min framställning handlar i första hand
om styr- och måldokument. Hur dessa realiseras vid Gallaudet är inte alltid en så enkel
och ”renodlad” process som jag skriver här. Intervju med C. Erting (1999).
27 Fernando Almeida Diniz, muntlig kommunikation ATEE-konferens Glasgow, sep-
tember 1996.
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I kapitel sju sammanfattas först några resultat utifrån avhandlingens fyra
frågeställningar, och därefter diskuteras studiens tillförlitlighet. Sist behand-
las det förändrade språkbruket från 1873–1990-talet samt några tendenser
under 90-talet som kan komma att ha betydelse inför framtida dövlärar-
utbildning och forskning.

Utgångspunkten för avhandlingen var behovet av kunskapsutveckling i
samband med att dåvarande högskolan i Örebro år 1994 erhöll examens-
rätten till specialpedagogexamen med inriktning mot dövhet eller hörsel-
skada. En explorativ, bred uppläggning valdes p.g.a. bristen på tidigare
forskning om denna lärarutbildning. Ännu ett skäl till avhandlingens ka-
raktär är att dagens dövlärarutbildningen måste av flera orsaker förstås
utifrån det historiska och internationella sammanhanget. Även om samma
argument kan anföras för lärarutbildning över huvud taget, har dövlärar-
utbildningen dessutom präglats av mycket starka konflikter, maktkamp och
ideologiska motsättningar.

Den symboliska interaktionismen är ett grundläggande perspektiv för
avhandlingen vilket inneburit metodologiska och teoretiska implikationer
(Blumer 1969). Det andra teoretiska perspektivet är tre rationaliteter uti-
från Englund (1986, 1995, 1996), Gustavsson (1994) och Handal et al.
(1990), vilka ingått i den syftesrelaterade läsningen av t.ex. historiska do-
kument, utskrifter av ljudinspelade seminarier och intervjuer.

Dövlärarutbildning – innehåll och rationalitetsförskjutningar
Den första frågeställningen formulerades ”Vilka historiska förändringar
genomgår lärarutbildningen för döva elever?”. Resultaten har periodiserats
utifrån en beskrivning och analys av de olika styr- och måldokument som
funnits för utbildningen. Under den första perioden, de sista årtiondena av
1800-talet, startade och etablerades seminarieverksamheten på Manilla-

KAPITEL 7

Diskussion
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skolan, Stockholm, från och med januari 1874. De två styrdokumenten
under denna tid var 1873 års reglemente och lagen från 1889. Nästa period
omfattar 1930 till 1960-talen med de två därpå följande styrdokumenten:
Kungl. Maj:ts bestämmelse år 1940 och riksdagsbeslutet om en ny utbild-
ning 1952. Den tredje och sista perioden är lärarhögskoletiden från år 1968
fram till 1990-talet. Under denna tid kom ytterligare styr- och måldokument
bl.a. åren 1968, 1977, 1990 och 1993.

Läsningen av dövlärarutbildningens styr- och måldokument och kom-
pletterande arkivmaterial, t.ex. kurs- och verksamhetsplaner, har relaterats
till ett perspektiv där tre rationaliteter (se s. 35–) fokuserats utifrån bl.a.
Englund (1986, 1995, 1996).  En aspekt av rationaliteter är enligt Englund
(1996) ”different meaning-creating contexts based in different choices of
content” (s.15) i olika undervisningssammanhang. Rationaliteterna kan
inordnas i större sammanhang med bl.a. olika synsätt på utbildning, så
kallade utbildningskonceptioner, och Englund (1995) ser rationaliteter som
idealtyper vilka kan överskrida den historiska dimensionen: ”De hör inte
bara till historien, de lever som möjliga val” (s. 60). Även om de är konstru-
erade utifrån svensk utbildningshistoria allmänt, har de visat sig vara frukt-
bara i analysen av dövlärarutbildningen. Tesen i avhandlingen är att under
den första undersökta perioden av dövlärarutbildningen dominerade en pa-
triarkalisk värderationalitet, under den andra en instrumentellt-teknisk ra-
tionalitet och under den tredje en kommunikativ rationalitet (se s. 35–).

Resultaten visar sådana rationalitetsförskjutningar mellan de tre tids-
perioderna. En rationalitet har dominerat under en period för att därefter
avta i betydelse, varpå en annan rationalitet vuxit fram. Den föregående
rationaliteten har dock aldrig försvunnit helt från arenan. Dessa förskjut-
ningar har bidragit till förståelsen av förändringarna från Döfstum-
seminarieutbildningen år 1874 till 1990-talets utbildning till specialpedagog
och lärare för döva/hörselskadade. Den nuvarande utbildningen kan ge-
nom rationaliteterna, som de använts här, förstås och relateras till sin histo-
riska utveckling.

Vad som inte berörts explicit i avhandlingen är maktbegreppet vilket san-
nolikt vore ett fruktbart redskap i en fortsatt forskning om döv-
lärarutbildningen (Mannheim 1968). Maktaspekten har funnits med under
de olika tidsperioderna som undersökts men innebörden har varit olika. Ett
exempel är den demokratiska utbildningskonceptionen med dess kommuni-
kativa rationalitetsbas som under lärarhögskoletiden vuxit i betydelse och
enligt resultaten av analysen så småningom blivit dominerande. Englund
(1995) beskriver bl.a. ifråga om förhållandet samhälle – skola att den of-
fentliga utbildningens syfte i denna konception är förberedelse för demo-
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kratisk participation. Då den demokratiska konceptionen ökar i betydelse
inom det fält jag undersökt under lärarhögskoletiden, innebär det bl.a. att
döva studerande så småningom antas till lärarutbildningen och efter exa-
men kan anställas vid specialskolor för döva och hörselskadade. Intresseor-
ganisationer för döva, hörselskadade och föräldrar är med och påverkar
utvecklingen på ett tydligare sätt under denna tidsperiod, än tidigare.1

Teckenspråket synliggörs och får större plats i kursplaner.
Under de beskrivna rationalitetsförskjutningarna har de historiska för-

ändringarna av dövlärarutbildningen i hög grad skett under starka motsätt-
ningar och maktspel om inflytandet över innehållet (Mannheim 1968).
Lärarsocialisationen till dövlärare har historiskt i hög grad präglats av
meningsskapandets konfliktfyllda karaktär. De hörandes och det talade
språkets hegemoni har dominerat under de två första undersökta tids-
perioderna för att sedan gradvis avta under lärarhögskoletiden. Denna do-
minans kan exemplifieras med betänkandet SOU 1954:14 avgivet av ”kom-
mittén för dövhetens bekämpande”. Döva föreläsare/seminarieledare med-
verkade i utbildningen från 1970-talet och den förste döve lärarutbildaren
anställdes i början av 1980-talet. Andra motsättningar som funnits i döv-
lärarutbildningen har gällt den ”rätta” metoden, innehållets teoretisering
kontra en mer ”direkt” yrkeskvalificering samt den tecknade svenskans/
teckenspråkets2  plats i utbildningen. Konflikter har funnits mellan olika
sociala grupperingar och professioner som strävat efter att dominera med
sina tolkningsföreträden och syn på fältet.

Different social groups with different ways of looking at the world,
different commitments [charity, patronage, science; min kommen-
tar], are structured in the ongoing struggle for power. They develop
different styles of thought… (Englund 1996, s. 16).

Utifrån avhandlingens första frågeställning har olika förändringar beskri-
vits som dövlärarutbildningen genomgått. Till dessa hör i vilken utsträck-
ning utbildningen varit ett eget ”fält” eller inte. Från år 1874 till 1962 kan
den sägas ha varit ett avgränsat ”fält” i bemärkelsen att den fanns på ett
eget seminarium. Därefter samordnades den med verksamheten vid Lärar-
högskolan i Stockholm och blev från 1968 en av speciallärarutbildninga-
rna. Under 1990-talet kan innehållet i specialpedagogutbildningen sägas ha
blivit mer av en ”generalist”utbildning än förr, med större proportion ge-
mensamma kurser för de fyra nuvarande examensinriktningarna (se s. 103–).
En förändring av dövlärarutbildningen är att under avhandlingens två för-
sta tidsperioder fanns ett tydligt tyskt inslag i utbildningen t.ex. ifråga om
kurslitteratur, undervisningsmetoder och studiebesök av dövlärare. Efter
andra världskriget försvann detta ur de lästa dokumenten för att under
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lärarhögskoletiden upphöra helt. En annan förändring är att under de två
första tidsperioderna var styrdokumenten mer administrativt föreskrivande
ifråga om utbildningens struktur och innehåll. Först under lärarhög-
skoletiden började målsättningar formuleras för utbildningen, och först då
kom den att reformeras i takt med övriga speciallärarutbildningar. Tidigare
hade dövlärarseminariets verksamhet mer sällan fått nya styrdokument,
jämfört folkskoleseminarierna (se s. 117).

Resultaten av analyserna visar att vissa aspekter av utbildningen, dess
innehåll och finns kvar i någon form under de olika tidsperioderna och
försvinner inte. Kvardröjande rationaliteter har tidigare behandlats. Teck-
enspråk, förr även kallat ”åtbördsspråk”, försvann aldrig fullständigt ur
dövlärarutbildningen och dess sammanhang även om det under lång tid
inte tilläts i den ”reguljära” undervisningen av döva elever. Ett exempel på
detta är den första lagstiftningen (1889) inom detta område 3  som gällde fram
till de nya bestämmelserna 1940. I lagen fastslogs för ”Döfstumlärares ut-
bildning” att den skulle innehålla ”åtbördsspråket, dess uppkomst och an-
vändning i undervisningen” (a.a. 39 §). Ett annat exempel är journalerna
från dövlärarseminariet under 1930–60-talen som visar att en kurs i
”åtbördsspråket” alltid förekom.

Till detta kan föras Ödmans (1995) diskussion om pedagogiska ”kon-
stanter” (se s. 116). Sådana praktiker lever vidare under de olika tidsperiode-
rna men kan sägas byta ”mask”, förändras och legitimeras enligt Ödman
av ideologier i nuet. De döva elevernas tal- och språkutveckling tolkar jag
som en sådan ”konstant” vilken återfinns i olika former under avhandling-
ens tidsperioder. Under t.ex.1930–60-talen förändras den och kan sägas bli
vetenskapliggjord, bl.a. med lektioner som ”Språkteori och det normala
barnets språkinlärande”.4

Ett annat exempel utifrån Ödman är enligt min tolkning olika metoder,
vilka haft betydelse under avhandlingens tre tidsperioder. Linné (1996) pe-
kar på en ”starkt föreskrivande metoduppfattning” hos de ledande männen
vid folkskoleseminarierna under 1800-talet. Dövlärarstuderandes första
lärarsocialisationen hade skett vid dessa seminarier, innan de antogs till
dövlärarutbildningen vid Manillaseminariet. Den första tiden då detta se-
minarium startade och etablerades, fanns motstridiga idéer om de ”rätta”
metoderna. Under tidsperioden 1930–60-talen kom så småningom nya
metoder, både svenska och utländska (se s. 114–). Lärarhögskoletidens lä-
roplan 1980 och 1983 års kompletterande föreskrifter för specialskolan,
med teckenspråk och dövas två språk, innebar bl.a. ett metodproblem i
dövlärarutbildningen.5  Ingen forskningsbaserad kunskap fanns inom detta
område. Skolöverstyrelsen utgav för specialskolorna år 1991 boken ”Dövas
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två språk – Metodbok – Svenska för döva: läsa, skriva tala” (min kursive-
ring).

Avhandlingens andra frågeställning var ”Vad karakteriserar undervis-
ningen och lärararbetet och därav följande krav på yrkeskunnande?” Re-
sultaten från i första hand lärarintervjuer och fallstudier vid RGD/RGH,
visar att vissa institutionella villkor ger specifika förutsättningar för arbetet
såsom elevernas självständiga boende, deras fritidssituation samt de små
klasserna. I termer av rationaliteter visar resultaten att det karaktäristiska
för undervisningen är konflikten mellan instrumentell-teknisk och kommu-
nikativ rationalitet. Detta betyder för den enskilde läraren ett dilemma mel-
lan t.ex. uppnåendemål och ”branschens krav” parallellt med språkligt-
kommunikativa aspekter.

Resultaten kan även tolkas utifrån en annan, historisk dimension med en
lärarsocialisation i termer av klasslärar- eller ämneslärartraditioner (Alexandersson
& Öhlund, 1986). Enligt denna tolkning har många RGD/RGH-lärare en
lärarutbildning med rötter i ämneslärartraditionen med inriktning mot
ämnesdidaktik, medan lärararbetet på RGD/RGH också ställer krav på ett
yrkeskunnande som kan härledas till klasslärartraditionen. I första hand
har här diskuterats det gemensamma i RGD/RGH-lärararbetet och yrkes-
kunnande som det framkommer i resultaten. Utöver dessa likheter enligt
resultaten finns också beskrivet olika skillnader mellan RGD- och RGH-
undervisningen vilket dock ej varit ett huvudsyfte (se s. 18).

Vilka slutsatser kan då dras om lärares yrkeskunnande utifrån resultaten
om vad som karakteriserar undervisningen och lärararbetet? Vilka krav kan
därav ställas på innehållet i den specialpedagogiska utbildningen i framti-
den? Användningen av den tidigare diskuterade modellens (figur 2:2, s. 43)
relation till symboliska interaktionismen är ett svar på dessa frågeställningar.
Denna modell är utifrån analysen av insamlat material ett fruktbart sätt att
ge svar på vilket yrkeskunnande som RGD/RGH-undervisningen kräver.
Modellen tydliggör och sammanfattar olika aspekter av yrkeskraven på
RGD/RGH-lärare och de olika ”typer” av kvalifikationer som intervju-
materialet ger uttryck för. Min tolkning av modellen i figur 2:2 utifrån ana-
lyserna är att dess grundsyn i allt väsentligt kan förstås utifrån kommuni-
kativ rationalitet, där de viktiga aspekterna av RGD/RGH-lärarnas yrkes-
kunnande och utbildningen av dem kan förstås i termer av symbolisk
interaktionism med ett handlande som utgår ifrån situationen i respektive
klass, ämne etc.

Samtidigt visar resultaten på att i modellen finns instrumentellt-tekniska
inslag med mål-medel tänkande. Dessa inslag skulle då finnas i modellens
cirkel nr 2 (figur 2:2). Exempel från utskrifterna är bl.a. kunskap om dövas
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kultur och om dövas två språk, uppväxtvillkor, medicinskt och tekniskt
audiologiska aspekter samt syndrom vissa elever kan ha, relaterade till un-
dervisningen. Denna typ av kunskap kan ha drag av essentialismen (Eng-
lund 1995) med ”förmedling av färdiga kunskaper och strikt ämnes-
indelning” (s. 51). Önskemål om denna typ av kunskap finns formulerat av
lärarna i utskrifterna, liksom att kursen borde innehålla speciella Metoder
vilket kan betraktas som samma typ av kunskap. Den instrumentellt-tek-
niska rationaliteten bakom detta kan formuleras så att om kursen ger dessa
fasta metodikkunskaper, så blir läraren bättre förberedd inför undervisning
med döva och hörselskadade elever.

I modellens cirkel nr 3 (figur 2:2) integreras en generell kunskapsgrund
från lärarutbildning, undervisningserfarenhet och specialpedagogisk utbild-
ning i en helhet som utgår från situationen. Detta exemplifieras i utskrif-
terna bl.a. av diskussioner om intuitionens roll i lärararbetet. Olika fall
beskrivs där en anpassning skett av undervisningen på individ- respektive
gruppnivå p.g.a. att något speciellt behov blivit tydligt. Ett annat exempel
är den vanliga kommentaren att man så småningom lär känna eleverna
mycket väl i den lilla klassen. Därav följer stora möjligheter att individuali-
sera undervisningen. Modellen får konsekvenser för innehåll och upplägg-
ning av en specialpedagogisk utbildning. Av betydelse är växling mellan
fältförlagda studier och seminarier med tillfälle att under seminariediskus-
sioner reflektera över handlingarna (Schön 1983). Kursdeltagarna kan då i
en interaktionsprocess under fältstudier och seminarier få ökad medveten-
het om sina situerade handlingar. Utifrån Molanders (1995) diskussion om
betydelsen av aktiviteten för att utveckla sin förmåga att se-och-gå-vidare,
bör fältstudierna inte enbart innebära observationer, utan även reellt an-
svar för någon klass/något ämne. Under seminariediskussioner kan de olika
begreppen som diskuterats inom ramen för modellens kunskapssyn, bli
signifikanta symboler för deltagarna. Modellen kan också relateras till
resultatanalysens uppdelning i art- respektive gradskillnader vid jämförelse
mellan vad undervisningen av döva och hörselskadade och hörande elever
kräver. Detta kan alltså beskrivas både som unikt, artskilt och som likartat
andra lärares yrkeskunnande. Till det artskilda hör bl.a. undervisning på
teckenspråk, förmåga att i en helhet integrera situerade handlingar med
kulturkompetens om dövas respektive hörselskadades uppväxtvillkor, dövas
två språk mm. Innehållet i detta yrkeskunnande blir en kvalitativt unik
helhetssyntes (modellens tredje del).

Ytterligare en problematisering av yrkeskunnandet är att utbildningens
inriktning inte är självklar. Holmström (1997) diskuterar vad det innebär
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att vara specialpedagog på RGD/RGH med inriktning mot dövhet eller
hörselskada. Utifrån personalintervjuer fann hon att de flesta informanter
såg inte på

de som gått utbildningen som just specialpedagoger, utan mer som
lärare som arbetar med döva och hörselskadade och som har större
kunskaper, på olika nivåer, om vad det innebär att ha ett hörsel-
handikapp (s. 27).

Samtidigt pekar hon på att det inte räcker med den specialpedagogiska ut-
bildning som finns idag. Denna ”riktar sig till arbete med ‘vanliga’ döva
och hörselskadade” (a.a. s. 27) och i för liten utsträckning mot döva och
hörselskadade elever i behov av särskilt stöd.

I den tredje frågeställningen fokuserades ”Vilka lärprocesser i vid me-
ning sker under en specialpedagogisk utbildning?”. För att besvara denna
fråga genomfördes en beskrivning och analys med tyngdpunkt på RGD/
RGH-lärares utbildning. Fokus riktades mot lärarnas uppfattning om sina
lärprocesser vilka speglades genom skriftliga uppgifter med uppföljande
seminariediskussioner, samt intervjuer. Lärprocesserna kan enligt resulta-
ten förstås utifrån symbolisk interaktionism bl.a. i termer av fördjupade
signifikanta symboler på individnivå. Kursdeltagarnas beskrivningar visar
fördjupad förståelse av undervisningen, ökad insikt i komplexiteten av en
hörselskada etc. Interaktionen i utbildningens seminarier uttrycks som en
viktig del av lärprocessen. Samtidigt formulerar kursdeltagare att utbild-
ningen bara startat processer, vilka kommer att fortsätta i interaktionen
med eleverna. En paradox i lärprocessen är att man reflekterar över RGD/
RGH-undervisningens mening både i termer av allmänpedagogik och
specialpedagogik, mellan vilka förhållandet kan sägas vara dialektiskt (Da-
nielsson & Liljeroth, 1987).

Resultaten på frågeställningarna två och tre kan i viss utsträckning ses
som parallellprocesser: i skilda klasser varierar förutsättningarna och lära-
rarbetet liksom att lärprocesser blir av olika karaktär, vilket också kan sä-
gas fallet ha varit med de olika lärarkurser som följts.

Slutligen ställde jag mig frågan hur dövlärarutbildningen är utformad i
ett par andra länder. De undersökta dövlärarutbildningarna vid Edinburgh
University (EU), Storbritannien, och Gallaudet University (GU), USA, lig-
ger vid bägge universiteten på Master-nivå. Resultaten utifrån analysen
pekar på flera viktiga skillnader i hur en dövlärarutbildning kan utformas.
Den första är om utbildningen räknas som en specialpedagogisk (EU) eller
reguljär lärarutbildning (GU). Den andra är om den instrumentellt-tekniska
rationaliteten (EU) eller den kommunikativa (GU) dominerar.6
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Studiens tillförlitlighet
Hur kan avhandlingen diskuteras med avseende på tillförlitlighet? Delamont
(1992) menar att varje forskare är

…her own best data collection instrument, as long as she is constantly
self-conscious about her role, her interactions, and her theoretical
and empirical material as it accumulates. As long as qualitative
researchers are reflexive, making all their processes explicit, then
issues of reliability and validity are served (s. 9, min kursivering).

Enligt Delamont bör inte forskaren ”waste time trying to eliminate
’investigator effects” (s. 8), utan snarare koncentrera sig på att förstå dessa
effekter. Reflexiviteten är central och ”is a social scientific variety of self-
consciousness” (a.a. s. 8). Forskning är en serie av interaktioner mellan
forskaren och informanten, vilket god forskning bör uppmärksamma. Vad
kan reflexivitet innebära i min avhandling? En viktig del av reflexiv, kvali-
tativ forskning menar Delamont är att tydliggöra alla steg i datainsamlingen,
vilket jag eftersträvat.

Till reflexiviteten och diskussionen om studiens tillförlitlighet hör också
att jag varit involverad som lärare och kursledare i olika former av dövlärar-
utbildningar, undervisat döva och hörselskadade lärarstudenter och har
specialpedagogexamen med inriktning mot dövhet eller hörselskada. Vad
beträffar en hel del av informanterna hade vi träffats tidigare genom deras
deltagande i pedagogiska institutionens kurser.

Utifrån Delamonts resonemang, hur kan man förstå vad eventuella
’investigator effects’ kan ha inneburit? Här kommer denna fråga främst att
diskuteras relaterad till de kvalitativa metoderna och analyserna. Tre rele-
vanta aspekter är här tänkbara problem med ”go native”, ”rapport”, och
”familiarity”. Det kritiska med att ”go native” är enligt Delamont (1992)
överidentifiering med informanterna och att förlora ”the researcher’s twin
perspectives of her own culture and, more importantly, of her ’research’
outlook” (s. 34). Samtidigt är det viktigt med ”rapport” dvs. en god rela-
tion till informanterna. Forskarens roll blir en balansgång med ”difficulties
that can arise in establishing enough rapport to do fieldwork, without over-
identifying…” (a.a. s. 121). Bekantskapen med en hel del av informanterna
har, som jag uppfattar det, inneburit att en god kontakt redan var etable-
rad. De har accepterat att medverka utom en som inte ville deltaga i fall-
studien p.g.a. sin arbetssituation.

”Familiarity” innebär en tillgång i forskningsprocessen, att en viss kultur-
kompetens och förförståelse redan finns hos forskaren. Faran med ”fami-
liarity” kan vara att inte kunna ”ta ett steg tillbaka” och granska det väl-
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bekanta, att inte kunna se kritiskt på den egna uppfattningen av studerade
fenomen och inte ta den för given. Mot ”problemet” med min förförståelse
och dess eventuella inverkan på beskrivningar och analyser står min teore-
tiska utgångspunkt i symbolisk interaktionism och lärares situerade hand-
lande, vilket gör att generella slutsatser om hur något är inte går att dra.
Min uppfattning är att dövlärarutbildning i dess olika former och dövlära-
rarbetet är mycket mångfacetterat. Det intressanta för mig har alltså varit
att upptäcka mångfalden i det undersökta fenomenet. Ett sätt att i analyser
nå bortom det välbekanta har varit användningen av sensitizing concepts,
där texten/fallet/intervjutranskriptionen granskats med hjälp av olika be-
grepp. Dessutom har urvalet till fallstudierna av RGD/RGH-klasser med
helt olika karaktär i analysen givit större möjligheter att uppmärksamma
kontraster och skillnader, ytterligare ett sätt att ”fighting familiarity”. En
annan aspekt utifrån Blumers (1969) metodologiska position är betydelsen
av att forskaren också kan ”take the role of the acting unit” (s. 86), att kunna
förstå det sociala livets processer genom ”rolltagande” och inlevelse.

Delamont (1992) poängterar att i kvalitativ forskning är inte validitet
och reliabilitet statistiska begrepp. Istället pekar hon på två alternativa
huvudstrategier för att kontrollera validitet och reliabilitet, dels triangule-
ring, dels respondentvalidering. Båda sätten har använts i min avhandling.

Tillämpningen av triangulering vid val av metod och kunskapskälla har
tidigare redovisats (se s. 25–).  Utifrån avhandlingens explorativa karaktär
är min uppfattning att detta givit ett bättre underlag för analyserna än om
färre metoder och kunskapskällor använts. Ifråga om respondentvalidering
fick lärarna i de klasser som följdes under längre tid en sammanfattning av
mina observationer inför uppföljningsintervjun. Analys och sammanfatt-
ning av de texter som deltagarna i 25p-kursen skrivit om sin lärprocess och
lärararbetets karakteristika följdes upp vid ett par seminarier. Vad 60p-del-
tagarna formulerat följdes upp i individuella intervjuer. Inga missuppfatt-
ningar eller felaktigheter påtalades. Några av informanterna reflekterar dock
över i vilken utsträckning det är möjligt att fullt ut ”se” och formulera sin
egen lärprocess under utbildningen. De menar att det är först när de kom-
mer tillbaka i undervisningen som detta kan diskuteras. En säger

Jag tycker det är svårt att säga vad utbildningen har gett mig som
specialpedagog för det märker man ju först när man kommer till-
baka och stöter på situationer som man måste ta tag i, eller upp-
täcker att jaha såhär gjorde jag inte förr, men såhär gör jag nu. Var-
för gör jag det nu?
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Samtidigt har informanten tidigare i intervjun kunnat formulera några as-
pekter av sina lärprocesser under kursen.

Intervjuerna med de tre lärarna i fallstudierna som genomfördes termi-
nen efter 25p-utbildningen, visade inte på några ytterligare synpunkter utö-
ver vad som tidigare framkommit.

Utöver Delamonts två strategier tar Merriam (1994) upp bl.a. observa-
tioner under en längre tid av fenomenet som studeras eller upprepade ob-
servationer av detta. I avhandlingens avsnitt om Tre fallstudier (s. 154–)
har undervisningen i tre RGD/RGH-klasser följts en längre tid, och ett par
observationer vardera gjorts i tolv olika RGD/RGH-klasser (se s.146). Ob-
servationerna och inspelningar av seminarierna redovisade i kapitel fem
har genomförts under en termin. Enligt Merriam ökar validiteten genom
att information insamlas under en längre tid.

En av Merriams (1994) strategier för att öka den inre validiteten motsva-
rar Delamonts reflexivitet. Forskaren bör klargöra skevheter som denne
riskerar ha med sig in i undersökningen. Därför bör ”utgångspunkter, un-
derliggande antaganden, världsbild och teoretiska perspektiv ” (a.a. s. 180)
uttryckas explicit. Min referensram har bl.a. varit erfarenheten som semi-
narieledare dels i den reguljära lärarutbildningen (1–7; 4–9), dels i special-
pedagogiska påbyggnadsutbildningar. Min uppfattning är att denna dubbla
erfarenhet har bidragit till att i tolkning och analys av resultaten ”få syn
på” både det allmänpedagogiska och det specifika i insamlat material. En
”skevhet” vid läsningen av de historiska dokumenten i kapitel tre har varit
mitt mind som präglats av 1981 års riksdagsbeslut om döva elevers rätt till
undervisning på sitt eget språk, teckenspråk. Vid läsning av texter och in-
tervjuer kan ord som ”talträning” och ”hörselträning”, utifrån symboliska
interaktionismen, aldrig bli en signifikant symbol för mig, d.v.s. förståelsen
blir ytlig.

I vilken grad kan med ovan beskrivna strategier den inre validiteten sä-
gas vara ”säkerställd” så att resultaten stämmer överens med verkligheten?
I det tredje, historiska kapitlet är detta ett speciellt problem. Styrdokumenten
har kunnat läsas på formuleringsnivå, men att förstå innebörden av de cen-
trala begreppen, de signifikanta symbolerna, i dövlärarutbildarnas föreställ-
ningsvärld (mind) är omöjligt. Rationaliteterna har varit ett verktyg att öka
förståelsen. Utifrån de val som gjorts för att besvara avhandlingens fråge-
ställningarna har vissa delar av resultaten i kapitlen fyra och fem kommit
att få större tyngd och högre grad av inre validitet (beskrivning och analys
av lärarintervjuer och seminarier), medan andra delar är komplementära
och ”tunnare” (t.ex. elevenkäten). Om huvudsyftet varit att fokusera olika
aspekter av RGD/RGH-elevers situation och deras lärprocesser skulle en
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del av metoden inneburit att intervjuer skett på teckenspråk med en van
intervjuare som behärskar språket för att uppnå en bättre validitet.

Vilka är möjligheterna att bedöma frågan om den externa validiteten i
avhandlingen, huruvida resultaten är tillämpliga även i andra situationer
än den undersökta? Hur pass generaliserbara är resultaten? Kvalitativa
studiers styrka är ofta den inre validiteten, medan den yttre blir av ett annat
slag, inte statistisk generalisering som vid surveys och experiment. En yttre
validitet i sammanhanget är ”naturalistisk generalisering” som diskuterats
av Kvale (1997), Merriam (1994) och Stake (1978). Denna innebär enligt
Merriam (1994) bl.a. att

Omfattande och noggrann kunskap om det specifika gör det möjligt
att uppfatta likheter i nya och obekanta sammanhang…likheter hos
objekt och frågor både inom och utanför kontexten (s. 187).

Den yttre valideringen blir då en fråga om hur tydligt studiens resultat be-
skrivs och om läsaren kan jämföra med sin egen situation. Yin (1994) dis-
kuterar ”analytisk generalisering” av fallstudier, vilket innebär att teorin
testas genom att replikation(er) görs av studien. Resultaten relateras till
något bredare teoretiskt sammanhang. Till viss del görs i min avhandling
replikation i och med att i femte kapitlet är huvudfokus på 25p-utbild-
ningen, men 10p- och 60p-kurserna kompletterar huvudundersökningen.
Eftersom det finns bara ett RGD/RGH skulle en replikation av undersök-
ningen vara att efter några år göra en liknande studie, men med andra lä-
rare som informanter.

Till frågan om kvalitetskriterier i kvalitativa studier kan föras Larssons
(1993) diskussion, där ett kriterium för validiteten hos resultaten är deras
heuristiska värde vilket innebär att

Kravet som finns där är att den kvalitativa studien skall ge ett
kunskapstillskott genom själva gestaltningen…ett nytt sätt att se på
verkligheten; nya kategorier för tänkandet…Lyckas man inte med
detta faller den kvalitativa analysen platt till marken (s. 205).

Ett heuristiskt värde kan enligt Larsson (1993) vara att de fenomen som
studeras har kunnat relateras till ett sammanhang, ett teoritillskott. Detta
kan vara ”att kumulera teori inom ramen för den större teorin” (s. 203), i
min avhandling symboliska interaktionismen. Samtidigt kan man proble-
matisera det heuristiska värdet, för vem? För informanterna? För andra
läsare? Här finns en motsättning, då respondentvalidering enligt Delamont
och Merriam var en av strategierna för att öka studiens tillförlitlighet. Kän-
ner informanterna alltför väl igen resultaten minskar det heuristiska värdet,
men å andra sidan får det inte vara helt obekant/obegripligt.
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Sätten att se på verkligheten och kategorier för tänkandet som beskrivs i
mina resultat bygger på de uppfattningar informanterna gett uttryck för.
Utifrån symboliska interaktionismen belyser detta innehållet i mind, eller
”föreställningsvärld” (Trost & Levin 1999) som lärarna har om dövlära-
rarbetet. Samtidigt är denna föreställningsvärld inte statisk utan en process.
Som jag uppfattar det finns vissa likheter mellan ”mind” och Ödmans
(1995) begrepp mentalitet. Med mentalitet avser han

Inriktningen hos vår mer eller mindre omedvetna världsbild (som vi
tycker världen är beskaffad) och våra ideologier (som vi tycker värl-
den bör vara beskaffad), som med tanke-, känslo- och viljelivets för-
medling medverkar i vårt sätt att konstruera verkligheten och vårt
sätt att handla. Mentaliteten inrymmer alltså en handlingsdisposition,
den är intentionell, är alltid en mentalitet om något (s. X).

Enligt Ödman (a.a.) finns ett dialektiskt samspel mellan pedagogiska hand-
lingar och mentaliteter, så att de formar-/formas av varandra. En aspekt är
mentalitet som kollektiv företeelse enligt Ödman, vilket han relaterar till
begreppet social karaktär, utvecklad utifrån gemensamma, grundläggande
upplevelser.

Min tolkning är att det finns en motsättning som kan formuleras i frå-
gan: i vilken utsträckning kan en studie som analyserar och frilägger menta-
liteter sägas ha ett heuristiskt värde hos informanterna?

Kvale (1997) vidgar diskussionen om verifiering och menar att det inte
enbart handlar om kunskapsutsagans överensstämmelse med den objektiva
världen (korrespondenskriteriet). Istället bör valideringen vara ”en kvali-
tetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens samtliga stadier”
(a.a. s. 213), där forskarens hantverksskicklighet är central. Ett exempel
som hör hit är den intersubjektiva reliabiliteten i kvalitativa studier, bl.a.
vid utskrift av intervjuer. Kvale (1997) beskriver olikheter i psykologers
intervjuutskrifter trots instruktion om noggrannhet. Vid analysen är det
”önskvärt med en hög intersubjektiv reproducerbarhet vid kategoriser-
ingen”.7  Samtidigt polariserar Kvale två synsätt där det ena lägger tonvik-
ten på metod, standardiserade tekniker och där ”tolkningen av menin-
gen…externaliseras till fasta regler och kriterier”. En konsekvens och risk
vid stränga kriterier för intersubjektiv reliabilitet kan vara att en tolkning
anses tillförlitlig först när den kan ”accepteras av var och en”. En sådan
konsensussyn kan leda till ”trivialisering av tolkningen”. Mot detta står
Kvales grundsyn där ”kunskapen om ämnet, expertisen på det område som
ska studeras, [ses] som en förutsättning för att komma fram till en giltig
tolkning”. Tolkningen av meningen bygger då istället på ”forskarens kun-
skaper, hantverksskicklighet och tolkande färdigheter”.
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I min avhandling ansluter jag mig i första hand till Kvales grundsyn, så
att istället för strikt interbedömarreliabilitet är förförståelse och tidigare
erfarenhet hos forskaren en tillgång i tolkningsarbetet. Detta innebär att
jag varit ”tolkningsinstrumentet” i de kvalitativa analyserna, dels med min
förförståelse, dels med hjälp av sensitizing concepts och mina teoretiska
perspektiv. En annan forskare med ett annat teoretiskt perspektiv t.ex. en
instrumentell-teknisk grundsyn, hade sett andra aspekter och resultaten hade
delvis varit annorlunda.

Från döfstumlärare till specialpedagog och
lärare för döva och hörselskadade
Resultaten visar att från 1873 till 1990-talet, under rationalitetsförskjut-
ningarna, har också tydliga språkbruksförändringar skett ifråga om döv-
lärarutbildningens innehåll och några sammanhang den ingått i. Dessa för-
ändringar sammanfattas och diskuteras i detta avsnitt. Sist pekar jag på
några tendenser under 90-talet och diskuterar möjliga framtida perspektiv
för dövlärarutbildningen och fortsatt forskning. Mina syften och data-
insamlingar avgränsar språkfrågan till dövlärarutbildningens styr- och mål-
dokument samt till en del kompletterande dokument.

Areschoug (1995) problematiserar översättandet av historiska termer
eftersom det inte är säkert att ett begrepp som vi uppfattar det idag motsva-
rar hur det användes för hundra år sedan. Hon pekar på att

Begreppen är produkter av sina respektive kulturella och tidsmäs-
siga kontexter och de kan förses med olika förklaringar, föreställ-
ningar och status beroende på var och när de används. Det kan där-
för vara vanskligt att direkt översätta en tidsperiods medicinska be-
grepp med en nyare term (s. 16).

Areschoug använder därför de termer som var aktuella under den tidspe-
riod som behandlas i texten, vilket även gjorts i denna avhandling. I de
texter jag läst har språkbruket varierat över tid för ett antal begrepp. Inne-
börden av dessa förändringar bör utifrån Areschougs diskussion tolkas med
försiktighet. Vissa av nedanstående förändringar har skett under det jag
kallar ”lärarhögskoletiden”, under vilken kommunikativ rationalitet växer
fram. Detta kan antyda ett förändrat synsätt.

En första reflektion över ett förändrat språkbruk är benämningen på de
döva eleverna. Ordet ”dövstum” användes i 1873 års reglemente (se bilaga
3:1), 1889 års lag och i 1940 års bestämmelse8  skrevs ”dövstumskolan”.
På förslag av 1945 års dövstumsutredning9  avskaffades benämningen ”döv-
stumma”, och från år 1953 användes ordet ”döva”. Resonemanget bakom
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detta var bl.a. att flertalet dövskolor i Sverige tillämpade talmetoden och
huvudparten av barnen lärde sig tala, enligt utredningen. Därför var det fel
att ge barnen en beteckning som antydde att de helt saknade förmåga att
tala. Beteckningen ”dövstum” ansågs dessutom missvisande, då det inte
handlade om två skilda, organiskt betingade s.k.”lyten”. När betänkandet
om grundskola kom10  fick det titeln ”Grundskola för blinda och döva” och
läroplanen11 ”Läroplan för döva och hörselskadade”. I Kungl.Maj:ts stadga
för lärarhögskolorna12  (1968) blev benämningen för utbildningsgren 2

lärare för undervisning av…hörsel-…skadade elever i specialskolan
eller annan statlig skola för sådana elever eller av elever med…hörsel-
…svårigheter i grundskolan, gymnasiet, fackskolan, yrkeskolorna…
(13 §).

Därefter fanns en termin med ”fortsatt specialutbildning avsedd för lärare
vid specialskolan” (38 §). Ordet ”döva” elever fanns ej i texten. I UHÄ:s
utbildningsplan 197713  skrevs om lärare för ”hörselskadade och döva”,
199014 ”döv- och hörselhandikapp” och 199315  ”dövhet eller hörselskada”.
Ett förändrat språkbruk i styrdokumenten för dövlärarutbildningen, med
avseende på de elever som de skulle utbildas för, kan alltså sägas ske från
1977.

Utanför styrdokumenten fanns under 1800-talet vid sidan om ordet
”döfstum” flera olika generella uttryck (Förhammar 1991) till vilka döva
kunde räknas. I skolsammanhang användes ”abnorm”undervisning av de
elever som p.g.a. funktionshinder inte kunde följa den allmänna folkskolan.
I befolkningsstatistiken använde SCB ”lytta” för funktionshindrade. ”Van-
lottade” använde politiker oftast. Under 1950-talet växte betydelsen av
audiogram och hörselträning, vilket enligt en av de intervjuade ledde till en
inställning att ”Det fanns inga döva barn. Det fanns bara hörselskadade
barn.”16  Hörselresterna skulle utvecklas, vilket även gällde elever på döv-
skolorna. Vid denna tid skrevs ett betänkande med utredning och förslag
rörande hörselvården,17  vilket var avgivet av den s.k. ”Kommittén för
dövhetens bekämpande”. I ett kapitel behandlas ”Hörselträning”, dess be-
tydelse och metod, vilket bl.a. ”torde möjliggöra: att kvarstående hörsel
och genom tekniska hjälpmedel utvunnen ljudförstärkning utnyttjas bättre,
särskilt för uppfattningen av talat språk”.18

Ett annat ord är åtbördsspråk som behölls i styrdokumenten, både i cen-
tralt utgivna och i kursplaner, från 1873 och omkring hundra år framåt. I
UHÄ:s utbildningsplan 1978 skrivs ordet teckenspråk för första gången.19

Förändringarna av både elev- och språkbenämningar motsvarar ungefär
den tid då den kommunikativa rationaliteten börjar växa fram. De stude-
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rande vid dövlärarseminariet kallas i styrdokumenten från 1873 och framåt
för seminarieelever.20  I ett betänkande från år 194721  benämndes de lärar-
kandidater, och 1968 talas om ”Praktik för de studerande vid lärarhög-
skolans speciallärarlinje” (min kursivering).22

En utveckling av språkbruket har också skett vad beträffar de utbildade
dövlärarna, vilket titeln på min avhandling speglar. Från att ha benämnts
döfstumlärare och dövlärare från (1953), blir lärarna fr.o.m. lärarhög-
skoletiden speciallärare. Under 1990-talet sker en polarisering i special-
pedagoger respektive reguljära lärare för döva och hörselskadade elever.
Här kommer jag bara att diskutera några aspekter av utvecklingen under
90-talet. Förändringen gäller inte bara språkbruket utan även grundsynen
på vad olika dövlärarutbildningar ska utbilda till, vilket även formuleras
officiellt. En förändring av lärarsocialisationen med inriktning mot döva
och hörselskadade elever har i och med detta börjat förverkligas i slutet av
1900-talet. Kan detta sägas vara en förskjutning mot en ny mentalitet i
Ödmans (1995) termer? (se s.234) Med andra ord skulle en ”refraiming”
av föreställningsvärlden (”mind”, Trost & Levin, 1999) vara på väg att ske.
De dövlärare som utbildas nu skulle med Meads teoretiska perspektiv kunna
sägas formera en ”generaliserade andre” med annat innehåll än förr. Av
stor betydelse i detta sammanhang och för en positionering av dövlärar-
respektive specialpedagogutbildningens innehåll och mening är den grund-
skollärarutbildning som startade läsåret 1994/95 vid Lärarhögskolan i
Stockholm (LHS). Utbildningsvarianten är för döva och teckenspråks-
kompetenta hörande och hörselskadade samt inriktar sig mot lärararbete
vid skolor för döva och hörselskadade. Skälet till denna utbildning är med
Lärarutbildningskommitténs (LUK, 1999) ord att ”de flesta döva barn och
ungdomar bedöms inte ha behov av särskilt stöd om de får använda sitt
språk – d.v.s. teckenspråk som undervisningsspråk”.23 Några av LUK:s
(1999) tankegångar av betydelse för utbildningen av lärare för döva och
hörselskadade elever är att

Kommittén konstaterar att det inte är självklart att t.ex. döva, syns-
vaga eller blinda barn eller de med en hörselnedsättning enbart på
grund av denna funktionsnedsättning behöver eller ska undervisas
av en specialpedagoger. De flesta är som andra barn och behöver
lärare som kan tillgodose de behov som alla elever har (s. 200).
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Propositionen som följde av LUK formulerade  angående lärare för special-
skolan

Regeringens mening är att specialskolans lärarbehov i första hand
bör tillgodoses genom utbildning av grundskollärare för döva elever,
som i sin fördjupning studerat med inriktning mot teckenspråk. In-
riktningen bör kunna fördjupas i form av en specialisering. Läraren
skall dessutom ha lärarutbildning i ett eller ett par ämnen att under-
visa i (mina kursiveringar). 24

Enligt regeringens bedömning bör den teckenspråkiga inriktningen inom
grundutbildningen, som finns vid bl.a. Lärarhögskolan i Stockholm och vid
Örebro universitet, fortsätta.

Ifråga om specialpedagogik, generellt sett, bör sådan kunskap ingå i ut-
bildningen för alla lärarstuderande enligt propositionen, dels i det s.k. all-
männa utbildningsområdet, dels inom utbildningsområden med inriktningar
och specialiseringar. Efter lärarexamen är regeringens bedömning att ”en
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning bör leda fram till specialpedagog-
examen”.25  Regeringen formulerar att ”…erfarenheter visar på behovet av
förstärkt utbildning av specialpedagoger med inriktning mot dövhet/hör-
selskada”.26

Vad lärarutbildningskommitténs förslag med efterföljande proposition
innebär för dövlärarutbildningen är ännu för tidigt att överblicka. Det de-
centraliserade ansvaret ger  möjligheter till varierande utformningar av olika
lärarutbildningar där den studerande kommer att ha ett antal valmöjlighe-
ter. I stort bekräftar dock LUK-betänkandet och dess proposition den ut-
veckling som redan skett under 1990-talet ifråga om utbildning av special-
pedagoger respektive ”reguljära” lärare för döva och hörselskadade elever.

Arbetet med denna avhandlings nutida exempel genomfördes under 90-
talet med dess förändringar, vilket bl.a. avspeglas i de studerade kursernas
benämning i termer av ”special”pedagogisk utbildning. Mot bakgrund av
LUK-betänkandet och tillhörande proposition är en fortsatt forskningsupp-
gift vad innebörden skulle kunna vara av en specialpedagogisk påbyggnads-
utbildning vars innehåll inriktas mot flerfunktionshindrade döva och hörsel-
skadade elever.
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Noter
1 Exempel på detta är inför 1990 års reform av specialpedagogutbildningen.
2 Förenklat beskrivet, vid ”tecknad svenska” styr svenska språkets grammatik; tecken-
språket har en egen grammatik.
3 SFS 1889:27.
4 Journal. Dövstumlärareseminariet, 1936–1950. SSA.
5 Intervju med dövlärarutbildare.

 6 Beskrivningen av dövlärarutbildningarna i USA, Storbritanien och Sverige kan i en
mening ses som idealtyper över hur utbildningar kan utformas.
7 Samtliga med ” ” markerade citat i följande stycke är från Kvale (1997, s. 165).
8 Ecklesiastikdepartementets Statsrådsprotokoll 1940-05-03, nr 93.
9 SOU 1947:64. Betänkande och förslag rörande dövstumsundervisningen. Avgivet av
1945 års dövstumsutredning.
10 SOU 1964:61.
11 SOU 1964:62.
12 SFS 1968:318.
13 UHÄ:s Utbildningsplan för speciallärarutbildning 1978-08-09.
14 UHÄ Utbildningsplan för specialpedagogisk påbyggnadslinje, 1990-06-27.
15 SFS 1993:100, Bilaga 3.
16 Intervju med dövlärarutbildare.
17 SOU 1954:14.
18 A.a. s. 65.
19 Detta kan jämföras med att den döve skräddaren O. Österberg publicerade år 1916
boken ”Teckenspråk”, i vilken ingick fotografier och förklaringar till 380 tecken i
svenska teckenspråket (Andersson & Hammar 1966).
20 I Linnés (1996) framställning om 1932 års seminariestadga referar hon Svensk
Lärartidnings diskussion om bl.a.”seminarieelever” (a.a. s. 279). Benämningen ”elever”
var alltså inget unikt för Manillaseminariet.
21 SOU 1947:64.
22 SFS 1968:318, 7 §.
23 Lärarutbildningskommitténs (LUK:s) slutbetänkande SOU 1999:63, s. 195.
24 Prop. 1999/2000:135, s 61.
25 Prop. 1999/2000:135, s 56.
26 Prop. 1999/2000:135, s 60.
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Introduction

Education of the Deaf1  and Hard of Hearing has been situated in the city of
Örebro for many years. In 1875 a School for the Deaf was founded with
Jehubba Blomkvist as the first headmaster. A state school for the so-called
”Unreal Deaf” was started in 1938. In 1971 the National Upper Secondary
School for the Deaf was established after a project period. The National
Upper Secondary School for the Hard of Hearing was instituted in 1984.
Today there is educational provision for the Deaf and Hard of Hearing in
Örebro from pre-school to university level, with ten Swedish Sign Language
(SSL) interpreters catering for university students relying on interpretation.

Since the late 1970s there have been Deaf and Hard of Hearing students
on different courses and programmes at the Department of Education (DE)2 ,
Örebro University. These students have been on the regular teacher edu-
cation programmes as well as on special education courses. Over the last
ten years Deaf and Hard of Hearing university education and related re-
search have emerged as a more visible part of the DE activities. This has
included in-service training courses for personnel at the schools mentioned
above and different SSL courses for both Deaf, Hard of Hearing and hea-
ring students. The Deaf and Hard of Hearing Studies research group3  was
formally established at the DE in 1997.

Recruiting enough students to the Teacher of the Deaf (ToD) programme
has been a problem in Sweden. Furthermore, within ten years more than
25% of ToDs will retire from Swedish special schools (Eriksson 1997).
Because of these problems Örebro University, in 1994, was given statutory
powers by the Swedish Department for Education to award degrees for
remedial teachers specialising in the education of the Deaf or Hard of Hea-
ring (in this dissertation called ToD).

CHAPTER 8

English Summary
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The term ”ToD” is used in a broader sense and is not confined to teachers
of profoundly deaf students. Teaching Hard of Hearing students has, to
some extent, been a ToD task in different school contexts during the 20th

century. However, the main focus of this dissertation is ToD teacher
education programmes and syllabi intended for Deaf education. Courses to
teach Hard of Hearing students have not been studied specifically, nor has
a comparison between the education of the Deaf and Hard of Hearing
education been the main purpose.

Purpose and approach of the study
Given that the powers devolved to the university were statutory, not much
information or aims and objectives were to be found in state regulation
documents. According to one of the criteria for graduation the student
should have ”the knowledge and skills needed to teach Deaf and Hard of
Hearing students”. The rest of the state regulation texts were similar, with
general formulae. The implementation was decentralized to university level.

Even if there were earlier experience at the DE in the field of Deaf
education and related teacher education, there was a need for research and
development of knowledge. No studies of ToD teacher education had been
carried out earlier in Sweden. From this situation some questions and areas
of interest emerged.

For what kind of work should ToD teacher students be educated? What
should be the implications of such a ToD teacher education? How has ToD
teacher education developed historically? How are equivalent teacher
qualifications structured in some other countries?

Instead of focusing on only one of these questions I maintained a broa-
der interest which included these questions. This was due to the
aforementioned lack of research in the field which meant that an initial
exploration of knowledge was needed. Further research could be expected
in more delimited fields.

The main purpose was to learn more about ToD teacher education. The
initial question focused on the historical perspective:

1. What historical changes have taken place in ToD teacher
education?
In order to answer the question, this study of ToD teacher education:
– outlines some important conditions which applied when it began
during the 19th century,
– relates it to different contexts,
– describes and analyses its content during different periods of time,
– analyses it in relation to different rationalities.
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The remaining initial questions were formulated thus:
2. What characterizes Deaf education and the ToDs’ work, and what
kind of professional skills are therefore required?

3. What learning processes, in a broader sense, are taking place during
a ToD teacher education course?4

4. How is ToD teacher education designed in some other countries?

According to the initial teacher education qualification, ToDs could be
employed in many contexts. To study all of them is beyond the scope of this
dissertation. Therefore a decision was made to focus on The National Up-
per Secondary School for the Deaf (RGD) and for Hard of Hearing (RGH)
and RGD/RGH teacher education.

In order to answer the second and third questions, the study:

– describes and analyses the RGD/RGH education and the characte-
ristics of the RGD/RGH ToD work,
– discusses the implications for the professional skills of RGD/RGH
ToD teachers and, therefore, the content necessary for their ToD
education,
– describes and analyses ToD education learning processes and
contents focusing on RGD/RGH teacher education as the main
emphasis.

For the fourth question, the study:

– examines regulation documents and syllabi for two British and
American ToD education programmes.

Another distinction is made in different chapters between what is the main
focus and what is complementary. The purpose of the chapter with histori-
cal perspectives (8.4.1) is initially to describe and analyse state regulation
documents and college syllabi. Complementary texts include examination
protocols, lecturers’ annual records and examination assignments. In the
current ToD education examples ennumerated on page 251, the RGD/RGH
part focuses upon data from ToD education learning processes in the first
place, syllabi completing the picture. In the international part of this study
the analysis is made using syllabi, regulation documents and complementary
information obtained through interviewing lecturers/professors, student and
course coordinators.

The concept of deafness could be defined in different ways. In this disser-
tation the definition is similar to the minority group perspective of Gregory
& Hartley (1991) in ”Constructing Deafness”. They identify two perspec-
tives

whether deaf people are seen as a minority group within a pluralistic
society, or as disabled people who, with appropriate provision, may
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be assimilated into a hearing world... The cultural model of
deafness...may be contrasted with the pathological/deficit models
(pp .3, 22).

Bodner-Johnson (1998) writes about a so-called paradigm shift at Gallau-
det University, teacher education programmes

The pathological or medical model has given way to the socio-cultural
one...Instead of viewing a person who is deaf as abnormal, with a
deficit that needs to be fixed, deafness is considered a person-
characteristic, which may define a person without negative impact
(p. 132).

Methodological and theoretical perspectives
Triangulation has been one starting point in choosing different methods
and sources of knowledge. Janesick (1998) suggests five different types of
triangulation, four of them being used in this dissertation. A variety of data
sources and different theoretical perspectives are used.

Multiple methods have been used in the study, mainly qualitative methods
and analysis and only a few quantitative. Text analysis was important.

One aspect of the dissertation’s approach is the analysis of data in two
different ways. The first is to make a content analysis to find the main
tendencies in the data. This is called an emic approach by Robertson &
Boyle (1984) and is described as

Emic distinctions require the researcher to enter the informant’s world
of purpose, meaning and beliefs…’is premised on the assumption
that between the actor and observer, it is the actor who is better able
to know his own inner state’ (p. 44).

According to Pilhammar (1996) a culture is analysed from within using
explanations and concepts well known by the informants.

The other way of analysing data is from a theoretical perspective. In this
etic analysis

the meaning of an actor’s behaviour can best be interpreted and
explained by the researcher in his/her own theoretical dimensions
(Robertson & Boyle 1984, p. 44).

Another way of describing this method of analysing data in my dissertation
is Blumer’s (1969) sensitizing concepts which

gives the user a general sense of reference and guidance in
approaching empirical instances. Whereas definitive concepts prov-
ide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest
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directions along which to look...what is common (i.e., what the
concept refers to) is expressed in a distinctive manner in each
empirical instance (Blumer 1969, p. 148).

The reason why the concepts are sensitizing and not definitive is that social
objects have

a distinctive, particular or unique character and lie in a context of a
similar distinctive character (op.cit. p. 148).

In the etic way of analysing data, the theoretical perspectives used are
symbolic interactionism and rationalities.

The first theoretical perspective used in this dissertation is that of the
symbolic interactionism (Blumer 1969; Mead 1934). One reason for this
choice was the fruitfulness of this perspective in earlier Deaf and Hard of
Hearing studies (Domfors 1993). Another reason was the main focus to
study ToD socialization processes of today and in an historical perspective,
in which interactionism could contribute to the understanding at individual,
group and societal levels. A few concepts will be discussed here applied to
the ToD education seminar discussions (described on page 248).

Like the self of human beings in general, which ”emerges from the pro-
cess of social interaction” (Blumer 1969 p. 12), my point is that the
socialization and development of a ToD self could be understood in terms
of the same process. An important aspect is the individual being active and
coping in a process of interpretation, also in ”self-interaction”.

Another process is role-taking ”to see the world through the eyes of the
other or to do the actions of the other” (Berg 1992 p. 48; my translation).
In a teacher education seminar as well as in the school classroom, the self of
the teacher is developing through these processes.

Other concepts are vocal gestures, significant symbols and what meaning
the teacher ascribes to different objects (e.g. deafness as a deficit or as a
social construct in a socio-cultural perspective). According to Blumer (1969)

human beings act toward things on the basis of the meanings that
the things have for them…the meaning of such things is derived from,
or arises out of, the social interaction that one has with one’s
fellows…these meanings are handled in, and modified through, an
interpretative process used by the person in dealing with the things
he encounters (p. 2).

Given the fact that all student teachers in a seminar have experiences of
Deaf education, a discussion with significant symbols means that these are
recognized and expanded by the students during seminar interactions.
Examples could be ”teaching in Swedish Sign Language” or ”Deaf education
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and attainment targets”. The words will be understood (”echoed”) in each
seminar member and through making reflections on earlier actions.

Important to the development of a human being are significant others.
These are persons we like, listen to and could partially identify with. In this
context these could be supervisors, lecturers or other student teachers.

”Intertwined” with the processes mentioned is the concept of generalized
others.

Each individual aligns his action to the action of others by ascer-
taining what they are doing or what they intend to do – that is, by
getting the meaning of their acts. For Mead, this is done by the
individual ”taking the role” of others – either the role of a specific
person or the role of a group (Meads ”generalized other”) (Blumer
1969, p. 82).

The second theoretical perspective employed in this dissertation can be
encapsulated in the concept rationalities (Englund 1986, 1995, 1996; Gus-
tavsson 1994; Handal et al. 1990). Rationalities have been a frame of
reference from which tools have been used for the analysis of texts and
other materials. In addition to interactionism within the rationality theore-
tical framework, there are other concepts which are useful for analysing the
content of teacher education programmes. Handal et al. (1990) define
rationalities as ”typical modes of thinking (forms of rationality)…dominant
way of thinking about phenomenon” (pp. 319, 329). They describe diffe-
rent forms of rationalities ”means-end…; communicative…; and critical
rationality” (p. 324). Within the discipline of education, competing rationa-
lities exist side-by-side. In a study of university lecturer education made by
Handal et al. (1990), the rationalities have provided

some higher order explanation for a number of observations…as the
rationality seems to be so dominant that it is almost automatically
exercised in relation to both domains [research and teaching, my
comment] (pp. 326, 330).

In the analysis I use the framework of rationalities such as a ”higher order
explanation” not only at teacher-thinking individual level, but also depen-
ding upon an educational context, these levels interacting with each other.

According to Englund (1995) rationalities are used within the contexts
of three educational conceptions. The conceptions are based upon different
ideologies relating to education, educational philosophies and political
ideologies implying differing fundamental views of political ideology,
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educational philosophy and approaches to the content of instruction (Eng-
lund 1986 pp. 255, 24). These are

constructed from Swedish history of education and they are claimed
to be seen as ideal types, that is to say they can also go beyond the
historical dimension. They not only belong to history, they live as
possible options (Engström 1995, pp. 59, 60, my translation).

The educational conceptions could be described in regards to society -
individual, society, school etc. (Englund 1986, 1995). I use the rationality
base in three conceptions as a tool of analysis. Even if specific prerequisites
follow different ages, the character of the contents, etc., Englund (1995)
emphasizes

the constant factor of the prevailing rationality of education, its
meaning-creating function in relation to the conditions which create
a choice situation to the teacher: For what purpose is the education
designed in a specific way, what meaning is the education offering
the students…? (p. 59, my translation)

In addition to the consequences for meaning creating processes in education,
Englund (1986) argues that there is an impact of the conceptions at a societal
level. In the beginning of the 20th century there were some educational
reforms but the ”cycle of reform could not break the conservative hegemony
in the educational sphere” (op.cit. p. 264). The Swedish differentiated school
system survived, being essentially the same for several years

as regards the inculcation of values, national and Christian ideas of
community predominated for many years…enabling the traditional
bureaucracy and the clergy to retain their dominance (Englund 1986,
p. 264).

In this patriarchal conception the values-rationality is based on norms and
idealism with a transition of the ”right values” from the teacher to the
learner. Gustavsson (1994) describes examples of the values-rationality: the
disciplined men, order (sub-order) and character-building.

In a scientific-rational educational conception the instrumental-technical
rationality is the foundation which includes ”an objectivistic ideal of
knowledge, i.e. measurability and belief in progress” (op.cit. p. 218).
According to Handal et al. (1990) there is a trait of means-ends thinking
within a technical rationality.

In the third, democratic educational conception there is a communicative
rationality focusing on

the human need for social responsiveness, i.e. the development of
mutual understanding through a use of language based on empathy
and participation (Gustavsson 1994, p. 222).
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Based on communicative rationality and symbolic interactionism, a model
is elaborated and discussed in my theoretical perspective and also with the
informants. The model is a metaphor of what could characterize the
interaction in ToD education which takes place between the ToDs’ pro-
fessional work, knowledge and learning, and therefore should have
consequences for content priorities in ToD teacher education. Even if there
are traits in the model of essentialism with the importance of ToD basic
skills and knowledge e.g. audiology, knowledge of hearing-aids, it is argued
that the main underlying theories are communicative rationality and
interactionism. The ToD as a reflective teacher and situated learning are
important concepts. What the teacher is planning and implementing is
developed in interaction with the class, grounded on a process of interpre-
tation and earlier experience. Situated learning takes as its focus the
relationship between learning and the social situations in which it occurs
(Lave & Wenger 1991, p. 14). In their theoretical perspective they emphasize

the relational character of knowledge and learning, about the
negotiated character of meaning and about the concerned (engaged,
dilemma-driven) nature of learning activity for the people involved.
There is no activity that is not situated (p. 33).

Teacher education programmes for Teachers of the Deaf
 An historical perspective

What historical changes have taken place in ToD teacher education? The
historical studies are divided into three major periods because of the intro-
duction of new state regulations for ToD teacher education during these periods.

The first period studied is the three decades from 1874 when Manilla
College in Stockholm was established at the Manilla School for the Deaf.
The first regulations had been ratified in 1873 by the Manilla School Board.
After analysing these first regulations I argue that the patriarchal values-
rationality dominated the content of the ToD education during this period.
One example of this is what could be called religious obedience education.
According to the regulations, the student teachers and the Manilla College
Director should participate in confirmation education and in church
services. This emphasis was also a key part of all Swedish compulsory school
education of this period (Englund 1992).

Text analysis of documents from this period indicate that key themes
included an emphasis on morals and character-building, a patriarchal view
of leadership and the unquestioned nature of power and the hierarchical
structure of society.
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Yet another phenomenon that could be understood in terms of an
underlying values-rationality was the importance attached to the patronage
of the Swedish Royal Family. College directors highlighted this patronage
in their annual reports. In addition, the members of the Deaf school boards
were invariably people in power such as barons, vicars, doctors, and deputy
assistants.5

This period was characterized by a conflict between the French manual
mode of communication and the German oral mode. However at the end of
the 19th century there occurred a transition towards speech-methods (Pärs-
son 1997). The second congress for ToDs was held in Milan, Italy in 1880.
The motion passed by the congress said:

The congress, considering the incontestable superiority of speech over
signs for restoring deaf-mutes to social life and for giving them greater
facility in language, declares that the method of articulation should
have preference over that of signs in the instruction and education of
the deaf and dumb (Lane 1989, p. 394).

According to Nylander (1979) the motion was not passed unanimously,
Swedish and American delegates (E. & T. Gallaudet) did not agree with the
content. In addition to the influence from the Milan congress, the results
indicate that during the period 1860s to 1940-50s the Manilla College was
influenced by German Deaf education through visits, literature and teaching
methods.

During this first period, a law from 1889 made Deaf school education
compulsory and also included statutes for ToD education (SFS 1889, Nr.
27). With regard to communication modes the law was diplomatic, making
both competing modes mandatory.

Education imparted at the college, which is mainly theoretical
includes the following subjects and exercises: ...

d) of manual communication, its origins, development and use in
education;

e) of the speech tools including manners and orders of bringing forth
the speech sounds… (op.cit. 39 §, my translation).

When the Swedish Deaf school education was in transition from a mixed to
a more dominant oral communication model, state regulations of ToD
education included the manual communications model. SSL never
disappeared completely from the arena because it was used to teach low-
performing pupils. Confirmation education was still taught in SSL by priests
during the 1960s.
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The second period studied lies between the 1930s and 1960s when new
state regulations were established for the Manilla College. These regulations
did not fundamentally reform ToD education and only implied some minor
changes. However, in analysing complementary documents, including the
ToD teacher education journals with lecturers’ annual reports and syllabi
during this period, one can discern indications of a rationality shift towards
the dominance of an instrumental-technical rationality. This rationality,
reflected in lecture titles, students’ essays and in examination assignments,
highlights a scientific and theoretical basis for teaching different school
subjects. For instance, developmental and differential psychology and small-
scale research appear for the first time in the Manilla College syllabi. In
addition, medical science subjects and expertise became visible and accepted
parts of the college programmes. In 1950, one course essay is entitled ”Hea-
ring tests and hearing training.” Performance testing became a common
subject of teacher education and in student essays.

An analysis of historical texts from this period suggests that the Swedish
Deaf education rationality at the Manilla College during these years was
characterized by notions of objective and measurable knowledge. A medi-
cal, technical and psychological view of knowledge became the heart of the
ToD education and formed the social construct of deaf children.

Even though ToD education content could be understood in terms of the
instrumental-technical rationality, the patriarchal values-rationality (descri-
bed earlier) did not disappear. In the statutory regulations 1940 one can
discern strands of these notions.

In 1952 the Manilla ToD education was reformed into a two-year
programme mixing theory and practice.

The third period is from 1968 when the Manilla College was closed down
and ToD teacher education became a special education option at the Stock-
holm Institute of Education.

Document analysis of the historical texts related to ToD teacher education
during the third period indicates that there was shift of rationality. This
change could be understood in terms of the emergence of a new
communicative rationality, a rationality being the basis of a democratic
conception (Englund 1986, 1995). Indications of this shift include the ex-
pansion of SSL in the ToD education programme. Instead of an earlier ”top-
down” perspective, a growing proportion of examination assignments
appear using small-scale research to learn the perspectives of the Deaf, Hard
of Hearing and parents. In the planning process of ToD teacher education
non-government organizations representing the Deaf, Hard of Hearing or
parents had a growing influence during this third period, not seen earlier.



247

An important factor in this context was the Parliamentary decision 19816

and the new National Curriculum of the early 1980s (Lgr 80, Special Schools
Supplement 1983). SSL was now mandatory as the official communicative

language in Deaf education.

Current examples of ToD teacher education

One of the research questions asked in this dissertation in order to underst-
and the context of ToD work, was ”What characterizes Deaf education and
the ToDs’ work, and what kind of professional skills are therefore
required?” To examine this question the main focus was on RGD/RGH. A
descriptive evaluation of RGD/RGH was first made for the National Swe-
dish School Board with its specific purpose and questions, reported in Nes-
tor et al. (1996). I was responsible for two studies presented in the chapters
”Recruitment” and ”Education”. From my two chapters in Nestor et al
(1996) part of the study results, specifically related to my original research
questions, are summarized in this dissertation.

RGD/RGH-students come from all over Sweden to study on one of the
16 national programmes or on a 17th possibility of an individualised
programme. The number of students in each class is usually between 4–10
students. The RGD/RGH-classes are located at different upper secondary
schools in Örebro. In 1997/98 there were 204 RGD- and 186 RGH-students.
The communicative modes differ from one class to another: at RGD,
bilingual communication with SSL and written Swedish, and at RGH spoken
Swedish with microphones and other technical aids. In 1995/96, 14% of
the students at RGD/RGH were diagnosed as having multiple disabilities.
In a study, Beckne (1997) found a higher proportion of drop-outs at two of
three upper secondary schools with RGD/RGH classes, compared to other
hearing classes in these schools.

Data collected were student questionnaires, teacher interviews, class-
rooms visits and case studies. During the case studies three different RGD/
RGH-classes were observed during three months.

What characterizes Deaf education and the ToDs’ work, and what kind
of professional skills are therefore required? From the analysis I suggest
both general patterns and situated aspects of the ToDs’ work. Part of what
RGD/RGH teachers do could be related to the same aspects as in regular
teaching but to a higher degree. One example is the experienced need for
individualized planning and teaching, since the classes are experienced by
teachers and schools as being heterogeneous. Other aspects of the teachers’
work are qualitatively different e.g. the communicative situation. Institu-
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tional and contextual conditions give specific prerequisites to the edu-
cational settings. Many RGD/RGH-students are coming from all over
Sweden to Örebro. This is a new situation of self-reliance for many of them
which often includes living on one’s own. The teachers describe these factors
as having consequences for the programme. Other factors of importance
are the dynamics of small classes being vulnerable to conflicts. Marking the
students in different subjects is not easy due to Swedish being the second
language for many students, teaching media and tests also being presented
in written Swedish.

Analysis results from the case studies included both the described general
aspects but also the importance of situated actions, the classes being very
different.

The third research question asked was ”What learning processes, in a
wider context, are taking place during a ToD teacher education course?”
Data was collected from three different ToD teacher education courses. All
ToD students were qualified teachers, all of them with Deaf education
experience. The methods used were participant observations and tape-
recordings of seminars, student teachers’ reflective diaries with follow-up
seminar discussions. These data were collected over two terms and the final
category of data were written course evaluations. The learning processes
could be understood in terms of symbolic interactionism eg. expanded
symbolic symbols. The student teachers highlighted seminar interactions as
being a very important part of the learning process. But at the same time,
the ToD teacher education programme is said to have started a learning
process which will continue in the interaction with school students. In the
written evidence you can discern a deeper understanding of the education,
a deeper insight into hearing impairment complexity, etc.

Learning processes described by the student teachers could be summarized
in terms of a better cultural competence including a greater understanding
of Deaf and Hard of Hearing cultures. First, Deaf education has been better
understood with the deeper knowledge gained from different perspectives.
Second, ToD student teachers focus their own thinking eg. the development
of how they perceive their students. Reflections at a meta level are ”I have
had to analyse myself and my teaching”.

The results of the second and third questions could be seen as a parallel
process. In different RGD/RGH classes the conditions and teachers’ work
vary just as the learning process becomes different in character. This can
also be said of the different ToD seminars studied.
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The last research question asked focused on ToD teacher education to-
day in an international perspective: ”How is ToD teacher education desig-
ned in some other countries?” The two international examples of ToD
education in the dissertation are also interpreted in terms of rationalities.
The results from the analysis of the Great Britain document ”Training
Teachers of the Deaf” (1995) exemplified by the Edinburgh University
programme indicate communicative strands, but the dominance of an in-
strumental-technical rationality is argued for. By contrast, the Gallaudet
University programme is characterized by a communicative rationality. The
problems of comparing programmes in different countries needs to be
understood because they have developed within different historical con-
texts. In Edinburgh the ToD programme is within a special education con-
text but at Gallaudet University it is a regular teacher education programme,
not labelled ”special education programme”.

Discussion
ToD teacher education from 1874 to 1990s could be analysed and
understood in terms of rationalities. It is argued that during the three periods
one rationality has dominated for a period of time to be replaced by an-
other, the former rationality remaining present in a latent manner. It is
suggested that during the 19th century ToD education was characterized by
a patriarchal values-rationality, but from the 1930s to the 60s it was
characterized in terms of an instrumental-technical rationality. For the last
decades of the 20th century the results indicate a shift towards a communica-
tive rationality. However, the instrumental-technical can still be discerned.

How does current ToD teacher education relate to its historical develop-
ment? One way to answer this question is in terms of the rationality shifts
suggested. According to Englund (1995) rationalities could be seen as ideal
types, not only belonging to history but also being possible options today.

How reliable have the studies been? Delamont (1992) emphasizes that
”In qualitative research these concepts (reliability and validity) are not
statistical” (p. 158). Instead she suggests two alternative strategies, triangu-
lation and respondent validation. The triangulation in this study has
included the use of a variety of data sources in the study, the use of multiple
perspectives to interpret data and the use of multiple study methods (cf.
Janesick 1998). Respondent validation includes case study teachers who
were given the observation conclusions with follow-up interviews, and
summaries of the teacher students’ reflective diaries discussed in seminars.
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What conclusions could be drawn from the discussion of RGD/RGH
ToD professional skills in relation to the suggested characteristics of the
educational work with Deaf and Hard of Hearing students?

Given the results of the study, what implications are there for the content
of ToD education?

One answer to these questions could be to look at the problems from
different perspectives and understand them in terms of the model (see figure
2:2) related to symbolic interactionism. This model was used in the analysis
of tape transcriptions from interviews and seminars. In addition to the texts
in articles, books etc. the model was also given to the ToD teacher students
as a subject for discussion. The results suggest that the model summarizes
some essential and contradictory dimensions as the answers to the questions.
The student teachers emphasize the situated action in different classes and
at the same time they highlight a specific cultural competence.7  According
to the model I suggest, the professional ToD skills needed in a specific class
should be a synthesis in which these different dimensions are merged in a
situated interactive action.

It is argued that the most important underlying rationality is communi-
cative. At the same time in education, competing rationalities are existing
side-by-side (Handal et al. 1990).

The ever-present impact of National Curriculum attainment targets (Lpf
94) represents the qualitatively different instrumental-technical rationality.
The importance and consequences of medical-technical audiology know-
ledge for each student and different classes is another example of this
rationality. Student teachers voiced an expectation of course content of
focusing more on methods and how to handle classroom situations. This
kind of teacher thinking could also be understood in terms of an instrumen-
tal-technical rationality with a means-ends view of professional skills.

Given these results, I suggest that part of the content in the RGD/RGH
teacher education programmes should problemize the conflicting demands
of the teachers’ professional skills and should focus upon the student
teachers’ reflections. There is also a need of course content such as medical-
technical audiology, bilingualism, literacy, Deaf culture. If possible, part-
time education as an ”assistant” teacher should be in parallel with seminars
where situated actions and reflection on actions are focused.

The last question of the dissertation focused on how ToD education is
designed in some other countries. It is argued that the different rationalities
are helpful in understanding the characteristics of the ToD programmes
analysed. At the same time difficulties in contemporary comparisons should
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be acknowledged. Each programme is a product of its own cultural context
and is part of a continuously changing process. Meijer et al. (1994),
comparing special needs education in European countries, points to the
difficulties: ”It is like a snapshot of an arrow in flight” (p. 3). They empha-
size comparability requiring a theoretical underpinning. The international
study in my dissertation uses rationalities for this purpose.

In addition to the arguments of dominating rationality changes in ToD
teacher education from 1874 to the 1990s, shifts in the terminology used to
label the ToD are discerned in the results. From 1874 to 1953 the termi-
nology used was ”teachers of the Deaf-Mute” and thereafter ”teachers of
the Deaf”. During the third period analysed, the ToD qualification became
a special education option from 1968.

In the last decades there has been a change for Deaf and Hard of Hearing
student teachers. Now they have admission rights to regular undergraduate
initial teacher education and to the postgraduate special education program-
mes as well. This was impossible earlier because of admission regulations.

A new dimension to the meaning of ToD was introduced during the
1990s. Deaf, Hard of Hearing, as well as hearing students (fluent in SSL),
now have the right to be employed at a school for the Deaf after graduation
from a regular teacher education programme.

The former demand of a postgraduate ToD diploma is no longer
mandatory in order to be employed at a school for the Deaf. The content of
these diploma courses has changed and will probably do so even more, to
focus on Deaf and Hard of Hearing students with special educational needs.
The parliamentary LUK-report (1999) suggests changes for future teacher
education, including postgraduate special education programmes. The rep-
ort argues that regular Deaf education is not special education. In Deaf
education there are students in need of special education in the same way as
in hearing student classes.

Similarly, during the 1990s there has been a content shift within the dif-
ferent special education university programmes.8  Instead of following the
different programme tracks separately, several courses have been studied
jointly resulting in more of a generalist competence in special needs educa-
tion for the teacher students.

This dissertation was written during the 1990s and the transition into
this new view of ToD education. Future research focusing on education/
teaching and learning of Deaf students who are in need of special educational
support is suggested.
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Notes
1 Following the 1980’s work of Carol Padden (fo example Padden & Humphries 1989),
researchers such as Bagga-Gupta (1999), Fjord (1996) and others within a socio-cultural
perspective, use capital ”D” and ”H” for Deaf and Hard of Hearing to signify minority
groups suggesting a socio-cultural understanding of human identity.
2 Former School of Education.
3 Instead of a medical ”deficit” model the perspective employed is a socio-cultural theory
of science. Members of the group are involved in lecturing and research, and are
competent users of both Swedish and SSL.
4 The RGD/RGH ToD teacher education courses during the 1990s were labelled ”spe-
cial education courses”. ”ToD teacher education” as a general term will be used in this
chapter. The content and structure of these teacher education courses and programmes
have differed considerably. Different labelling and concepts used since 1874 are discussed
in the end of in this chapter.
5 Even today the Swedish Queen is the patron of child audiology congresses as well as
an important promotional symbol for SSL.
6 Prop.1980/81:100, bilaga 12 C16; UbU 25:6; Beslut 14 maj 1981: Riksdagens proto-
koll 1980/81:140–141, s. 50.
7 For example SSL skills, knowledge of the two languages of the Deaf, technical and
medical audiology in relation to educational settings, the socialization and mind of Deaf
students.
8 During the 1990s four areas have been emphasised in remedial teacher programmes:
1. complicated learning situations, 2.deafness and impaired hearing, 3. blindness and
impaired vision, 4. intellectual handicap [the labels have been taken from the Stockholm
Institute of Education home page].
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1873 års Reglemente för Döfstumseminariet på Manilla

Bilaga 3:1
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Bilaga 3:3

Utdrag ur seminarieelev August Bergmans weckojournaler 1874/75
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Bilaga 3:5

SOU 1947:64: Förslag till timplan vid dövstumslärarseminariet,
s. 232, 233
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Bilaga 3:6

Timplan vid utbildningslinjen för utbildning av
tal- och hörselpedagoger (prop. 1962:106)
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Bilaga 3:7

Antal studerande 1874–1996

Avlagd dövlärarexamen; medelvärdet c:a 3 studerande
per år. Några läsår mellan 1904-1908 var verksamheten inställd
p.g.a. brist på lärarkandidater.

Avlagd dövlärarexamen; medelvärdet c:a 3 studerande
per år. Några läsår mellan 1942-1944 var verksamheten inställd.
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Bilaga 3:8

Seminariedirectors redogörelse för seminariets första verksamhetstermin,
Vt -1874. Examensdag 19 juni 1874.
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Bilaga 4:1

Översikt av datainsamlingar för avhandlingens kapitel 4 och 5.

(se s. 179–).

(se s. 191–).

(se s. 195–).

(se s. 154–).
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Fördelning av hörselnedsättning inom RGD ”Lå 95/96”

dBm5 Antal
elever

0 –9 0

10 –19 0

20 –29 0

30 –39 0

40 –49 0

50 –59 3

60 –69 7

70 –79 14

80 –89 21

90 –99 50

100–109 49

110–119 38

–120→ 27

Okänd hörsel-
vill ej mätas 5

Bilaga 4:2a
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Fördelning av hörselnedsättning inom RGH ”Lå 95/96”

dBm5 Antal
elever

0 –9 23

10 –19 15

20 –29 17

30 –39 22

40 –49 39

50 –59 40

60 –69 19

70 –79 17

80 –89 11

90 –99 9

100–109 3

110–119 0

–120→ 0

Bilaga 4:2b
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Bilaga 4:3

Elevenkät ingående i Skolverkets utvärdering av Riksgymnasierna
för döva (RGD) och hörselskadade (RGH) (Nestor et al. 1996)
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Bilaga 4:4
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Bilaga 5:1

Observerade och analyserade seminarier på 25 p-kursen, vt. -96.
Förteckning over seminarietexter/innehållsrubriker.
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Bilaga 5:2

Brev med frågor om kursen och lärprocesser till 25 p-kursens deltagare.
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Bilaga 6:1

Kursmodul ingående i Postgraduate Diploma in Deaf Education,
Heriot-Watt University, Edinburgh
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Bilaga 6:2

Kunskaper, färdigheter och förmågor som ”graduates of
teacher education programs” vid Gallaudet förväntas ha efter examen.

➝

GENERAL
TEACHER
PREPARATION

DEAF
EDUCATION
PREPARATION

CONTINUING
PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

LEADERSHIP
PREPARATION

COURSEWORK
IN EDUCATION

SPECIAL NON-
CERTIFICATION
M.A.

ADVANCED
STUDIES M.A.
PROGRAM

B.A. IN
EDUCATION

PREREQUISITE

ACCELERATED
M.A.

2-YEAR
M.A.

MENTORING
PROGRAM

SUMMER
INSTITUTES

PH.D.
IN
DEAF
EDUCATION➝

➝ ➝
➝

➝


