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FÖRORD 
 
 
Arbetet med uppsatsen har varit väldigt roligt och spännande även om det inte har varit helt lätt. Det 

har varit en ”upptäcksfärd”, många nya saker har dykt upp hela tiden. Denna studie har gett oss 

vidgade perspektiv kring exempelvis språkfrågor.  

 

Vi vill rikta ett stort Tack till: 

 

• De lärare som ställt upp på intervjuer. 

 

• Vår handledare Guy Karnung för en väldigt stimulerande handledning. Hans    

   kommentarer och synpunkter har varit värdefulla och utvecklande.  

 

• Ordförande Ann-Margret Grewin och opponent Karin Allard för en väldigt givande 

ventilering. 

 

 

Vi vill här observera att vi författare har genomfört uppsatsarbetet tillsammans. Namnen på 

uppsatsens framsida står i bokstavsordning och signalerar följaktligen inte någon huvudförfattare. 

Under arbetets gång har det varit många givande diskussioner och hysteriska skrattanfall.  

 

 

Örebro Universitet 2007-01-26 

 

Ronny de Silva 

Veronica Johansson 

André Tikkanen 



SAMMANFATTNING  
 
 
Denna uppsats syftar till att belysa hur lärare som undervisar döva på gymnasienivå arbetar med sin 

tvåspråkiga undervisning. Vår forskningsfråga har varit ”Hur arbetar lärare med planering av sin 

tvåspråkiga undervisning – utifrån vad som anges i styrdokument - inom svenskämnet på 

gymnasienivå?”.  

 

Vi har antagit att lärare använder styrdokument i och med planeringen. De styrdokument som finns 

avsedda för dessa lärare är Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 och kursplan Svenska för 

döva. Styrdokumenten talar om lärares ansvar och skyldigheter. Vår fråga har varit hur lärare 

planerar. Det vi har strävat efter är att beskriva lärares egna erfarenheter och upplevelser samt 

åsikter. 

 

Planering utifrån styrdokument har varit vår utgångspunkt. Sedan har vi antagit elevmaterial, 

arbetslagsarbete och kunskap om dövas tvåspråkighet som de stöd dessa lärare har för planeringen 

av sin tvåspråkiga undervisning. Det har följaktligen blivit fyra delar i vår undersökning; 

styrdokument, elevmaterial, arbetslagsarbete och kunskap om dövas tvåspråkighet.  

 

Som metod har vi tillämpat kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat fyra lärare som undervisar döva i 

svenska på gymnasienivå.  

 

Som resultat har vår intervjustudie visat att informanterna har olika erfarenheter, upplevelser och 

åsikter. När det gäller styrdokumenten är gemensamt för informanterna att de anser att läroplanen är 

diffus. Dock är det olika vad gäller informanternas arbete med planeringen, alla har till exempel 

arbetat olika lång tid. Beträffande arbetslagsarbete är det i hög grad olika för informanterna. De får 

olika stöd genom arbetslagsarbete. För vissa diskuteras det mycket om språkfrågor inom arbetslaget 

medan det inte är likadant för andra. I fråga om elevmaterial har vi konstaterat att det råder brist på 

material, direkt anpassat till informanternas elever. Vad gäller kunskap om dövas tvåspråkighet har 

vi konstaterat att det finns ett behov av mer diskussioner och utbyte av erfarenheter och kunskaper 

kring tvåspråkighet.  

 

Nyckelord: Planering, Tvåspråkig undervisning, Svenskt teckenspråk, Tvåspråkighet, Döva 
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1. INLEDNING OCH SYFTE  
Vi är tre framtida lärare i svenskämnet på gymnasienivå för döva1 och vi förmodar att en spännande 

yrkeskarriär väntar oss. Vi har själva hörselnedsättning av olika grader, då två av oss är döva och en 

är hörselskadad. Våra erfarenheter av att själva ha gått i skolan är väldigt olika. Två av oss har gått i 

teckenspråkig grundskola, i teckenspråkig klass respektive i hörselklass (där kommunikationen sker 

på svenskt tal och svenskt teckenspråk). Den tredje av oss har gått individuellt integrerad i en 

”hörande” grundskola med teckenspråkstolk.  

 

Det blev en stor omställning med bland annat kulturchockar när den av oss som gått integrerat 

började på riksgymnasiet för döva i Örebro och i teckenspråkig klass. Gemensamt för oss är att vi 

använder alla svenskt teckenspråk och att vi är intresserade av frågor som tvåspråkighet samt att vi 

skall bli lärare i svenska på gymnasienivå för döva.     

 

Vi är intresserade av att studera hur lärares vardagliga arbete och deras utmaningar kan se ut. 

Lärares arbete är mångfacetterat och det finns således en mängd olika inslag i lärares arbete.  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur lärare som undervisar döva på gymnasienivå arbetar med 

sin tvåspråkiga undervisning. Vi avser fokusera på dessa lärares arbete med planering av sin 

tvåspråkiga undervisning. Mer precist avser vi att studera hur lärare arbetar med planeringen av sin 

tvåspråkiga undervisning utifrån styrdokument. Vi har avgränsat denna studie till ämnet svenska.   

 

Vår forskningsfråga är följaktligen:  

 

• Hur arbetar lärare med planering av sin tvåspråkiga undervisning – utifrån vad som anges i 

styrdokument - inom svenskämnet på gymnasienivå? 

 

Enligt vår mening, är det rimligt att lärare använder styrdokument i planeringen av sin 

undervisning. I detta avseende är styrdokumenten Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 

94)2 och kursplan Svenska för döva3 en utgångspunkt. 

 

                                                
1 Gymnasieformen för döva i Sverige heter Riksgymnasiet för döva (RGD) och RGD är förlagd till Örebro. 
Verksamheten finns på fyra olika gymnasieskolor beroende på program; Kvinnersta skolan, Risbergska skolan, 
Tullängsskolan och Virginska skolan. RGD har funnits sedan 1967 och undervisningsspråket är svenskt teckenspråk. 
För ytterligare information hänvisar vi till http://www.rgd-rgh.orebro.se/ 
2 Läroplanen finns att hämta på http://www.skolverket.se/ 
3 Kursplanen finns att hämta på http://www.skolverket.se/ 
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Vi antar att de använder dessa styrdokument i sitt utformande av undervisningen. Vi skall kort 

redogöra för det vi bedömt vara huvudpunkter i dessa styrdokument.  

 

Enligt Lpf 94 är huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna att  

 
förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna  
sig och utveckla kunskaper  (Lpf 94, s 5).  

 
Särskilt för gymnasieskolan gäller det att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper  

 

som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och  

högskolor […] för vuxen livet som samhällsmedborgare och ansvariga  

för sina egna liv (Lpf 94, s 7).  

 

Några riktlinjer för läraren är att läraren i arbetet skall 

 
utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter  och tänkande (Lpf 94, s 11).  

 
När det gäller språk och kommunikation har läraren ansvar för att eleven skall få stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling (Lpf94). I kursplanen för ämnet svenska för döva framhålles att 

ämnet syftar till: 

 
att stödja den speciella inlärningsprocess som ett visuellt tillägnande av  
skriftspråket innebär, göra de döva eleverna väl förberedda för de krav på  
behärskning av skriftspråket som vuxenlivet ställer samt ge eleverna insikt  
om att de själva måste ta ansvar för att utveckla sina kunskaper i svenska  
språket både under skoltiden och senare i livet (Kursplan Svenska för döva, s 1).  
 
 

Ovan menas lärarens ansvar och skyldigheter vid till exempel arbete med språkundervisning av 

döva. Vår fråga är hur läraren planerar sin tvåspråkiga undervisning utifrån styrdokumenten. I och 

med planeringen av tvåspråkig undervisning, ställer vi oss frågan vilket stöd har läraren. Vi menar i 

detta fall ett stöd direkt kopplat till tvåspråkig undervisning. Lärarens egna kunskaper om 

tvåspråkighet kan, enligt vår mening, vara ett stöd i planeringsarbetet. Sedan antar vi även att 

elevmaterial såsom rådfrågning hos arbetslagskollegor kan vara något av direkt stöd. Läraren kan 

exempelvis stimulera elevernas tvåspråkighet genom elevmaterial. Vi uppfattar att det inte finns 

något skrivet om tvåspråkighet i läroplanen och därför antar vi att rådfrågning hos 

arbetslagskollegor eventuellt kan vara ett stöd.  
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Sammanfattningsvis handlar vår studie om lärares planering av sin tvåspråkiga undervisning för 

döva inom svenskämnet utifrån Lpf94 och kursplan Svenska för döva. Vi antar också att dessa 

lärare har olika stöd för sitt planeringsarbete. Med detta menar vi att vi söker få en bild av hur 

lärares planering av sin tvåspråkiga undervisning ser ut. Det finns följaktligen fyra områden som 

fokuseras i vår studie: 

 

� Styrdokument 

� Arbetslagsarbete 

� Elevmaterial 

� Kunskap om dövas tvåspråkighet 

 

Samtliga punkter har koppling till vår forskningsfråga då vi beskriver den första punkten som 

”utgångspunkten” för lärares planering och de tre senare punkterna kan vara stöd i lärares aktiva 

planering. Vår föreställning om att läraren utgår från styrdokumenten vid sin planering av 

undervisning betraktar vi som rimlig då dessa dokument uttrycker åtminstone delar av lärares 

uppdrag. Vid den aktiva planeringen har vi valt att begränsa oss till arbetslagsarbete, elevmaterial 

och kunskapen om dövas tvåspråkighet som stöd, direkt kopplat till tvåspråkig undervisning. Under 

vår lärarutbildning på Örebro Universitet har samarbete mellan kurskamrater varit starkt motiverat 

med att det är en slags förberedelse inför det yrkesverksamma livet där ett nära samarbete mellan 

lärarkollegor förutsätts. Därför har vi antagit arbetslagsarbete som en viktig del i lärares planering. 

Vi har i vår verksamhetsförlagda utbildning sett att elevmaterial är en omfattande del av lärares 

planering. Kunskap om tvåspråkighet anser vi också vara en viktig del av lärares planering av sin 

tvåspråkiga undervisning. 

 

Vi har letat men dessvärre inte funnit forskning kring just planeringsstadiet. Den forskning som 

finns i anknytning till vår studie beskriver hur förändringen från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning har påverkat lärares arbete. Det kan ha inneburit olika konsekvenser/möjligheter för 

lärares planeringsarbete. Därutöver detta finns forskning om svenskt teckenspråk och språkinlärning 

samt tvåspråkighet hos individen (se Fredäng 2003). Detta kan vara viktiga kunskaper då vi avser 

lärare som undervisar döva i ämnet svenska. Sedan finns det forskning om tvåspråkig undervisning 

”för hörande” (se Hyltenstam & Lindberg 2004) och om språkundervisning för döva (se Svartholm 

m.fl. 1993). Dessutom finns det forskning kring kommunikation och interaktion i klassrummet (se 

Allard 2003 samt Bagga-Gupta 2001a, 2001b, 2002, 2003).  
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2. BAKGRUND 

Vi kommer nedan att utifrån forskning beskriva hur förändringen från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning har påverkat förutsättningarna för lärares arbete. Därefter kommer vi att redovisa 

utifrån forskning en del om svenskt teckenspråk och språkinlärning i allmänhet. Slutligen 

sammanfattar vi om tvåspråkig undervisning i allmänhet för att senare inrikta oss på forskning kring 

tvåspråkig undervisning för döva. Vi kommer dock först att göra en kort historisk redogörelse över 

hur språkundervisningen för döva har sett ut. Detta för att förstå vad som har varit utmärkande för 

språkundervisningen för döva och därmed förstå och koppla till olika saker som dyker upp i vår 

undersökning.  

2.1 Övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning 
Skolan, som tidigare varit regelstyrd, blev genom Lpo 94, mål- och resultatstyrd (Falkner 2003). 

Enligt Falkner har denna förändring eller utveckling kommit att också ställa nya krav på lärares 

arbete och uppdrag. Övergången har inneburit ett större ansvar för läraren i och med att målen har 

fastställts. Det är numera lärarens uppgift att finna vägar till att uppnå målen. Denna förändring av 

styrsystemet ledde till att målen blev tydligare och att reglerna blev färre. Falkners poäng är att 

vägen till målet ser annorlunda ut numera. Förr hade vägen kantats av regler som läraren följde, 

medan läraren nu har ett mål att uppnå men hur målet skall uppnås nämns inte. Det är lärarens 

uppgift att finna en lämplig väg till det aktuella målet, enligt Falkner.  

 

Vidare säger Falkner att målstyrningens effektivitet är beroende av läraren själv och det är lärarens 

yrkeskunskaper som ersätter ”den kontrollfunktion som reglerna haft i det tidigare styrsystemet” (s. 

18). Det innebär att läraren måste kunna vara en reflekterande problemlösare. 

 

Lärarens frihet att utforma undervisningen är stor men ändock finns det vissa faktorer som styr 

lärarens arbete (Colnerud & Granström 2002). Colnerud och Granström menar att det handlar om 

arbetssätt och metoder som styrs indirekt, till exempel av bestämda timplaner, kursplaner och 

läromedel. 

2.2 Teckenspråk och tvåspråkighet 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp som vi antar är viktiga kunskaper i samband lärares arbete med 

planeringen för sin tvåspråkiga undervisning, närmare bestämt lärare som undervisar döva i ämnet 

svenska. Vi kommer att ge en kort översikt kring teckenspråk, tvåspråkighet och språkinlärning.  
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Varje land har sitt eget teckenspråk. Det finns således inget så kallat internationellt teckenspråk 

(Sveriges Dövas Riksförbund 1996). Vidare betonas att teckenspråk ”används på samma sätt som 

hörande använder talspråk” (s 3). Bergman (1979) skriver att ett teckenspråk är ett visuellt språk. 

Det som skiljer tecknade språk och talade språk åt är perception (uppfattning) och produktion. Ett 

tecknat språk percipieras (uppfattas) visuellt och produceras gestuellt (tecknas) medan ett talat språk 

percipieras auditivt och produceras vokalt. 

 

Viberg (1988) skriver att det finns olika sätt att bli tvåspråkig. Han nämner att man brukar tala om 

samtidig tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet. Här är en illustration (s. 43):  

 

Inlärningsprocess:    Resultat: 

FÖRSTASPRÅKSINLÄRNING  

* parallell inlärning av två språk  * samtidig tvåspråkighet 

 

ANDRASPRÅKSINLÄRNING  

* hos förskolebarn    * successiv tvåspråkighet 

* hos skolbarn 

* hos vuxna 

 

Skillnaden mellan samtidig tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet är när språken lärs in. Vid 

samtidig tvåspråkighet lärs två språk in samtidigt, det vill säga parallell inlärning av två språk. Ett 

exempel på hur ett barns samtidiga tvåspråkighet kan uppnås är ett hem där föräldrarna har olika 

modersmål. Exempel på språk i sådana fall kan vara svenskt teckenspråk respektive svenska. Ett 

annat exempel är att barnet lär sig ett språk hemma och samhällsspråket är ett annat. Exempel på 

språk i detta fall kan vara svenskt teckenspråk respektive svenska. Om ett barn utvecklar ett nytt 

språk efter det att barnets modersmål hunnit etablerats, talar man om successiv tvåspråkighet.  

En viktig faktor vid successiv tvåspråkighet menar Viberg, är åldern. När det gäller barn kan 

andraspråksinlärningen ske till exempel vid skolstarten (a.a.). 
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2.2.1 Dövas tvåspråkighet 
Ovan beskrevs i korthet bland annat tvåspråkig utveckling och nedan presenterar vi det som är 

specifikt för dövas tvåspråkighet. 

 

Tvåspråkighet för svenska döva är vanligtvis svenskt teckenspråk och svenska. Bergman (1981) ger 

en tydligare definition på dövas tvåspråkighet. Hon skriver att dövas tvåspråkighet i Sverige är olika 

blandformer av element från svenskt teckenspråk och svenska språket. Bergman menar att döva är 

tvåspråkiga i varierande utsträckning och dessa blandformer baseras på olika faktorer. Några 

faktorer är kunskaper i svenskt teckenspråk och svenska, den situation där språken används samt 

samtalspartner och samtalsämne. De flesta döva utvecklar sådana blandformer under skoltiden. 

Möjligheterna att blanda språken ökar i och med de ökande kunskaperna i svenska. 

 

Bergman skriver att det kan vara två symboler som används samtidigt, en oralt respektive en 

manuellt producerad. Ett exempel på det är att det tecknas ”bil” (manuellt producerad) och 

munrörelsen formar ”bil” (oralt). Bergman betonar på samma gång att det absolut inte handlar om 

att två språk, det vill säga svenskt teckenspråk och svenska, används samtidigt: 

 

Detta är alltså inte fallet, bl.a. eftersom syntaxreglerna inte är desamma för  

teckenspråk och svenska och det inte går att producera två språk samtidigt –  

inte ens när olika kanaler utnyttjas (Bergman 1981, s 6, våra kursiveringar).  

 

Bergman menar att respektive svenskt teckenspråk och svenska har en helt egen grammatik och en 

helt egen struktur, varför det inte går att producera två språk samtidigt. Ett exempel som vi 

använder för att förtydliga problemet är att det inte går till exempel att tala svenska med tysk 

grammatik.  

 

Svartholm (1984, s 118-119) konstaterar och betonar att skillnaden mellan dövas och hörandes 

tvåspråkighet inte ligger ”i vilka funktioner båda språken i första hand kan fylla för individen”, utan 

själva språkinlärningen, det vill säga perceptions- och produktionssätt.  

 

Här nedan kommer vi in på tvåspråkig undervisning. Vi kommer som nämnts att först ta upp om 

tvåspråkig undervisning i allmänhet och sedan inrikta oss på språkundervisning för döva.  
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2.3 Tvåspråkig undervisning i allmänhet 
Axelsson (2004) skriver att i styrdokumenten står det att alla har rätt till en likvärdig utbildning. 

Trots det har det konstaterats att andraspråkselevernas skolresultat inte är tillräckligt bra. 

Andraspråkseleverna anses sakna tillräckliga kunskaper i svenska språket. Hur kan det komma sig 

att deras kunskaper inte är tillräckliga i svenska språket? Ett svar kan vara att det ofta finns inga 

resurser för modersmålsundervisning. 

 

För att kunna ge eleverna likvärdig utbildning skall skolan se till att ha språkutveckling, 

sociokulturell integration och lärande som centrala punkter. Det finns olika faktorer som skall ses 

som centrala hos minoritetsspråkselevernas skolframgång. Det konstateras att det är viktigt att 

eleverna får fortsatt utveckling i sitt förstaspråk då det är det starkaste språk de känner till – dock 

menar Axelsson även att de måste så snart som möjligt lära sig andraspråket för att det skall fungera 

som ett tänkande och lärande språk, detta sker successivt. Axelsson hänvisar till studier, som har 

visat att det tar omkring fem år eller mer för tvåspråkiga elever att komma ifatt de enspråkiga 

eleverna i skolämnen. Så hur påverkar det lärarna som undervisar och skall planera undervisningen? 

 

Det ställs, menar Axelsson, stora krav på lärarna som undervisar. Lärarna måste uppmuntra dessa 

elever genom varierande arbetsformer och tillsammans med eleven utforma gemensamma mål för 

att underlätta andraspråkselevens förståelse och deltagande i undervisningen. Problem som kan 

uppstå med elevernas hemspråksundervisning och svenska som andraspråk är att de ”får det vid 

sidan om”, vilket leder till att de missar andra undervisningsämnen. En del elever ser svenskämnet 

som ett lärospråk och inte som ett språk med vars hjälp de kan få andra kunskaper i exempelvis 

geografi. 

 

Vidare menar Axelsson att lärarna inte är helt opåverkade av de värderingar som finns i samhället, 

frågor som invandring, språk och kultur. Dessa attityder påverkar då lärarens utformning av sin 

undervisning. Författaren anser att det är orsaken till många minoritetsspråkselevers misslyckande i 

skolan. Läraren avgör på vilken sida han eller hon står, på elevens eller ”maktens” (det vill säga 

samhällets syn på invandrare, vilka värderingar som skolan präglas av). 

 

Vidare nämner Axelsson att det finns tecken på diskriminering i skolan och det är bland annat då 

när läraren skyller på eleven istället för systemet som eleven misslyckas. Nivågruppering anses inte 

ge eleverna i lågnivågrupper en god undervisning. När tester delas ut så är dessa anpassade till 

majoritetsgruppen och missgynnar minoritetsgruppen. Skolledningen har inte tillräckliga kunskaper 

om tvåspråkiga elevernas språk och kultur och därför hamnar dessa elever lätt på fel plats.  
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Dessa diskriminerande handlingar måste elimineras för elevernas skull. Om läraren gör det möjligt 

för eleverna att lära sig det nya språket samtidigt som de kan behålla och utveckla sitt förstaspråk 

blir eleverna stärkta och har lättare för att lära sig. Om det inte finns möjligheter för 

hemspråksundervisning kan läraren då visa respekt för elevens språk och kultur. Interaktionen 

mellan lärare och elev är därför viktig för elevens språkliga utveckling. Axelsson hänvisar till en 

figur som visar hur man kan utveckla elevens studieförmåga: 

Ur Axelsson (2004, s 511) 

Fig.1 

 

Vidare nämns att förstaspråket kan användas i skrivuppgifter, det vill säga, olika övningar, 

exempelvis, att översätta förstaspråket till andraspråket så att alla kamrater förstår. Elever med 

samma språk kan paras ihop och stödja varandra i språkutvecklingen. Det är även bra att ha tillgång 

till lexikon och böcker på elevernas förstaspråk som bidrar till elevernas läs- och skrivförmåga på 

sitt förstaspråk. På så sätt reduceras en språk- och kulturchock och elevens självkänsla och identitet 

stärks. Lärarens uppgift är att strukturera, planera och följa upp arbetet och aktivt handleda då 

eleven inte kommer vidare. 

 

I en studie som Axelsson refererar till konstateras det att eleverna lär sig genom att använda 

förstaspråket och successivt går in på andraspråket. Detta lär eleverna sig genom att diskutera 

centrala begrepp på förstaspråket med andra. Det leder till stärkt identitet och motiverar eleverna att 

engagera sig i inlärning av ämnen. Om man uppmanar eleverna att lämna sitt förstaspråk utanför 

skolportarna kan det leda till att skolan blir lika med tvång och eleven gör motstånd genom att inte 

vilja lära sig något. 

 

Fokus på innehåll 
- åstadkomma 
begripligt inflöde  
- Utveckla kritisk 
litteracitet 

 

Interaktion mellan lärare 
och elev 
 
 
Maximalt            Maximalt 
Kognitiv             identitets- 
Engagemang      investering 

Fokus på språk 
 
- Språklig 
medvetenhet om 
språkets form och 
användning 
- Kritisk analys 
av språkets form 
och användning 

Fokus på språkanvänding 
Att använda språket för att: 
- Bilda ny kunskap 
- Skapa texter och andra litterära uttryck 
- Påverka sociala förhållanden 
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Hur kan då tvåspråkiga elevens lärande stödjas och förstärkas? Skolorna i Sverige har ett stort antal 

elever med samma modersmål, vilket ger möjligheter att skapa klasser där modersmålet och 

svenska fördelas lika i undervisning och lärande. Detta skulle kräva en tvåspråkig lärare eller en 

lärare för varje språk som samarbetar med varandra, enligt Axelsson. 

 

Vidare sammanfattar Axelsson att skolan skulle kunna ge tvåspråkig undervisning, svenska som 

andraspråk och modersmålet, jämnt fördelat, eller ge ett ämne enbart på modersmål eller så ett 

temaområde per termin på modersmålet. För att uppnå bäst kvalitet på elevernas 

andraspråksutveckling krävs samarbete lärare emellan (lärare i svenska som andraspråk – 

modersmålslärare) Det skulle göra det lättare för eleverna och lärarna att samarbeta och integrera. 

 

Lärarna måste, enligt Axelsson, försöka hitta koppling mellan elevernas vardagskunskap och 

ämnesinnehållet och ge det stöd till eleverna som gör att de förstår och ta åt sig det innehåll som 

finns i undervisningen. Eleverna lär sig mycket på en gång – ett nytt språk och ämne för att kunna 

utvecklas. Lärarnas attityd till olika språk, kulturer och till varandra är avgörande för hur väl 

skolarbetet ska lyckas för elevernas bästa. 

2.3.1 Språkundervisning för döva  
Ovan har vi beskrivit situationen för (hörande) elever som har ett annat modersmål än svenska. Här 

redogör vi nu för språkundervisning för döva.  

 

Historiskt sett präglades undervisningen på skolorna för döva i Sverige mer eller mindre av så 

kallade orala metoder från runt 1880 till runt 1965 (Pärsson 1997). Wallin (1987) skriver att orala 

metoder innebar att undervisningen skedde så att läraren talade och inte använde svenskt 

teckenspråk och att eleverna fick lära sig att tala på lektionerna. De fick följaktligen mer eller 

mindre inte teckna alls. Detta berodde på att de verksamma utgick från att det döva barnet inte har 

något språk när barnet började skolan. Teckenspråket betraktades inte som ett fullgott språk. Språk i 

detta fall betraktades endast som tal- och ljudbaserat. Svenskt teckenspråk är inte tal- och 

ljudbaserat, därför blev teckenspråket negligerat. Det döva barnet ansågs därför ha stora brister i sitt 

tänkande och som följd rådde orala metoder för att ”hjälpa” barnet. Användningen av svenskt 

teckenspråk var mer eller mindre förbjuden. 

 

Detta tankesätt har sin grund i en kongress i Milano, Italien, 1880. Kongressen var för lärare som 

arbetade med undervisning av döva. Där ansåg man att teckenspråk var skadligt, för både tal och 

hälsa. Tron på talmetoden blev stark därefter (Fredäng 2003).  



 10 

Utvecklingen har visat att flera döva istället fått undermåliga språkkunskaper, i både svenskt 

teckenspråk och svenska, och som följd har till exempel samspelet mellan döva och lärare varit 

problematiskt. Flera döva hade brister i till exempel social kompetens då det rådde en oral syn på 

barnets språk- och tankeutveckling (Wallin 1987). 

 

I början av 1970-talet konstruerades så kallade tecknad svenska i syfte att det skulle underlätta för 

dövas inlärning av det svenska språket och kommunikationen mellan döva och andra (Svartholm 

1997). Det skulle gå till så att ord och tecken skulle användas simultant, det vill säga tala och teckna 

samtidigt. Det var även ett speciellt sätt att framföra svenskans tempusböjningar. Hörande lärare 

förväntade sig att de döva eleverna skulle utveckla sin svenska när lärarna använde tecknad 

svenska. Utvecklingen blev helt annan. Hörande lärare som lärt sig tecknad svenska hade 

svårigheter att göra sig förstådda bland döva och de hade även svårt att hänga med i dövas samtal 

(Bergman 1977; Svartholm 1997).  

 

Tecknad svenska är ett kommunikationsmedel som följer svenska språkets grammatik. Det genuina 

teckenspråket är ett språk som har en egen grammatisk uppbyggnad och en egen struktur. Tecknad 

svenska är således för hörande lärare fortfarande svenskt talspråk även om de tror att det är 

teckenspråk som de använder (Ahlgren 1984). 

 

Den 14 maj 1981 erkändes teckenspråket av riksdagen officiellt som dövas första språk. I Läroplan 

för grundskolan 1980 gjordes 1983 förändringar så att all undervisning av döva skulle ske på dövas 

teckenspråk. Detta var historiskt unikt i världen (Fredäng 2003). En studie av den första gruppen 

döva avgångselever från specialskolan4 som har fått tvåspråkig undervisning visar att en del elever 

hade en läsförmåga i klass med hörande i samma åldersgrupp. Vid skrivtest märkte forskarna att 

eleverna gjorde en del mindre grammatiska fel men det de skrivit var fullt begripligt. När eleverna 

skulle berätta texter på svenskt teckenspråk visade några elever inga tecken på tveksamheter som 

hand- eller munrörelser. En del elever kunde återge texten innehållsmässigt. Några andra elever 

återgav dock texten ord för ord med enskilda tecken. Forskarna bad dessa elever att förklara texten 

innehållsmässigt och forskarna kom fram till att eleverna inte förstod något av det de uttryckt själva. 

Forskarna misstänker att det berodde på deras tidigare skolår, då tecknad svenska väsentligen 

användes i undervisningen (Svartholm 1997).  

                                                
4 För ytterligare information om specialskolan:  http://www.spm.se/ 
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2.3.2 Ytterligare forskning kring tvåspråkig undervisning av döva 
Vi har ovan redogjort för en del forskning kring teckenspråk, tvåspråkighet samt tvåspråkig 

undervisning. Forskningen har visat att svenskt teckenspråk är ett språk med egen grammatik och 

egen struktur. Den har också visat att teckenspråk och talspråk inte skiljer sig till funktioner utan i 

inlärningssätt. Vi har även utifrån genomförd forskning redogjort för hur språkundervisningen för 

döva har utvecklats, från orala metoder till tecknad svenska och slutligen till svenskt teckenspråk.  

 

Utöver denna forskning finns det en del senare klassrumsstudier kring kommunikation och 

interaktion. Vi skall redogöra för några studier. Svartholm, Lindahl & Andersson (1993) beskriver 

några klassrumsstudier på gymnasienivå. Gemensamt för lärarna i dessa studien är att de inte kunde 

helt flytande svenskt teckenspråk och att de hade mer eller mindre svårt att förstå eleverna. 

Forskarna beskriver några problem såsom missförstånd i kommunikationen mellan eleverna och 

lärarna. En konsekvens av detta var att några elever yttrade/svarade kortfattat som en strategi för att 

bli förstådda. Forskarna konstaterar bland annat därför en begränsad språklig användning mellan 

lärarna och eleverna. Det framkom i forskarnas samtal med eleverna att dessa önskade att lärarna 

kunde teckna så att eleverna inte skulle behöva anstränga sig för att förstå och att eleverna inte 

skulle behöva förenkla sitt svenska teckenspråk gentemot lärarna (a.a.). 

 

Annat som sker i kommunikation mellan lärare och elever är länkning. Bagga-Gupta (2002) 

beskriver detta som en språkblandning som används av såväl döva som hörande lärare. Sådant 

förekommer även utanför skolan. Bagga-Gupta menar att det handlar om olika språkliga koder, från 

svenskt teckenspråk och svenska, och dessa olika koder länkas med varandra. Det är en form av 

kommunikativ användning av svenskt teckenspråk och svenska. Hon nämner att sådant lätt kan 

noteras under en lektion i ett klassrum, det vill säga en hel del skriven svenska och bokstavering 

med handalfabetet förekommer. När läraren vill markera ett nytt begrepp händer det att läraren först 

bokstaverar med handalfabetet och sedan skriver ordet på tavlan. Läraren förklarar mer ingående 

och eventuellt bokstaverar med handalfabetet igen. Eleven kan fråga hur något stavas eller vad 

något heter och då bokstaverar läraren med handalfabetet och möjligen skriver på tavlan. Ett 

exempel på en situation där det förekommer en sådan blandning, är när läraren 

handalfabetsbokstaverar Nepal, två gånger, och sedan visar tecknet för Nepal och skriver slutligen 

ordet på tavlan. Läraren använder svenskt teckenspråk, handalfabetsbokstaverar och använder bland 

annat vit tavla, overhead och olika texter. Mellan dessa görs länkningar.  
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När det gäller sådana länkningar använder Allard (2003) ett begrepp, Deaf literacy, och redogör för 

en del tidigare forskning kring detta. Hon redogör för bland annat amerikansk forskning som visar 

hur bland annat en sådan språkblandning ”kan ge döva förskolebarn en språkmedvetenhet om sig 

själva och om sin omvärld och hur de tillägnar sig två språk, ASL5 och skriven engelska i hemmet 

och förskolan” (s 30). Denna forskning beskriver språkliga aktiviteter för att förstå sambandet 

mellan bokstäver, skriven engelska och ASL. Allard redogör utifrån en amerikansk studie för de 

komponenter och literacyverktyg som utgör innehållet i en sådan verksamhet: 

 
Vuxna och barn som språkliga förebilder för ASL och skriven engelska 
Skapa möjligheter till interaktion i språk och literacy med barn och vuxna 
ASL är undervisningsspråk 
Ett stor utbud av pedagogiskt material ( t ex ABC/handalfabetskort, dagsscheman, dataprogram, rit- och 
skrivbok o s v) 
Klassrumsbibliotek 
Ett klassrumscenter i klassrummet för skrivaktiviteter  
Böcker och skrivmaterial på olika, varierande platser i klassrummet 
Dagliga tillfällen till att skriva och rita, både i grupp som individuellt 
Dagliga tillfällen för både barn och vuxna att interagera med och om böcker, både i grupp som individuellt 
(Allard 2003, s 31) 

 
Allard (2003) skriver utifrån studien att böcker och skrivmaterial är viktiga literacyverktyg som 

”fyller en viktig funktion i arbetet med ASL och engelska” (s 31). Allard refererar vidare till en 

annan amerikansk studie som beskriver ett arbetssätt, Shared Storybook Experiences, där det blir en 

naturlig övergång att arbeta med både ASL och engelska. Hon skriver att forskaren menar att detta 

är ett stimulerande sätt att ”…tidigt exponera barn för skriven engelska” och ”att läsa dessa texter 

på ASL och samtidigt visa på engelska ord genom handalfabetsbokstavering skulle kunna visa sig 

vara ett naturligt sätt att introducera engelska” (s 31, vår kursivering). Detta skulle längre fram leda 

till ”metalingvistiska processer både hos personal och barn vilket i sin tur innebär en ökad 

medvetenhet om språkanvändning” (s 31, vår kursivering). Allard refererar till ytterligare en studie 

där forskaren har noterat olika gruppers användning av handalfabetsbokstavering. Det kan vara att 

främmande ord handalfabetsbokstaveras innan teckenval etableras och forskaren menar att det kan 

ses som referering till engelska, genom att integrera mer engelska i tecken.  

 

Vi har ovan redogjort för en del studier kring kommunikation och interaktion i klassrummet. En 

studie har beskrivit vad som kan hända om läraren inte kan flytande svenskt teckenspråk. Det kan 

ha betydelse för elevernas språkutveckling. När det gäller länkning, en form av språkblandning, kan 

det ha betydelse för elevernas tvåspråkiga utveckling. Det vi intresserar oss för är således lärares 

arbete med planering av sin tvåspråkiga undervisning inom svenskämnet. Här nedan presenterar vi 

tillvägagångssätt för att få svar på vår forskningsfråga.   

                                                
5 ASL är en förkortning för American Sign Language, amerikanskt teckenspråk. 
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I vår studie används kvalitativa intervjuer. Vi är intresserade av hur lärare planerar sin tvåspråkiga 

undervisning utifrån styrdokument och vi har strävat efter att beskriva lärares egna erfarenheter och 

upplevelser samt åsikter. Vi har följaktligen valt att angripa vår forskningsfråga ur ett 

lärarperspektiv. Vi har därför funnit att kvalitativa intervjuer är den lämpligaste metoden. Vad som 

utmärker en kvalitativ undersökning och en kvalitativ intervju tar vi upp nedan. 

3.1 Kvalitativ undersökning 
Kvalitativ data brukar av forskare kallas för mjukdata enligt Svenning (2003). Det handlar om 

insamling av data genom intervjuer eller observation, men det kan även innebära analyser av 

dagböcker, protokoll och dokument. Svenning menar dock att det främsta syftet med kvalitativa 

undersökningar är att exemplifiera. Intervjun är en av de vanligaste mjukdatametoderna och mer om 

det kommer i ett avsnitt nedan. Dessutom används ibland observationer och dessa kan vara av både 

kvalitativ och kvantitativ natur beroende på hur observationen utförs. Det finns 

observatörsbaserade och deltagarorienterade observationer.  

 
Det förstnämnda kan vara både en kvalitativ och kvantitativ metod. Det handlar mest om att vara 

åskådare och iaktta det som sker. Den deltagarorienterade observationen lutar åt den kvalitativa 

undersökningen i och med att forskaren deltar. Dock kan detta ske i olika grader, och lyfter till att 

få större inblick i situationen och få en djupförståelse. Kritik har riktats mot denna typ av 

observation och kritiken består av att forskaren får för stor betydelse i observationen och rentav kan 

påverka observationsresultatet (a.a.).  

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
För vår intervjustudie har vi använt oss av Kvale (1997) och Thomsson (2002). Vi kommer att 

redogöra för hur vi har tänkt och gjort utifrån Kvale och Thomsson. Vi har använt Thomsson mer 

som komplement. Thomsson skriver om reflektioner kring intervjuer. 

3.3 Innan intervjugenomförande 
Kvale (1997) skriver att varför och vad bör klargöras innan frågan om hur ställs. Kvale menar att 

det handlar om att göra en översikt av den kunskap som finns som blir en grund för det ämne som 

ska undersökas. Varför handlar om att skissa och klargöra syftet. Sedan gäller det att avgöra hur, 

alltså tillvägagångssätt, för att få fram den kunskap man syftar till. Vi har i inledningen redogjort 

vårt syfte och vår forskningsfråga. Vi har formulerat frågor utifrån det (se kapitel Motivering kring 

våra val av intervjufrågor).  
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3.4 Faktorer inför, vid och efter intervjun 
Kvale (1997) nämner att en författare skall fundera noggrant kring tid, antal intervjupersoner och 

analys. Den tid man har till sitt förfogande avgör till stor del för hur mycket man hinner med 

analysarbetet. Det krävs tid och noggrannhet med arbetet efter intervjugenomförandet. Kvale 

skriver att om man intervjuar flera personer finns det risk att det blir en kvantitativ undersökning 

istället. Som en parentes, Svenning (2003) däremot anser att det finns en fara i att intervjua få 

personer så att de intervjuade blir kronvittnen6 där deras åsikter kommer vara de enda sanna och 

intervjuarens egen analys faller bort. 

 

Vi har haft några veckor till vårt förfogande för denna C-uppsats. Vi har önskat mycken tid till 

arbetet efter intervjuerna. Därför har vi bestämt antalet informanter till fyra stycken. Vi känner att 

det har varit ett rimligt antal, att vi har fått rätt mycket material och haft tillräckligt med tid för 

arbetet efter intervjuerna.    

 

Thomsson (2002) skriver om viktiga faktorer vid själva intervjun. Det handlar om möten mellan 

olika människor och det är just mötet mellan människor som är svårast, viktigast och mest 

intressant i intervjun. Informanten har också en viktig roll och det är nästan ingen som har tänkt på 

hur det är att vara informant i en intervju. Hon menar att det är få som har tänkt på den press som 

informanten utsätts för, vilket kan till stor del avgöra kvaliteten på intervjun. Informanten kan vara 

nervös eller rent enkelt inte har förberett sig på vad denne skall svara på för frågor. Oro, spänning 

och flera känslor kan bli inblandade, som intervjuaren måste ta åt sig. Intervjuaren måste komma 

ihåg att fråga informanten hur det känns att bli intervjuad. Det kan ha stor vikt vid 

sammanställningen, menar Thomsson. 

 

Vidare skriver Thomsson att intervjuaren kan välja att intervjua till exempel parvis eller gruppvis. 

Det kan även finnas en eller flera intervjuare som delar på arbetet. Fördelen är att man kan fokusera 

på olika saker eller att den ene fyller ut den andres luckor för att ge en helhet i intervjustudien. Flera 

perspektiv kan lyftas fram genom att låta olika personer träda fram i intervjun, skriver Thomsson. 

3.5 Utskrift och analys 
Kvale (1997) skriver att det gäller att förbereda intervjumaterialet för analys. I vårt fall handlar det 

om en överföring från svenskt teckenspråk till skriven svenska. Kommunikationen har varit på 

svenskt teckenspråk och vi har använt videokamera för att banda samtalen.  

                                                
6 Från begreppet kronovittnessyndromet (Svenning 2003) 
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Kvale betonar att man måste tänka på att genomförda intervjuer är levande samtal och utskriften 

blir redskap för tolkningen av det som sades i intervjun. Kvale menar att utskriften, 

intervjumaterialet, skall betraktas som ”del i en ständig utveckling av meningen í det som sagts” (s 

167). Kvale menar närmare att det blir en fortsatt dialog med utskriften, vilket kan leda till ”ett 

förnyat samtal med den intervjuade” (s 167). Att analysera enligt Kvale ”betyder att skilja något i 

delar eller element” (s 167-168). Det vill säga att intervjupersonens uttalanden i samtalet blir 

personens berättelse som ”fragmenteras i enskilda delar, det må vara som avsnitt, meningar eller 

ord” (s 168). Kvale skriver att resultatet av tolkningen av vad som sagts i samtalet ofta formuleras i 

hög grad med fler ord än i själva uttalandena i samtalet. Resultatet presenteras enligt Kvale med ord 

utifrån meningskoncentrering och tolkning.  

 

Meningskoncentrering innebär att intervjupersonens uttalanden formuleras mera precist. Långa 

uttalanden pressas till kortare och precisare formuleringar. Kvale menar att ”den västenliga 

innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord” (s 174). När det gäller tolkning nämner 

Kvale tre olika kontexter; intervjupersonen, allmänheten och forskarsamhället. Han skriver att när 

det gäller intervjupersonen handlar det om för forskaren skall försöka ”hålla sina tolkningar inom 

intervjupersonens förståelsesammanhang sådant han uppfattar det” (s 196). När det gäller 

allmänheten skriver Kvale att det gäller att formulera en tolkning som ”väldokumenterad och 

logiskt sammanhängande” (s 196). Kvale menar att det inte handlar om att intervjupersonen 

accepterar tolkningen utan att ”dokumentationen och argumentationen förmår övertyga 

allmänheten” (s 196), det vill säga den så kallade allmänne läsaren. När det gäller forskarsamhället 

nämner Kvale att det handlar om att sätta in tolkningar i teoretiska sammanhang. Kvale menar att på 

så sätt kan forskaren se om teorin är giltig för det som har undersökts och om tolkningen har logisk 

koppling till teorin. Forskaren blir en så kallad berättarskapare, det vill säga skall ”gjuta samman de 

många olika händelserna till sammanhängande historier” (s 182).   

3.6 Rapportering 
Kvale (1997) skriver att man skall rapportera så att undersökningen blir ”en läsbar produkt” (s 85). 

Kvale menar att det handlar om att redogöra för resultatet av undersökningen och redogöra för om 

metoderna för undersökningen har använt av vetenskapliga kriterier. Thomsson (2002) skriver att 

läsaren skall övertygas med de argument och fakta som läggs fram för att få ökat intresse och ökad 

förståelse. Se avsnitt 8 för reflektioner kring vårt metodval.  
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4. VÅR UNDERSÖKNINGSSTUDIE 
I detta avsnitt redogör vi för vårt intervjugenomförande och informanterna samt våra intervjufrågor. 

Vi har intervjuat fyra lärare som undervisar döva i svenska på gymnasienivå.   

4.1 Informanterna och genomförandet av intervjuerna 
De svensklärare som vi har intervjuat, är anonyma enligt deras och vår önskan. De är även hörande. 

Lärargruppen som undervisar döva gymnasieelever är liten eftersom elevgruppen inte är så stor 

vilket gör att det finns en “alla känner alla”-situation inom lärargruppen. Vi har tilldelat de 

intervjuade lärarna fingerade namn, nämligen Emma, Lisa, Björn och Carina. De tilldelade namnen 

har ingen koppling till de intervjuades kön. 

    

Emma och Lisa har blivit intervjuade tillsammans i en gruppintervju enligt deras önskemål medan 

Björn och Carina har blivit intervjuade var för sig. Emma och Lisa arbetar i samma gymnasieskola. 

Björn och Carina arbetar i en annan gymnasieskola.  

    

Intervjun spelades in på videoband. Kommunikationen skedde på svenskt teckenspråk och därför 

måste vi använda videokamera. Förutom tecknen finns det ansikts- och kroppsuttryck som kan tala 

om viktig information. Vi hade som mål att alla skulle intervjuas individuellt, detta för att personen 

skulle kunna framföra helt egna tankar och erfarenheter utan att påverkas av någon. Två av våra 

intervjupersoner ville gruppintervjuas och vi respekterade det.  

 

Under intervjusamtalet har vi använt oss av exempelvis uppföljningsfrågor, sonderande frågor och 

specificerande frågor, för att få veta mer om något i enlighet med vår forskningsfråga. Det är viktigt 

att lyssna till och samtidigt ha i minnet forskningsfrågorna (Kvale 1997).  

4.2 Motivering kring våra val av intervjufrågor 
Vår utgångspunkt börjar vid styrdokumentens betydelse för lärare och hur lärare använder dessa 

styrdokument som Lpf 94 och kursplaner i svenska i planeringen av undervisningen. Vi anser att 

frågor kring styrdokumenten bör lyftas fram innan vi går in på de stöd vi förmodar läraren har för 

planeringen.  

 

I och med att skolan är mål- och resultatstyrd ställs krav på lärares arbete och uppdrag. Det har 

inneburit ett större ansvar för läraren i och med att målen har fastställts. Läraren har mål att uppnå 

men hur målen ska uppnås nämns inte. Det är lärarens uppgift att finna en lämplig väg till de 

aktuella målen. Detta har nämnts i bakgrunden. De första frågorna kretsar därför kring 

styrdokumentens funktion i lärararbetet: 
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     - Anser ni att styrdokumenten hjälper lärare att planera sin undervisning för tvåspråkiga döva? 

     - Hur arbetar ni för att uppfylla kriterier för svenskundervisningen för döva i enlighet med                  

       styrdokumenten? 

     - Önskar ni fler direktiv/riktlinjer i styrdokument kring just det tvåspråkiga arbetet med döva     

        elever? 

 

Vi antar att lärares planering startar ur de styrdokument som är avsedda för dessa lärare. Sedan gick 

vi in på de andra områdena för lärarnas planering. Vi började först med elevmaterial. Vi ställde 

därför följande frågor: 

 

     - Hur väljer ni material? Finns det material som passar er undervisning av tvåspråkiga döva?  

     - Önskemål gällande elevmaterial som är anpassade till tvåspråkiga döva? 

 

Vi undrade om de får stöd av arbetslaget ifall planeringen av undervisningen av tvåspråkiga döva är 

problematisk. Vi tror att ett arbetslag kan fungera som ett team och hjälpa varandra om de stöter på 

problem i undervisningen av tvåspråkiga döva. Därför ställdes också följande frågor: 

      

- Känner ni att ni kan ta hjälp av arbetslaget när ni stöter på problem angående undervisningen 

av döva?  

- Vad för hinder brukar ni stöta på under undervisningen och vilken typ av problem brukar det 

röra sig om?  

- Hur löser ni problemen inom arbetslaget?  

- Finns utrymme för arbetslagsdiskussion kring tvåspråkighet? 

 

Dessa frågor ovan anser vi vara relevanta då vi förutsätter att ett arbetslagsarbete skall finnas i en 

gymnasieskola. Har eleven problem i svenskämnet lär eleven få svårt med övriga ämnen då det 

språk som finns i läroböcker ofta är på svenska. 

 

Vi antar att det är viktigt att läraren har kunskap om dövas tvåspråkighet för att uppnå  

kvalitet i sin undervisning av döva elever. Vi önskar se om lärare anser att deras kunskap om 

tvåspråkighet är tillräcklig och om de anser sig ha möjlighet att vidareutveckla sin kunskap om 

tvåspråkighet: 
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     - Diskuteras aktivt dövas tvåspråkighet på en teoretisk nivå på er skola? 

     - Kommer ämnet tvåspråkighet och dess möjligheter och hinder till tals inom arbetslaget? 

     - Anser ni att ni får tillräckligt med information kring tvåspråkigheten hos döva? 

     - Hur bedriver ni er undervisning ur ett tvåspråkigt perspektiv? 

 

Vi har således tagit upp alla fyra områden i våra intervjuer: 

• Styrdokument 

�    Elevmaterial 

�    Arbetslagsarbete 

�    Kunskap om dövas tvåspråkighet 

5. RESULTAT 
Nedan kommer resultatet av de fyra intervjuade lärarna och vi har valt att presentera resultatet med 

strukturen styrdokument, arbetslagsarbete, elevmaterial och kunskap om dövas tvåspråkighet.    

5.1 Styrdokument 
Dagens gymnasieskola har vissa styrdokument som lärarna utgår från i planeringen av sin 

undervisning av gymnasieelever. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, nämns att 

lärarna har ansvar att se till att eleverna dels uppnår målen och dels strävar mot målen. Lpf 94 

poängterar att skolans uppdrag bland annat består av att utveckla elevernas förmåga att orientera sig 

i ett samhälle som utvecklas ständigt med ett omfattande informationsflöde. 

 

Reflektioner över undervisning är en del av lärararbetet och det innebär att planeringen kommer 

med i reflektionerna och det är därför Emma och Lisa, under intervjun, ofta tar upp sina reflektioner 

över undervisningsarbetet grundat på sin planering. Dock kom det fram några intressanta tillskott i 

vår intervjuundersökning som delvis återges i resultatet men som följs upp i vår diskussion senare i 

studien. Intervjuerna med Carina och Björn rymmer en del åsikter som även stämmer överens med 

Emma och Lisa men det finns även åsikter som går emot varandra. 

 

Ett mål, enligt styrdokumenten, som lärarna ska se till att eleverna ha uppnått efter 

gymnasieutbildningen slut är att eleven skall kunna skriva skriftligt så att kommunikationen med 

samhälls-, yrkes- och vardagslivet skall fungera. För lärare gäller det att undervisa så att den döva 

eleven skall kunna svenska för sitt framtida liv. En av de intervjuade lärarna reflekterade över hur 

eleven möjligen känner sig över pressen: 
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Elever känns ”kluvna” inombords. Hela tiden i deras värld måste de skriva och tänka på hur man ska skriva för 
att lyckas i framtiden. Tänk på dem som har svårt att skriva. Samtidigt måste de få mer information på 
[svenskt] teckenspråk. De är i två världar samtidigt hela tiden. (Lisa). 

 
De “två världar” som Lisa pratar om skulle kunna betyda att leva med två språk, svenska 

teckenspråket och svenska språket. De elever som har svårt med att skriva svenska har svårt att göra 

sig förstådda hos dem som inte kan svenskt teckenspråk. Den skrivna svenska texten följer då 

svenska teckenspråkets grammatik och blir svår att förstå. Vanligtvis blir det även svårt att läsa 

svenska. 

 
Det är viktigt att jobba på ett sätt så att eleverna blir medvetna om sin tvåspråkighet. Jag tror att eleverna vet 
att de är tvåspråkiga och att de har [svenskt] teckenspråk som är mitt [elevernas] språk och även svenska. 
Därför är det viktigt att prata mycket om tvåspråkighet och det är viktigt att lära sig läsa och skriva för sin egen 
framtids skull. Det finns ju inte någon genuin dövvärld. (Emma). 

 

Emma menar att eleverna vet om att de är tvåspråkiga men det är ändå viktigt att poängtera att 

svenska språket är viktigt att kunna för elevens framtid. Det svenska samhället är ju inte uppbyggt 

på dövas villkor utan det är uppbyggt på hörandes villkor och det svenska språket. 

 

Björn och Carina anser att läroplanen kan vara diffus, Carina anser att hon använder sig av 

kursplanen i svenska för döva mest och den anser hon vara bra. Björn anser att läroplanen är: 

 
… diffus, ja, men samtidigt skapar diffusheten frihet […] det är bättre att ha frihet än att bli låst vid detaljerna. 
(Björn). 

 
Emma och Lisa tycker också att läroplanen är diffus och att det inte nämns något om just 

tvåspråkighet i Lpf 94. 

 
De styrdokument vi har är diffusa, vilket innebär att vi måste själva bestämma vad som ska göras. Vad tycker 
jag [som svensklärare] och sedan diskutera med andra kollegor i andra gymnasieskolor. Vi kollar hur de 
planerar deras undervisning. I vår skola koncentrerar vi oss på svenska [för döva] A, snart B. (Lisa). 

 
På frågan om de önskar fler riktlinjer eller direktiv i styrdokumenten angående tvåspråkigheten på 

så sätt att det hjälper lärare i sin planering av undervisning svarade de bland annat att: 

 
Det är menat att eleverna hittar deras egen kunskap och det på deras olika sätt. Kunskapen är individuell. Nu 
idag är det mer fritt, förr följde man en bok, läste genom och sedan var det inget mer med det. […] Så det 
betyder att eleverna inte ska läsa exakt de moment som finns angivna. Utan det handlar mer om att man väljer 
vad som passar eleverna på annat sätt, anpassning, vilket är jättebra. Emellertid är läroplanen diffus, ja. Det är 
en liten del om tvåspråkighet, inte mycket. Det är egentligen en ganska stor fråga. (Lisa). 

  
Lisa och Emma menar att de inte önskar ha fler direktiv som talar om vad de skall göra utan de 

tycker att friheten att anpassa undervisningen är en stor fördel med Lpf 94. Det önskar inte heller 

Carina och Björn. Carina vill behålla upplägget där hon: 
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…väljer själv hur jag vill jobba beroende på eleverna och elevgruppen. Det är bättre med mål än att ha en 
massa regler att följa. Jag vet dock att flera nyanställda lärare tycker att det är svårt att avgöra hur man ska 
göra [vägen till målet] men jag har ju erfarenhet så jag vet hur jag ska göra. (Carina). 

 
Detta med frihet, som nämns av lärarna, att utforma vägen till målet kommer att ligga som grund till 

senare diskussion. Björn säger att det skall finnas en arbetsplan som nyanställda lärare ska få ta del 

av så att osäkerheten minskas. Björn tror att främst nyanställda lärare gärna skulle ha fler riktlinjer 

och regler att följa men han själv tycker att det är bra med friheten även om han säger att det 

underlättar att ha erfarenhet.  

 

Carina och Björn har varit med i diskussionerna kring utformandet av kursplanen Svenska för döva, 

som senare antogs år 2000 enligt Björn. Carina tror att hon tjänade mycket på att vara med i 

diskussionerna kring utformandet av kursplanen: 

 

… det kanske är svårt för nyanställda lärare som inte var med i utformandet av kursplanen och [därmed inte 
vet] vilka problem vi hade då vi var tvungna att följa kursplanen i svenska för hörande (Carina). 

  
Dock verkar det fortfarande finnas en osäkerhet när det gäller denna kursplan som gör att Lisa 

jämför denna med hur undervisningen för hörande bedrivs: 

 
Men före [planeringen] självklart så kollar vi med undervisningen för hörande och undersöker och planerar och 
jämför, det gör vi faktiskt hela tiden. Det är ganska svårt att koppla till styrdokumentet. Vi försöker följa 
samma områden men försöker hitta något lämpligt [material] till dem [eleverna] för att fånga dem på olika sätt 
(Lisa). 

 
Som synes ovan har kraven på läraren att finna vägar till målet blivit en utmaning och det verkar 

finnas en skillnad i lärarnas attityd till styrdokumenten beroende på hur lång erfarenhet läraren har. 

Det är lärarens ansvar att pröva sig fram och se vad som passar varje elev. Lpf 94 säger att skolan 

har ett ansvar att utveckla varje elevs kunskap utifrån elevernas egna förutsättningar. Vilket även 

Lisa nämner: 

 
Vi har i en grupp svaga elever och en elev som läser på A nivå [Svenska för döva A]. Vi måste undervisa dem 
på olika sätt. Vi måste uppmuntra honom så han inte hänger med de andra på lägre nivå. De andra har 
skrivsvårigheter, dyslexi och koncentrationssvårigheter, det betyder att det är en stor spridning i gruppen 
(Lisa). 

 
Sammanfattningsvis kan vi här konstatera att våra informanter har olika erfarenheter av läroplanen 

och kursplanen. Alla anser att läroplanen är diffus men samtidigt tycker två av dem att de klarar sitt 

arbete eftersom de har arbetat en lång tid och har erfarenhet. De har dessutom varit inblandade i 

utformandet av kursplanen och har därmed fördel i sitt arbete. De andra känner en osäkerhet med 

styrdokumenten och tar reda på hur arbetet ser ut i undervisningen för hörande samt diskuterar med 

andra kollegor.  
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5.2 Arbetslagsarbete 
Läraren ska ständigt reflektera över sina didaktiska val och lösa olika eventuella problem. En 

möjlighet att reflektera kring och lösa olika problem kan vara genom arbetslaget.  

 
Vi jobbar som ett arbetslag. Vi försöker koppla svenskämnet till elevernas andra ämnen som till exempel 
religion. Vi planerar att arbeta mer med texter då det handlar om en speciell grupp som har lässvårigheter. […] 
De eleverna upplever hinder, att de flesta texter är för svåra att läsa. Vi försöker diskutera och lösa dessa 
problem inom gruppen [lärargruppen]. Vi diskuterar hur vi kan jobba med strukturer i svenskundervisningen, 
kopplat till elevernas andra ämnen (Lisa). 

 
Lisa menar att elever som är i svårigheter behöver strukturer inte bara inom svenskämnet utan även 

i elevens övriga ämnen vilket motiverar för ett arbetslagsarbete så att strukturen bibehålls och inte 

ändras och på så sätt förvirrar eleven. 

 

Carina anser att hon inte kan rådfråga sina arbetskollegor i arbetslaget då de inte kan svenskt 

teckenspråk och därmed inte kan diskutera dövas tvåspråkighet. I den situationen har Carina mest 

kunskap i ämnet men hon får vända sig till svensklärare i andra arbetslag där hon har: 

 

… möten en gång i månaden där diskuterar vi material och utbyter bra tips på böcker som passar olika 
[arbets]områden […] vi pratar även om bedömning av elevernas skrivförmåga och [läs]förståelse (Carina). 

 
  
Det finns en del diskussion kring tvåspråkigheten när ämnen som elevernas skrivförmåga och 

förståelse kommer upp under mötet. Carina har således möjligheter till diskussion på hennes skola. 

  

Lisa nämnde att hon önskar ha ett utvidgat samarbete över skolgränserna, hur lärare på andra 

gymnasieskolor för döva arbetar. Det finns ämnesdagar för svensklärare och det har hon deltagit i 

två gånger under de dryga två åren denne jobbat på den nuvarande skolan. På ämnesdagarna träffas 

lärare och diskuterar och utbyter materialtips som kan användas i undervisningen, men det räcker 

inte ansåg läraren då denne önskar ett samarbete. Problem finns även här eftersom det handlar mest 

om vilka elever man planerar för och vilket program de går på. För varje elev planeras individuellt 

och skillnaden blir ännu större beroende på om eleven går på ett yrkesprogram eller teoretiskt 

program. Carina och Björn önskade båda ett samarbete ”neråt” till grundskolan: 

 
Vi vet för lite hur svenskämnet på grundskolan ser ut, vi behöver mer kunskap om det för att kunna fortsätta 
följa upp så att vi har samma rutiner. Det behövs mer samarbete med grundskolan. (Carina). 
Vi på gymnasieskolan förstår inte riktigt hur de [lärarna] jobbar på grundskolan, deras svårigheter. Vi skulle 
behöva träffas och diskutera regelbundet. (Björn). 
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Under våra frågor om arbetslagsarbete dök det upp två saker som lärarna skulle önska, dels 

samarbete gymnasieskolor emellan och dels samarbete med grundskolan så att överlämnandet av 

eleven från grundskolan till gymnasiet skall gå smidigare. Det kanske inte räcker med 

arbetslagsarbete, det krävs större insatser än så och det är kanske därför lärarna tog upp dessa 

åsikter medan vi diskuterade arbetslagsarbete. 

 

Emma berättar om ett ämnesövergripande samarbete som hon haft tidigare. Ett samarbete mellan 

svenskämnet och svenska teckenspråksämnet: 

 
Förut brukade jag jobba nära teckenspråkslärarna. Vi hade svenska och [svenskt] teckenspråk samtidigt. Det 
blir automatiskt tvåspråkigt. Vi diskuterar till exempel hur man uttrycker sig på svenska. Vi förklarar på 
[svenskt] teckenspråk. (Emma).  

 

Ett samarbete som handlar om dels att teckenspråksläraren hjälper svenskläraren och vice versa, 

dels om att hjälpa eleverna att se skillnaden mellan svenskan och svenska teckenspråket. Lisa och 

Emma tyckte att samarbetet fungerade bra: 

 
Jättebra tycker jag. […] Ofta behöver vi jobba med att jämföra språken. Till exempel en sats med svenska ord, 
lätt för mig som är hörande, jag hör svenska hela tiden. Ibland blir det ett hinder, hur jag ska förklara på 
[svenskt] teckenspråk. Hur ändrar jag så att man kan beskriva på [svenskt] teckenspråk. Det diskuterar vi hela 
tiden. Det är bra om man hjälper varandra i samma undervisningssituation. (Emma). 

 

Vidare nämns att detta ämnesövergripande samarbete med gemensam undervisningslektion i 

svenskt teckenspråk och svenska inte längre är möjlig. Vilket Lisa och Emma beklagar: 

 

Nu jobbar vi inte på samma sätt utan vi jobbar med svenska och [svenskt] teckenspråk var för sig. Det var det 
jag menade med att det blivit lite sämre. (Lisa).  
Nu har vi så många elever så det är omöjligt. I fjol var det bra, då var det bara en grupp som vi delade i två 
grupper. Nu idag är det fyra grupper. Det blir så, när vi har många elever och schemat ändras mycket. (Emma).  

 

Carina har också haft ett samarbete med teckenspråkslärare några gånger men det fungerar inte nu 

eftersom det är för mycket som måste lösas innan, rent praktiskt. Det tar tid att samarbeta och 

scheman måste synkas. Hon menar att det egentligen inte finns några hinder för ett samarbete men 

det blir mest slumpen som avgör om det blir ett samarbete eller inte. Hon anser att detta borde 

utvecklas mer. 

 

I kursplanen Svenska för döva nämns att språket har en funktion som möjliggör kunskap och genom 

språket blir kunskapen synbar. Det är då viktigt att kunna läsa och hantera språket för att förstå och 

hänga med i omvärldens utveckling vilket innebär att: 
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Ämnet svenska för döva har i samverkan med andra ämnen, främst teckenspråk, ett ansvar för att denna 
kunskapsutveckling sker och att eleverna upplever en meningsfull helhet i sin utbildning, där den valda 
studieinriktningen är en utgångspunkt.  

       (Svenska för döva, www.skolverket.se) 
 

Det står således i kursplanen svart på vitt att samverkan mellan svenskämnet och svenska 

teckenspråksämnet bör finnas och att dessa har ett gemensamt ansvar att hjälpa eleverna klara 

hantera det svenska språket. Emma och Lisa har sett fördelen med samverkan, inte minst när det 

gäller de svagare eleverna då Lisa menar att denna samverkan främst stöttar de svagare eleverna 

som har svårt med svenskan. Björn som inte haft gemensamma svensk- och teckenspråkslektioner 

anser däremot: 

 
… varför ska man blanda svensk[lektioner] och [svenskt] teckenspråk[lektioner]? Hörande brukar inte blanda 

svenska[lektioner] med engelska[lektioner]. Jag vet inte riktigt syftet med det […] det är bättre om läraren har 

utbildning i både svenska och [svenskt] teckenspråk istället för att samarbeta inom två ämnen. (Björn). 

 

Sammanfattningsvis kan vi även här konstatera att informanterna har olika erfarenheter och åsikter. 

Två av dem diskuterar språkfrågor mycket inom arbetslaget och har haft samarbete med lärare i 

svenskt teckenspråk och anser att det är positivt. De andra önskar kontakt och samarbete med 

grundskolan, de vill få kunskap om hur man arbetar i grundskolan, så att de skulle kunna göra bättre 

uppföljning när eleverna kommer till gymnasiet.  

5.3 Elevmaterial 

Vi bedömde, som framhållits tidigare, att elevmaterial är en viktig del av planeringen av 

undervisningen. Tillgången på och huruvida materialet passar döva elever intresserar oss. Lärarna 

har elever som går på ett nationellt program och andra elever som går på individuellt program. I 

vissa klasser är de blandade. Denna variation som elevgrupperna erbjuder ställer desto större krav 

på läraren: 

 
Vi letar hela tiden, men det är ganska svårt att hitta material. Våra elever tillhör inte de nationella programmen 
[har elever på individuella programmet], det är en stor spridning från låg nivå upp till högre nivå. Några elever 
är nära godkänd nivå medan andra är långt ifrån att lyckas till exempel elever med invandrarbakgrund. Det är 
svårt att lyfta upp dem och stimulera dem. (Lisa). 

 

Lisa nämner att hon borde ha tagit kontakt med grundskolan gällande de elever som inte har klarat 

få godkänt på svenskämnet från grundskolan för att få tips på material för att hjälpa eleven komma 

vidare i sin strävan att lära sig svenska.  
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Eleverna klarar olika typer av texter. De elever som går nationella program kan oftast hantera en 

text som har ett abstrakt budskap medan de elever som går individuellt program behöver oftast en 

annan typ av text. Problemet här ansåg Emma vara: 

 
Om man hittar bra lättlästa böcker är de ofta anpassade till barn och inte till ungdomar. De reagerar och tycker 
boken är löjlig. Eftersom det syns att det är anpassade till småbarn. Om det fanns material på gymnasienivå 
anpassade till döva då accepterar eleverna det, tror jag. (Emma). 

 

Dock menar Emma och Lisa att flera lättlästa böcker som är anpassade för ungdomar har kommit 

och är på gång. De har även fått besök av SIT (Specialpedagogiska institutionen)7  som har frågat 

lärarna vilka önskemål de har gällande elevmaterial där lärarna påpekat att det behövs mer lättlästa 

böcker till ungdomar samt DVD med litteratur på svenskt teckenspråk med medföljande bok på 

svenska så att eleverna kan: 

 
… se på DVD och jämföra med boken och se skillnaderna. Det fungerar på vissa elever men inte alla. I 
svenska [ämnet] har vi redan två sådana böcker kopplat till [svenskt] teckenspråk. Jag tänker på exempelvis 
Odyssén. Där tecknar en man på ett gammalt sätt, med mycket morfologi […] Svårt att jämföra svenskan med 
det [svenska] teckenspråk han använder i filmen. 

 

Här anser de att det gammalmodiga svenska teckenspråket ställer till det för eleverna när det gäller 

att förstå vad mannen tecknar. Emellertid, ett sådant upplägg i elevmaterialet är lärarna positiva till 

då eleverna själva kan jämföra. 

 

Carina anser också att det inte finns något färdigt material till de döva eleverna. Det finns material 

för invandrare (SFI) som har bra upplägg men innehållet är inte anpassat till de döva eleverna 

eftersom innehållet i den sortens material handlar om kulturkrockar. Problemet är: 

 
Det mesta brukar jag själv föreläsa om för eleverna, jag tar bort och lägger till information och gör egna 
förklaringar [om vissa områden t.ex. antiken] eftersom det inte finns material som passar döva direkt. Jag vet 
inte vem som skulle kunna tänka sig att skriva nytt material… (Carina).  

 

Hon menar att det är bäst om lärare själva skapar material för de döva eleverna. Hon tror att trots 

att SIT har vilja att producera material så är det bättre om lärarna själva gör det eftersom Carina 

anser att lärarna har närmare kontakt med eleverna och vet deras behov. 

 

Det handlar om vad man skall översätta och vad man inte skall översätta till svenskt teckenspråk: 

 

… vilket syfte är det med översättningen. Att översätta Strindberg innebär att fokus ligger på Strindbergs 
språkkänsla, han är ju berömd för det. Då är det viktigt att fånga nyanserna i svenska språket och att det återges 

                                                
7 För ytterligare information om SIT: http://www.sit.se 
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även i [svenskt] teckenspråk. Men ett annat exempel är Brott och straff av en rysk författare, där är inte språket 
i sig viktigt, det är innehållet som är viktigt. (Björn). 
 

Björn tycker att det finns bra material men det är inte mycket. Det är en droppe i havet anser han. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanterna anser att det råder brist på material, direkt 

anpassat till deras elever. 

5.4 Kunskap om dövas tvåspråkighet 
Kunskapen kring tvåspråkighet, och om att det finns olika typer av tvåspråkighet såsom successiv 

eller samtidig tvåspråkighet (Viberg 1988) och hur tecknad svenska kan tänkas påverka elevers 

utveckling samt hur tvåspråkigheten skall stimuleras av lärarna, är kanske inte så självklar. Vi 

undrade om våra intervjuade lärare får tillräckligt med kunskap angående tvåspråkighet: 

 
Vårt arbetslag består av hälften hörande och hälften döva, 6 respektive 4. De flesta tecknar. Så det finns stora 
möjligheter för diskussioner. Men samtidigt så jag tror att vi diskuterar detta för lite. Jag personligen skulle 
behöva gå en kurs, det finns en kurs i tvåspråkighet på 5 poäng på universitetet. Det finns behov tror jag. Även 
om jag tecknar och diskuterar mycket, behöver jag ”uppdatera” mig. (Lisa). 

 

Lisa började arbeta med döva elever inte alltför längesedan och vi undrade om läraren fick någon 

slags information kring tvåspråkiga döva och deras förutsättningar så svarade hon att någon 

information hade hon inte fått utan hon fick istället höra runt med kollegorna i arbetslaget när hon 

stötte på hinder. Men det räcker inte med kollegornas hjälp anser hon: 

 
… det räcker inte med det sättet. Tänker på som vi har här i sektionen. Det finns lärare som har jobbat länge 
men vi hinner inte träffas så mycket. Hur ska vi utbyta erfarenheter? Jag har mina erfarenheter och min kollega 
har sina erfarenheter. De som har jobbat i 20 år har en tredje erfarenhet. Vi behöver öppna diskussioner men vi 
har alltför lite tid till det. (Lisa). 

 
Detta är ett problem om det inte finns tid till diskussioner om tvåspråkighet som är så elementärt i 

dövundervisningen. Dessutom är det ett större problem att nyanställda lärare, som aldrig undervisat 

döva tidigare, inte får information om dövas tvåspråkighet i samband med nyanställningen. Som 

nämns ovan säger Björn att varje skola skall ha en arbetsplan för nyanställda. Så var inte fallet för 

Lisa som arbetar på en annan skola än Björn. 

 

Carina nämnde en intressant aspekt på kunskapen i dövas tvåspråkighet. Det gäller inte bara för 

lärare att tillägna sig kunskaper i tvåspråkighet utan det är även hemskt viktigt att betona för 

eleverna att de är tvåspråkiga eftersom: 
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… tvåspråkighet för döva är självklart […] jag tror att de flesta eleverna känner att de har ett mål och 
motivation att lära sig svenska och utveckla sitt [svenska] teckenspråk men det är lättare att uppmuntra 
eleverna att lära sig svenska än [svenskt] teckenspråk men jag som svensklärare säger att de måste lära sig 
utveckla sitt [svenska] teckenspråk också men får ofta svaret ”jag kan ju det”. Jag blev chockad. (Carina). 

 

Carina menar att eleverna måste lära sig mer om sitt eget språk, svenskt teckenspråk, det vill säga 

mer teoretisk kunskap om svenska teckenspråket. Hon anser att det underlättar för eleven att lära sig 

svenska: 

 
…det är deras första språk [svenskt teckenspråk] och används i grunden för att sedan utveckla det andra 
språket – parallell utveckling det är något som vi alla [lärare] måste betona mer… (Carina). 

 

Vi frågade våra intervjuade lärare vad de ansåg om tecknad svenska och om de ansåg att det är en 

möjlighet eller ett hinder för den tvåspråkiga undervisningen av döva. De ansåg bland annat att: 

 
Jag tecknar redan svensktpåverkat. Jag försöker använda riktigt [svenskt] teckenspråk men det går inte alla 
gånger. Men om jag vill visa en svensk mening så använder jag tecknad svenska för att visa tydligt. Jag talar 
om för eleverna att NU använder jag tecknad svenska. (Carina). 
Jag tror att om man använder tecknad svenska så har de lättare för sig att lära svenska och läsa. Det kommer 
med mycket morfologi. […] beror på vilka elever, de elever som går nationella program klarar det medan de 
som inte gör det klarar inte språket lika bra. Om jag följer tecknad svenska då förstår de inget [elever som går 
individuellt program]. (Lisa).  

 
Björn anser att det finns tre aspekter på dövas tvåspråkighet. För det första anser Björn att 

tvåspråkighet är ett krav på läraren att se till att alla döva elever blir tvåspråkiga vilket betyder att 

det är ett mål för eleven att uppnå. Tvåspråkigheten är, enligt Björn, även en metod. Med det menar 

han: 

 
… är en metod som används i klassrummet, det vill säga svenskt text som läses och skrives och därefter 
tecknas och diskuteras. Vi använder hela tiden tvåspråkighet som växelvis metod. (Björn). 

 

Björn menar att dessa aspekter skall eleven ha klarat av/behärska innan de kommer till gymnasiet. 

Han menar att metoden som nämns ovan i citatet kräver att läraren kan svenskt teckenspråk och att 

eleven har läskunskaper. Det finns svårigheter menar han med detta då det finns lärare som inte kan 

svenskt teckenspråk och eleven har bristande läskunskaper.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det verkar finnas ett stort behov av mera diskussioner om 

tvåspråkighet. Alla har olika erfarenheter och vi kan anta att det önskas mera utbyte av erfarenheter 

och kunskaper. 
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5.4.1 Att jämföra svenskan och svenskt teckenspråk 
Emma ansåg att det är svårt att jämföra svenska med svenskt teckenspråk och det som sägs vara 

svårt med jämförelsen är själva översättningen från svenska till svenskt teckenspråk: 

 
Ibland är det svårt att förklara svenska uttryck i meningar på [svenskt] teckenspråk så  
att det blir exakt samma betydelse på [svenskt] teckenspråk. Det behöver inte betyda att det är  
brister i [svenska] teckenspråket. Det var en elev som frågade ”Hur vet du?” om en sats. Jag  
blev paff [hjärnsläpp]. Hur vet jag? Det bara finns inne i huvudet. Det är bara så. Det gick inte  
att förklara för den eleven hur jag menade. Jag kom ingen vart. (Emma). 

 

Emma och Lisa nämnde även att omvänt är det lika komplicerat att översätta från svenskt 

teckenspråk till svenska. I svenskt teckenspråk kan man teckna följande mening: “Han var så tjock 

och hade så många bilringar som vällde ner över magen så att han måste lyfta på ena bilringen för 

att kunna se sin navel“ med några tecken. Hur skall läraren då kunna förklara vad som hände i 

övergången från svenskt teckenspråk till svenska när man ser att det var bara två tecken som 

motsvarade ovanstående långa svenska mening. 

 

Björn berättar att svenskans många ord för samma sak kan sätta krokben för eleverna: 

 
…om vi tar ett exempel, vi läser om 1700-talet och om riksdagen på den tiden. Riksdagen vill  
vara med och bestämma, kungen ligger efter, riksdagen styr. Då tecknar jag riksdagen hela tiden  
med riksdagen på min mun. Men när eleverna kommer hem och ska läsa läxa och då får de ord  
som ständerna, rikets ständer och parlament och det står aldrig riksdag som jag har tecknat hela  
tiden. Detta är tvåspråkighet. Jag måste komma ihåg att använda vita tavlan och skriva upp  
orden så att eleverna förstår läxan när de kommer hem. (Björn). 

 

Emma nämnde att de arbetar mycket med vita tavlan för att göra jämförelser mellan svenskt 

teckenspråk och svenskan. Vad som händer med en mening om man ändrar på ett ord och även hur 

ett ords betydelse förändras om man tar bort ändelsen på ordet. 

 

I kursplanen för Svenska för döva nämns att: [U]tbildningen syftar till att främja elevernas 

utveckling till tvåspråkiga individer med teckenspråk som första språk och skriven svenska som ett 

andra språk. I kursplanen står det även att eleven ska sträva efter att utveckla sin: förmåga att göra 

jämförelser mellan svenska språket och teckenspråk. Det innebär att svenskläraren behöver goda 

kunskaper i och om svenskt teckenspråk. 

 
Det är svårt att tydligt visa skillnader mellan språken. Språken är helt skilda. Man kan utveckla ett bra 
[svenskt] teckenspråk men det är komplicerat med att förklara och översätta till svenska. (Emma). 

 
Vilket innebär att det inte räcker med att kunna kommunicera med eleverna via svenskt 

teckenspråk. Det kräver även att läraren vet vad som sker i översättningen från svenskt teckenspråk 

till svenska och vice versa.  
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Kanske är ovanstående citat tillräckligt argumenterande för integrerande lektioner av 

svensklektioner och svenskt teckenspråklektioner där både svenskläraren och teckenspråksläraren 

deltar i. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanterna anser att det är svårt att tydligt förklara 

skillnader mellan språken i undervisningen och att det är svårt att göra exakta översättningar.  

6. DISKUSSION 
Vi väljer att vara konsekventa i vår uppläggning så vi kommer att reflektera över område för 

område som tidigare gjorts vilka är: styrdokument, arbetslagsarbete, elevmaterial och kunskap om 

dövas tvåspråkighet. I diskussionen gör vi även djupare tolkningar av studiens resultat. 

6.1 Styrdokument 
Vi uppfattar att det i läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) inte finns något skrivet 

just om tvåspråkighet och undrade om lärare får stöd av läroplanen för sin tvåspråkiga 

undervisning. Våra informanter nämnde att de anpassar sin undervisning beroende på vilka elever 

det handlar om och att denna anpassning efter eleverna/elevgruppen är möjlig medelst upplägget i 

den nuvarande läroplanen. Kursplanen i Svenska för döva har koppling till de döva elevernas 

tvåspråkighet medan Lpf 94 inte har det. 

 

Vi undrar dessutom om lärarens frihet att utforma ”vägen” verkligen är så stor? Enligt Colnerud & 

Granström (2002) påverkas friheten indirekt av arbetssätt och metoder som till exempel av 

bestämda timplaner, kursplaner och läromedel. Bristen på passande läromedel kanske minskar 

lärarens frihet eller tvingar det läraren till mer frihet än vad denne önskar? Mer om det i avsnittet 

Elevmaterialet. 

 

Björn betonade vad de döva eleverna skall kunna innan de börjar gymnasieskolan vilket var att 

tvåspråkigheten är ett mål och ett krav som skall uppnås innan gymnasieskolans början. Detta leder 

oss in på vad Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) säger om dövas 

tvåspråkighet: 

 
I stället för grundskolans mål för svenska […] gäller dock särskilda mål för döva och hörselskadade 
elever. Specialskolan ansvarar för att varje döv eller hörselskadad elev efter genomgången specialskola 
- är tvåspråkig, dvs. kan avläsa teckenspråk och läsa svenska samt uttrycka tankar och idéer på teckenspråk 
och i skrift (Lpo 94). 
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Det kan tolkas som att specialskolan skall ha format eleverna så att de är tvåspråkiga efter 

specialskolans slut och att denna process skall vara avslutad innan gymnasieskolans början. Björn 

menar att gymnasieskolans uppgift inte är att göra eleverna tvåspråkiga utan det skall bara byggas 

vidare. Förutsatt att eleverna är tvåspråkiga och behärskar svenska teckenspråket och skriven 

svenska kan Björn använda tvåspråkigheten som en metod i sin svenskundervisning. För att 

metoden skall fungera krävs att svenskläraren skall kunna svenskt teckenspråk och att eleven kan 

läsa. Det är kanske därför det inte står något om dövas tvåspråkighet i Lpf 94 eftersom 

gymnasieskolan kanske förväntar att specialskolan skall ha fullgjort sin uppgift enligt Lpo 94. 

 

En annan intressant sak som dök upp för oss är att Lisa och Emma som undervisar döva i svenska 

känner sig lite osäkra angående kursens innehåll då läraren, främst Lisa, jämför med 

svenskundervisningen för hörande. Det innebär således att läraren indirekt jämför kursplanen 

Svenska för döva A med Svenska A (för hörande). 

 

Carina och Björn som har varit med i diskussionerna kring utformandet av den speciella kursplanen 

för döva anser att den fungerar bra men tillägger att de varit med i diskussionerna kring utformandet 

av den nya kursplanen. De tror att det är svårt för nyanställda lärare, som inte varit med i 

diskussionerna och därför inte känner till problemen som uppstod när de arbetade med kursplanen i 

svenska (för hörande), att utgå från kursplanen Svenska för döva. 

6.2 Arbetslagsarbete 
Vi antar att arbetslagsarbete är en del av lärares planering av sin undervisning. Att använda sitt 

arbetslag som ett bollplank om läraren vill testa sina idéer eller rådfråga arbetslaget om läraren 

stöter på problem i planeringen av sin tvåspråkiga undervisning. Vi upptäckte att lärares möjligheter 

att rådfråga respektive arbetslag, gällande tvåspråkiga elever, varierade bland informanterna.  

Carina har inte möjligheten eftersom hon är den enda i hennes arbetslag som kan svenskt 

teckenspråk. Indirekt menar hon att kan personen inte svenskt teckenspråk kan denne inte diskutera 

dövas tvåspråkighet. Björn nämnde att det finns diskussioner kring tvåspråkighet i arbetslaget men 

det är sällan det händer. Lisa ansåg att tidsbristen var en orsak till att tvåspråkighet inte diskuteras i 

större utsträckning i arbetslaget.  

 

Tidsbristen och att i viss mån att arbetslaget inte kan svenskt teckenspråk är två faktorer som 

hindrar ett erfarenhetsutbyte angående tvåspråkigheten inom arbetslaget.  
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Emma berättar om ett lyckat samarbete i arbetslaget då hon samarbetade med teckenspråkslärare för 

att hjälpa de svagare eleverna att överbrygga skillnaden mellan svenskan och svenska 

teckenspråket. Det anser vi verkar vara en lysande idé på planeringsstadiet och hur det fungerar i 

praktiken kan vara ett forskningsämne. Enligt kursplanen har svenskämnet och svenska 

teckenspråksämnet en nära samverkan för att utveckla elevens läs- och kommunikativa förmåga. 

 

Det intressanta var att när vi frågade om arbetslagsarbete inom planeringen av sin undervisning av 

tvåspråkiga döva så började informanterna snabbt prata om samarbete utanför arbetslaget. Det 

indikerar att det inte räcker med samarbete inom arbetslaget, det behövs något mer och deras åsikter 

kring detta reflekterar vi kring i nästa avsnitt. 

6.2.1 Ett utvidgat samarbete 
Det finns även önskemål att utvidga ett samarbete med övriga gymnasieskolor. Lisa nämner att det 

finns ämnesdagar med möten som svensklärare från olika skolor träffas i och diskuterar material 

och undervisningsfrågor. Hon anser att själva frågan om tvåspråkighet inte blir aktuell på dessa 

möten. Mötena handlar om att tipsa varandra men hon efterlyser ett samarbete. Genom att kolla 

med varandra ”Hur planerar läraren för sina elever i svenska på skola A. Hur planerar jag? Lyckas 

den andra lärare bättre?” kan själva planeringsarbetet utvecklas snabbare. Detta är särskilt viktigt 

anser vi då lärargruppen för döva är liten på varje skola.  

 

Vi tror att utbytet mellan olika arbetslag på olika skolor kan bli nyttigt då fler erfarenheter och fler 

resultatutfall ur olika lärares planeringar blir tillgänglig för fler lärare om de har ett samarbete i 

form av månatliga möten. Detta torde också vara ett forskningsämne.  

 

Björn och Carina nämnde att samarbetet med specialskolan inte fungerar utmärkt. Överlämnandet 

mellan specialskolan till gymnasiet fungerar men det hade kunnat fungera bättre menar Björn. De 

känner att de inte har kunskap i hur de på specialskolan arbetar med svenskämnet. Detta trodde vi 

att det var något av en självklarhet då det står i Lpo 94 att: 

 
 Läraren skall 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och 
i gymnasieskola och gymnasiesärskola 

(vår kursivering) 
 
 
Det är ytterligare ett intressant forskningsämne som skulle kunna studeras djupare. Hur övergången 

fungerar mellan specialskolan och gymnasieskolan. 
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6.3 Elevmaterial 
Här var informanterna överens om att det inte finns mycket material anpassat till döva elever på 

gymnasienivå. Men åsikterna går emot varandra när det gäller hur man skall lösa denna situation. 

Björn, Lisa och Emma anser att SIT producerar bra material och att det gäller att påpeka för dem 

vad för material som efterfrågas. Björn samarbetar till och med tillsammans med SIT gällande 

översättningar från böcker till DVD, eller texter, som då blir anpassade till döva gymnasieelever. 

Carina anser däremot att det är lärarna själva som skall tillverka elevmaterial eftersom hon menar 

att det är lärarna som vet elevernas behov då läraren möter eleverna varje dag. 

 

Friheten att utforma vägen till målen kan minskas genom bristen på material till eleverna. Läraren 

kanske blir mer eller mindre tvungen att använda material som egentligen inte är lämpligt som i 

Lisas fall med DVD-filmen där Odyssén har blivit översatt till ett gammalmodigt svenskt 

teckenspråk. 

 

Det kan även bli en påtvingad ökad frihet att utforma vägen till målen då Carina själv måste 

producera enklare material. Hon föreläser, lägger till, tar bort information och förenklar. Hon anser 

att hon är tvungen till att göra det då det inte finns mycket material som passar döva. Med påtvingad 

ökad frihet menar vi att läraren egentligen inte frivilligt producerar eget material. Dessutom riskeras 

att eleverna får en bild av svenskämnet ur lärarens perspektiv om läraren ständigt producerar eget 

material och som ”tar bort, förenklar och lägger till”. 

 

Det finns material som lärarna använder. Carina tycker att SFI-materialet är bra för eleverna medan 

Lisa och Emma anser att lättläst elevmaterial passar bra för de elever som har svårt i skolan. 

Upplägget är bra i båda fallen men lärarna påpekar dock att innehållet inte passar döva. Carina 

anser att texterna i SFI-materialet ofta handlar om kulturkrockar medan Lisa och Emma påpekar att 

det lättlästa materialets innehåll ofta är riktade till yngre elever. 

 

Vi har inte haft som avsikt att analysera elevmaterial utan vi har intresserat oss för tillgången till 

material för döva elever. 
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6.4 Kunskap om dövas tvåspråkighet 
Vi antar att lärare som undervisar döva i svenskämnet bör ha kunskap om vad tvåspråkighet betyder 

för de döva elever och vad det innebär för deras utveckling i både svenska och svenskt teckenspråk. 

För detta anser vi att kursplaner är en tillräcklig motivering som nämndes i resultatet ovan.  

Det vill säga utbildningen i Svenska för döva syftar bland annat till att eleven skall kunna göra 

jämförelser mellan svenskt teckenspråk och svenska. Logiskt kräver det att läraren kan svenskt 

teckenspråk och svenska för att hjälpa eleven att göra just jämförelser. Kan inte läraren svenskt 

teckenspråk är det vanligt att tolk används men frågan är då hur läraren skall veta hur själva 

jämförelsen mellan svenska teckenspråket och svenskan skall gå till. Hur skall den läraren som inte 

kan svenskt teckenspråk planera sin svenskundervisning?  

 

Björn berättar om hur svenskans många synonymer kan ställa till det för den döve eleven, och ett 

exempel har givits i resultatet ovan med ordet riksdag, och Björn anser att just denna del av 

tvåspråkighet är nödvändig kunskap så att inte missförstånd uppstår i undervisningen. Därav kan vi 

fråga oss hur en lärare som inte behärskar svenskt teckenspråk ska kunna vara medveten om denna 

del av tvåspråkighet. Den lärare som inte kan svenskt teckenspråk har ofta tolk med sig i sin 

undervisning och frågan är: Skall läraren då överlämna ansvaret till tolken angående denna aspekt 

på tvåspråkighet?  

 

Emma poängterar under intervjun att svenskt teckenspråk och svenska är helt skilda språk men det 

är svårt att förklara själva skillnaderna. Det låter som en paradox att trots att det är helt skilda språk 

är själva skillnaderna svåra att förklara. Detta kan ha grund i att lärarna har kunskap i svenskt 

teckenspråk på en nivå då det handlar om att kommunicera. Den teoretiska kunskapen om svenska 

teckenspråket saknas. Carina påpekar att det gäller även för eleverna att tillägna sig en teoretisk 

kunskap om sitt eget språk för att stärka sin grund för att lättare lära sig svenska. Parallell inlärning 

av språken är viktigt att betona anser hon. 

 

Björn vill ha didaktiska forum för lärare i ämnet tvåspråkighet bland döva utifrån ett samarbete med 

universitet. Björn nämner att det har varit ett samarbete med ett universitet tidigare men det rann ut i 

sanden. Han vill gärna åter ha ett samarbete och genomföra didaktiska forum för att fortbilda lärare 

inom tvåspråkighetsforskning. Han är även kritisk till att det forskas om dövas tvåspråkighet men 

att forskare sällan kommer till gymnasieskolan [läs: hans skola] och ser hur det verkligen går till.  
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6.5 En intressant och oväntad aspekt 
I detta avsnitt diskuterar vi intressanta aspekter som vi inte väntat oss. Det är den tecknade 

svenskans betydelse som har kommit i nytt ljus för oss och därför uppmärksammar vi just denna. 

Tecknad svenska har kritiserats av forskare för att äventyra barns språkutveckling ifall barnet inte 

har utvecklats sitt modersmål ordentligt. Det finns dock en nyttig funktion kring tecknad svenska 

anser Lindahl (2003). 

 

Informanten Lisa nämner att tecknad svenska är ett bra sätt för eleverna att lära sig det svenska 

språkets uppbyggnad. Detta är något som vi först reagerade emot då vi ansåg att tecknad svenska är 

störande men ändrade oss då vi insåg att tecknad svenska kan fungera som ett verktyg i 

undervisningen. 

 

Vi har således sett att det diskuterades en del om tecknad svenska i intervjuerna. Enligt många 

erfarenheter skall man inte tillämpa tecknad svenska. Tecknad svenska konstruerades i tron att det 

skulle underlätta dövas inlärning av svenska språket. Utvecklingen med tecknad svenska, på 1970-

talet, har istället visat att hörande lärare och döva elever inte kunde göra sig förstådda för varandra 

(Bergman 1977;  Svartholm 1997). Våra informanter ser dock fördelar i att tillämpa tecknad 

svenska. De menar att det fungerar med de döva som har goda kunskaper i svenskt teckenspråk och 

svenska. De anser att tecknad svenska kan hjälpa elever att få en språkkänsla och se hur svenska 

språkets olika nyanser ser ut. Det kan vara så att tecknad svenska inte har samma funktion som förr.  

Förr användes tecknad svenska konstant även i kommunikation med eleverna. Enligt Lindahl 

(2003) kan tecknad svenska användas när det gäller att betona svenska meningars betoningar och 

tonfall men när det gäller kommunikation med elever skall genuint svenskt teckenspråk användas. 

Enligt informanterna beror det på vilka elever man talar om. Tecknad svenska kan principiellt sett 

tillämpas i undervisning av döva som går nationella program. Det är oftast så att de har goda 

grunder i svenskt teckenspråk och svenska. Däremot när det gäller elever som går individuellt 

program nämnde Lisa och Emma att det inte går att tillämpa tecknad svenska i undervisning av 

dessa elever. Kunskapen går förlorad i denna situation, då det vanligtvis är att dessa elever har 

brister i sitt svenska teckenspråk och även i svenska. 

 

Vi anser att det är intressant att tecknad svenska används än idag fast på ett annat sätt. Idag används, 

enligt informanterna tecknad svenska när det gäller att undervisa de så kallade starkare eleverna och 

inte de så kallade svagare eleverna. Förr på 1970-talet, var tecknad svenska tillämpad på alla elever 

oavsett de var starka eller svaga elever. Nu anses tecknad svenska vara ett redskap när det gäller att 

hjälpa de starka eleverna till att få större kännedom om svenska språkets uppbyggnad. 
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7. SUMMERING 

Här summerar vi resultatet och diskussionen. Vi väljer även här att vara konsekventa vad gäller 

uppläggning. Vi summerar område för område. 

7.1 Styrdokument 
När det gäller styrdokumenten har vi antagit att lärare använder dessa i planeringen av sin 

tvåspråkiga undervisning för döva inom svenska. Skolans uppdrag är bland annat att förmedla 

kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall kunna tillägna sig och utveckla 

kunskaper. Detta som förberedelse för till exempel yrkesverksamhet och studier på högskolenivå. 

Läraren skall i arbetet utgå från elevens behov och förutsättningar bland annat. När det gäller döva 

elever gäller en speciell inlärningsprocess, ett visuellt tillägnande av skriftspråket. Läraren skall 

arbeta så att eleverna själva tar ansvar för att utveckla sina kunskaper i svenska både under 

skoltiden och senare i livet. 

 

I våra intervjuer har det framkommit att informanterna upplever att läroplanen är diffus. Emellertid 

anser de att det är bättre att arbeta med ”frihet” än efter en massa regler. De önskar inte fler 

riktlinjer och direktiv. De menar att det handlar om att arbeta efter elevernas behov och 

förutsättningar. Även om kursplanen säger en del om tvåspråkighet händer det att man till exempel 

tar reda på hur det är för hörande elever i ämnet svenska innan planeringen. Två av informanterna 

har varit inblandade i utformandet av kursplanen och har därför fördel i sitt arbete. De vet vad det 

handlar om och har därmed lättare att planera sin tvåspråkiga undervisning. 

 

En fundering som vi har beskrivit är att orsaken till att det inte nämns något om tvåspråkighet i 

Lpf94 kan vara att i Lpo94 nämns det att tvåspråkighet är ett mål som skall uppfyllas innan eleven 

kommer till gymnasieskolan. En av informanterna menar att gymnasieskolans uppgift inte är att 

göra eleverna tvåspråkiga utan att vidareutveckla elevernas redan tillägnade av tvåspråkighet. 

Informanten menar också att tvåspråkigheten är en metod i svenskundervisningen och 

förutsättningarna för detta nämner informanten är att läraren skall kunna svenskt teckenspråk och 

att eleven skall kunna läsa.  

7.2 Arbetslagsarbete 
I fråga om arbetslagsarbete är det olika för informanterna. Vi har antagit arbetslagsarbete som en 

viktig resurs i lärarens planering kring tvåspråkighetsfrågor. Det kan vara att använda en 

arbetskollega som bollplank eller om läraren stöter på problem i planeringen av sin tvåspråkiga 

undervisning.  
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Det står i kursplanen att samverkan mellan svenskämnet och svenska teckenspråksämnet bör finnas. 

Med en sådan samverkan menas att utveckla elevens läs- och kommunikativa förmåga. Två av 

informanterna anser att det är viktigt med arbetslagsarbete. Det har framgått i intervjun att de 

arbetar med strukturer kopplade till andra ämnen, när det gäller elever som har lässvårigheter. De 

tycker att det är utomordentligt med samarbete med lärare som undervisar i svenskt teckenspråk. 

Det kan handla om till exempel förklaringar och översättningar. Emellertid är det annat för de andra 

informanterna. En anser att syftet med gemensamma aktiviteter mellan ämnen svenska och svenskt 

teckenspråk är oklart medan den andra anser att det är positivt med samarbete mellan ämnen men 

problemen är praktiska, som att lärarna har olika scheman.  

 

I våra intervjuer kring arbetslagsarbete har det framkommit diskussioner om utvidgat samarbete. Att 

det indikerar att det inte är tillräckligt med arbetslagsarbete. Det finns en önskan om ett samarbete 

över skolgränserna, hur lärare på andra gymnasieskolor arbetar med sin tvåspråkiga undervisning 

för döva. Det finns så kallade ämnesdagar med möten som svensklärare från olika skolor träffas och 

diskuterar material och undervisning. Emellertid diskuteras det inte om tvåspråkighet i dessa möten. 

Därför efterlyses ett samarbete kring planering av tvåspråkig undervisning. Det finns även en 

önskan om samarbete med specialskolan. Syftet skulle vara att få kunskap om hur man arbetar i 

specialskolan och att göra bättre uppföljning av elevernas språkutveckling på gymnasieskolan. Vi 

har uppmärksammat att det finns angivet i Lpo94 att läraren bland annat skall utbyta kunskaper och 

erfarenheter med till exempel personalen i gymnasieskolan.  

7.3 Elevmaterial 
Vi har antagit att elevmaterial är en del av planeringen av tvåspråkig undervisning. Vad som har 

intresserat oss är tillgången och huruvida materialet passar döva elever. I våra intervjuer har det 

framgått att det råder brist på material direkt anpassat till vilka elever det handlar om (se s 31). Det 

är till exempel elever som går på nationella program respektive individuellt program. De har olika 

förutsättningar och behov. De elever som går på nationella program klarar ofta texter som har ett 

abstrakt budskap, enligt informanterna. I och med att materialutbudet är litet händer det att man 

ordnar material själv. Det finns samarbete med Specialpedagogiska Institutet (SIT) och en 

informant hävdar att även om det finns en vilja att producera material är det bättre att läraren ordnar 

en del material själv eftersom läraren känner sina elever och vet vad för behov de har. Vad vi kan 

konstatera är att materialtillgången är relativt liten och det finns olika möjligheter beroende på vilka 

elever det handlar om.  
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7.4 Kunskap om dövas tvåspråkighet  
Vi har antagit att kunskap kring tvåspråkighet är en viktig del i lärarens planeringsarbete. Vi har 

konstaterat att det är olika för informanterna. Gemensamt för dem är att de anser att det är svårt att 

jämföra svenska och svenskt teckenspråk, till exempel förklaringar och översättningar. Hur 

översätter man från svenskt teckenspråk till svenska och vice versa? I kursplanen finns det angivet 

att eleven skall sträva efter att utveckla sin förmåga att göra jämförelser mellan språken. Det 

innebär följaktligen att svenskläraren behöver goda färdigheter i svenskt teckenspråk och goda 

kunskaper om dövas tvåspråkighet. Vi har också konstaterat att det finns önskemål hos 

informanterna om mer diskussion och utbyte av erfarenheter och kunskaper kring tvåspråkighet. 

 

Vi har redogjort för den kritik mot tecknad svenska som finns i forskningsvärlden. I våra intervjuer 

har det framgått att informanterna använder tecknad svenska i undervisningen för att förklara och 

exemplifiera svenska språkets uppbyggnad. Emellertid beror det på vilka elever det handlar om, 

enligt informanterna. Informanterna anser att tecknad svenska kan tillämpas i undervisning av de 

elever som går nationella program. De har ofta goda grunder i svenskt teckenspråk och svenska. De 

elever som går individuellt program har ofta brister i både svenskt teckenspråk och svenska. Vad vi 

har konstaterat gällande tecknad svenska är att det används på ett annat sätt idag jämfört med förr.  

8. REFLEKTIONER KRING METODVALET 
När det gäller vårt val av metod för att få svar på vår forskningsfråga anser vi att vi har gjort rätt 

val. Det vi har strävat efter är att beskriva lärares egna erfarenheter, upplevelser och åsikter. 

Intervjumetoden har varit utomordentlig för oss. Det var direkt kommunikation mellan oss och 

informanterna och vi har sett hur informanterna uttrycker sig vilket har varit viktigt för våra 

tolkningar. Vi har kunnat få saker förtydligade direkt i samtalen.  

 

Vi tror att vi inte hade kunnat uppnå samma resultat om vi valt att använda oss av enkäter eller 

observation. Vi kanske hade till exempel fått en del oklara/ofullständiga svar vid en enkätstudie. 

Observationer hade inte heller varit lämpligt då vi enbart avsett studera hur lärare planerar. Det har 

dock varit besvärligt att få tag i intresserade. De som tackade nej motiverade med att de hade till 

exempel tidsbrist. Vi fick tag i fyra informanter i alla fall, vilket var vår förhoppning.  

Under intervjuerna har det varit en person som intervjuar och en annan som skött filmandet. Vi 

kände att det har fungerat bra i intervjuerna. Emellertid har det varit lite problem med 

gruppintervjun då den ena läraren dominerade intervjun men vi anser ändå att den andra läraren tog 

upp viktiga åsikter som eventuellt inte hade kommit fram om det varit enskilda intervjuer. 
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När det gäller utskrift har det inte varit lätt att överföra samtalen till textform. Kommunikationen 

har varit på svenskt teckenspråk. Vi har fått gå tillbaka till videomaterialet flera gånger för att 

kontrollera vad som verkligen hände. Teckenspråk och talspråk är helt skilda språk med egen 

grammatik och struktur. I teckenspråk finns det till och med ansiktsuttryck som talar om 

grammatiska och andra viktiga element. Därför har det inte varit lätt. Vi har försökt vara så 

noggranna som möjligt med att tolka vad informanterna har yttrat. Vi har försökt vara noggranna 

med att redovisa informanternas uttalanden. Vi har också försökt vara noggranna så att all text blir 

”läsbar” för allmänheten, det vill säga läsarna.  

9. FÖR VIDARE FORSKNING 
Vi har under arbetets gång funnit intressanta aspekter som kan bli ämnen för vidare forskning. 

Intressanta aspekter som vi inte har tänkt på innan studiens genomförande. Det behövs mer 

forskning kring hur gymnasielärare i svenskämnet för döva planerar sin undervisning. Här kommer 

intressanta uppslag för vidare forskning: 

 

• Hur fungerar överlämningen av elever från specialskolorna till RGD? 

• Utred möjligheterna till samarbete mellan RGD:s svensklärare där de kan få hjälp av 

varandra genom materialtips, planeringshjälp och utvärdering. 

• Utred möjligheterna till didaktiska forum för lärare i ämnet tvåspråkighet för döva i 

samarbete med universitetet. 

 

Dessa frågor vore intressanta att forska kring för att till exempel se om behovet av samarbete mellan 

gymnasieskolorna är stort och önskas av flera lärare. Dessa tre punkter blev aktuella under 

intervjuerna eftersom de intervjuade lärarna ansåg att dessa punkter har med lärares planering och 

kompetensutveckling att göra. Härvid lämnar vi över stafettpinnen och hoppas att vår studie 

inspirerar till fortsatt forskning kring gymnasielärares planering i svenskämnet för döva. 
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