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Abstract 
 
Allard, Karin (2013): ”Woffor did un want to do that?” Practices of communication in 
plurilingual foreign language teaching and learning contexts via Swedish sign language as a 
mediating tool. Örebro Studies in Education 39, 275 pp. 
 
Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational 
concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning prac-
tices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim 
of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. in terms of what is 
said by whom, to whom, why, and with what consequences. Although extensive research has already 
been carried out within the field of plurilingualism, for example from linguistic, sociological and 
political points of departure, research on plurilingualism with regard to foreign language teaching and 
learning interaction in Swedish sign language contexts has been largely missing. The ambition of this 
work, therefore, is to add to the diversity of research on plurilingualism. It is also hoped that this 
work will contribute to the debate in educational politics concerning a human rights perspective on 
plurilingualism, especially with regard to modern European languages as a transnational issue. 

Methodologically, an ethnographic approach has been employed to document, by means of two 
video cameras in combination with field notes, the practices of communication emerging from teacher-
student interaction. Using notions from Conversational Analysis and alongside established conventions 
of sign language transcription, a model of transcription was designed for the specific purpose of de-
scribing, in detail, the plurilingual interaction where Swedish sign language is used as a mediating tool. 

Three lessons in English and four lessons – or lesson extracts – in Spanish, at secondary level in a 
Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, have been documented and 
analysed. The analyses were carried out in two different steps, one describing and one discussing the 
results of the empirical investigation. 

The institutionally formalised interaction observed appears to have contributed to the heavy 
dominance of the teacher, and of the IRE sequence used during the lessons, to a much greater 
extent than students’ deafness or impaired hearing. Although the aims and objectives of the cur-
ricular texts intended for these students, as well as for hearing ones, are expressed in communica-
tive terms – for example, learning to read texts of relatively high complexity, or developing writing 
skills for communication across linguistic boundaries – almost all the lessons that were investigat-
ed concerned the translation of isolated words into sign language, often taken out of their English 
or Spanish context. Nonetheless, the students took part in the classroom interaction when protest-
ing, joking, asking questions and helping each other. Thus, the teacher dominance noted does not 
imply suppression, but rather a tendency on the part of the teacher to underestimate the students, 
as well as reflecting a selective tradition within foreign language teaching and learning practices in 
a general Swedish school context. However, when viewed from a human rights perspective on 
future plurilingual European citizens, using their language skills to reach out into the world for 
mutual understanding, the students involved in the language teaching and learning interaction 
observed in this study may hardly be expected to reach out across linguistic boundaries, at least 
not as a result of the language education they have experienced. 

Keywords: human rights perspective, plurilingualism, Swedish Sign Language, practises of 
communication, performativity, ethnography. 
 
Karin Allard, School of Humanities, Education and Social Sciences  
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden 
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Förord 
Tanken att skriva en avhandling väcktes allra först, då jag var verksam som 
lärare i specialskolan och särskilt påtagligt blev intresset då jag undervisade i 
olika undervisningsgrupper om tvåspråkighet i ämnet svenska som andra-
språk för döva och svenskt teckenspråk som undervisningsspråk.  Där fanns 
också en skolledning som uppmuntrade mig till att fortbilda mig inom äm-
net. Jag vill därför rikta ett särskilt tack till dåvarande biträdande skolleda-
ren Karin Angerby och till generaldirektör Greger Bååth på Specialpedago-
giska skolmyndigheten som gav mig såväl ett finansiellt som ett utbildnings-
mässigt stöd till mina fortsatta studier och till forskarutbildning. 

Två viktiga inspiratörer som sedan banade väg för mina forskarstudier är 
min huvudhandledare Ulrika Tornberg och biträdande handledare Roger 
Säljö. Ni har på ett oförtrutet sätt trott på mitt projekt, visat stort intresse 
och kommit med värdefulla konstruktiva förslag samt varit betydelsefulla 
som handledare i olika faser av avhandlingsarbetet.  Med er sällsamma teo-
retiska skärpa och analytiska förmåga har denna process tagit värdefulla och 
avgörande steg mot en färdig avhandling. Ett stort TACK till er båda! Tillåt 
mig att säga, att ni varit viktiga personer som starkt bidragit till att kunna 
göra slutförandet av denna avhandling möjlig. Till dig Roger vill jag rikta ett 
tack för ditt breda och djupa kunskapsfält när det gäller området kommuni-
kation som banat väg för vidgade vyer. Och till dig Ulrika, för alla berikande 
och intellektuellt utmanande samtal vi haft om flerspråkighet och dess berät-
tigande i ett utbildningspolitiskt sammanhang. Dem kommer jag att sakna! 
Det har varit en stor ynnest att ha dig som handledare. 

Till Tomas Englund vill jag också rikta ett varmt tack för ditt engagemang 
och din tilltro till mitt avhandlingsprojekt. Och för att du bjöd in mig till en ny 
vetenskaplig hemvist, Utbildning & Demokrati. Ninni Wahlström har också 
varit en viktig länk under olika faser i avhandlingsarbetet. Särskilt viktig har 
Sam Paldanius också varit i många avgörande frågor som gällt avhandlings-
processen och har funnits med som ett administrativt stöd vid min sida. Din 
handlingskraftighet och lyhördhet har varit beundransvärd. Tack Sam! 

Viktiga incitament såväl tillblivelsen som utformningen av avhandlingens 
flerspråkiga kärna har de forskarutbildningskurser jag deltagit i under min 
doktorandperiod varit. Värt att nämna är den forskningsinriktning ”LinCS”, 
som går under Roger Säljös ledning på Göteborgs universitet. De datasess-
ions som där ägde rum var inte minst vägledande för mitt eget fortsatta ana-
lysarbete. En annan avgörande forskarutbildningskurs var Gisela Håkans-
sons kurs om ”Flerspråkighet” vid Lunds universitet. Våra samtal om olika 
vetenskapliga traditioners synsätt på språk och två-/flerspråkighet gav mig 
nya perspektiv. En annan viktig vägledning i hur flerspråkighet kan förstås i 
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relation till klassrumsforskning är de intressanta samtal jag haft med Åsa 
Wedin. Dina konstruktiva förslag på mina texter och den kunskap du för-
medlat om flerspråkighetsfältet har varit berikande. Andra tillfällen under 
min forskarutbildning som är värda att nämna är de datasessions jag blev 
inbjuden till vid Tema Barn på Linköpings universitet. Där fanns Jacob 
Cromdal, Nigel Musk, Mathias Broth och Asta Cekaite med som kritiska 
kommentatorer till mitt datamaterial. Tack för den respons jag fick från er 
vid dessa tillfällen.Jag har också vid olika läsgruppstillfällen haft kritiska 
läsare som gett värdefulla kommentarer till min avhandlingstext som i syn-
nerhet bidrog till att inriktningen på avhandlingen skärptes upp och sedan 
tog en avgörande vändning. Ett stort varmt tack går därför till Caroline Li-
berg, Matilda Wiklund, Emma Arneback, Åsa Wedin och Ninni Wahlström. 

Att kombinera avhandlingsskrivande med undervisning har varit en ba-
lansakt och att det fungerat för mig har till stor del varit Ingrid Johanssons 
förtjänst.  Med sin stora omsorg om personalen har Ingrid sett till att detta 
blivit möjligt. Särskilt i slutskedet av avhandlingsfasen har Päivi Fredäng 
varit ett stöd i denna planering liksom Rose-Marie Axelsson. Päivi, jag ser 
framemot vårt fortsatta samarbete! Ett tack går också till Lars-Åke Dom-
fors som med en stor noggrannhet tog sig an den språkliga granskningen 
av mitt slutmanus. Jag vill också tacka Sölve Ohlander för att du gjorde en 
formidabel insats med en utomordentlig språklig granskning av den eng-
elska översättningen på mitt abstract och summary. I arbetet med att hitta 
ett smidigt arbetssätt att hantera mitt datamaterial har jag Anders Liljen-
bring på Teknisk Service mycket att tacka för. Du har på ett tålmodigt sätt 
bistått mig med det tekniska. Ett annat viktigt bidrag till avhandlingens 
återgivning av klassrumsmiljöerna och den flerspråkiga kommunikation 
som där pågår, är de fantastiska illustrationer som Jacob Lind skapat. Du 
har gjort ett fint arbete, Jacob! Lars Wallin vid institutionen för lingvistik, 
avdelning teckenspråk, Stockholms universitet har ställt upp i tid och otid 
som ett viktigt bollplank för alla mina funderingar kring hur teckenspråk-
stranskriptionerna för min studie ska utformas. Det blev många intressanta 
videosamtal. Ett tack går också till Anna-Lena Nilsson, Stockholms univer-
sitet för dina synpunkter på mina teckenspråkstranskriptioner. 

Under forskarutbildningskurserna fick jag möjlighet att lära känna 
många doktorandkollegor. Alla dessa möten skapade också många värde-
fulla nya kontakter men får tyvärr inte utrymme att här nämnas men några 
av dessa möten har sedan också utvecklats till mer fördjupade kontakter. 
Dessa är med Catharina Schmidt, Emma Arneback och Oliver St John. En 
tanke går också här till Ann-Marie Johansson. Jag vill även passa på att 
tacka Lärarförbundet för dess generösa bidrag till skrivarinternat i Åre, 
hösten 2007. Ett annat samarbete för sammanhanget att nämna är 
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DHOPP-nätverket, bland annat för den trevliga teckenspråkiga gemen-
skapen och de seminarier vi hade på Brac. Jag vill rikta ett särskilt tack till 
Emelie Cramér-Wolrath, Camilla Lindahl och Carin Roos för era glada 
tillrop och ert stöd under den här perioden. 

Maria Alsbjer och Kicki Ekberg har varit mig behjälplig på olika sätt. 
Med avhandlingsframställningen var Maria tillmötesgående och Kicki har 
varit tillgänglig för hjälp med allt som haft med forskarutbildningen att 
göra, för att slutligen vara behjälplig med frågor som gällt avhandlingen i 
dess slutfas. Ett tack går också till Gunvi Linnér som fanns med som forsk-
ningsadministratör alldeles i början av min doktorandtillvaro på HumUS. 
Under denna första tid på HumUS fanns även Carsten Ljunggren med som 
en betydelsefull grindvakt in i den akademiska miljön. 

Under hela min doktorandtid har akademin varit min arbetsplats och 
här finns arbetskamrater som jag vill rikta ett kollektivt TACK till, bland 
annat för den trevliga stämning ni sprider. I denna gemenskap finns det 
även personer som jag lärt känna mer än andra. Tack till Marianne Skoog, 
Britt Tellgren och Reidun Carlsson för lättsamma trevliga luncher men 
också för gemensamma samtal om allvarsamma ämnen om livet i stort och 
smått.  Tack går också till dig Britt för fint mentorskap!  Matilda Wiklund 
och Eva Hagström vill jag tacka för betydelsefullt och gott kamratskap och 
för alla trevliga fikastunder där ni förmedlat för mig i vissa stunder välbe-
hövliga uppmuntrande ord på vägen.   

Forskarutbildningen hade inte varit möjlig att genomföra om jag inte 
haft förmånen att ha ett nära samarbete med Tolkcentralen. Här finns en 
nyckelperson, Anders Johansson som också, så noga ombesörjt att jag 
under hela min utbildning fått tolkar till forskarutbildningskurser, konfe-
renser, seminarier och möten. Tack för ett mycket gott samarbete. Sen vill 
jag vända mig till Lotta Brodin och tacka för din skicklighet, språkfärdig-
het, noggrannhet och professionella hållning inför alla de tolkuppdrag vi 
har samarbetat kring. TACK Lotta! Du har varit en viktig medresenär 
under hela doktorandperioden. Maria Thorell, min spanska tolk, du har 
varit en ovärderlig hjälp under alla de många, långa och krävande analys-
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Kapitel 1. Introduktion till avhandlingen  

1.1 Inledning 
Min avhandling1 handlar om undervisning på svenskt teckenspråk i eng-
elska och moderna språk i Specialskolan för hörselskadade och döva ele-
ver. Det innebär att begreppet ”flerspråkighet” kommer att lyftas fram på 
olika sätt, också i ett utbildningspolitiskt perspektiv, eftersom det både 
lokalt och transnationellt anknyter till en diskussion om flerspråkighet som 
en mänsklig rättighet, också för minoritetsspråken i Europa: 

(…) that it is only through a better knowledge of European modern lan-
guages that it will be possible to facilitate communication and interaction 
among Europeans of different mother tongues in order to promote Europe-
an mobility, mutual understanding and co-operation, and overcome preju-
dice and discrimination (Council of Europe 2001, s 2). 

Också språkundervisningen i den svenska skolan generellt befinner sig idag 
i större utsträckning än tidigare på en internationell, flerspråkig arena vad 
gäller syften och mål. Enligt Europarådets definition av ”flerspråkig-
het”/”plurilingualism” (Council of Europe 2001, s 168) handlar det om 

(…) the ability to use languages for the purposes of communication and to 
take part in intercultural interaction, where a person, viewed as a social 
agent has proficiency, of varying degrees, in several languages and experi-
ence of several cultures.   

När det gäller de hörselskadade och döva elever som läsaren kommer att 
möta i min avhandling, så har de svenskt teckenspråk som modersmål och 
svenska som ett andra språk. I Specialskolan med tvåspråkighet2 som sär-
skild profil betraktas de därför som tvåspråkiga. Engelska och spanska blir 
följaktligen deras tredje och fjärde språk, och i den meningen skulle de 
svara väl mot beskrivningen av ”flerspråkighet” i Europarådets mening.  
Språkundervisningen också för dessa elever befinner sig med andra ord, 
enligt målbeskrivningen ovan, på den internationella arenan eftersom 
Europarådets förståelse av begreppet flerspråkighet, plurilingualism, i ut-
bildningspolitiska termer handlar om de europeiska språkelevernas fram-
tida plats i världen, att de med hjälp av flera olika språk ska kunna röra sig 
över nations- och kulturgränserna, möta andra människor med andra 
språk, delta i europeiska angelägenheter och utveckla förståelse för 
varandra.  

För svenska förhållanden finns sedan 2009 en språklag som jämställer 
svenskt teckenspråk med övriga minoritetsspråk som talas i landet (SOU 
2008:226). Också den svenska språklagen, liksom Europarådets policy-
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uttalanden, talar om vikten av att genom språklig interaktion motverka 
diskriminering. Det innebär bland annat att myndigheter eller kommuner 
inte får förbjuda eller försvåra användandet av språket utan arbeta aktivt 
för att stärka det. Teckenspråket förekommer inte alltid som ett moders-
mål inom familjen, det vill säga döva barn som har hörande föräldrar och 
syskon använder inte alltid teckenspråk som modersmål. Det är därför 
viktigt att exponera teckenspråket i så stor utsträckning som möjligt och 
skapa nya plattformer där det får en stärkt ställning. En sådan insats kan 
handla om att översätta information till svenskt teckenspråk i offentliga 
sammanhang, exempelvis genom användning av teckenspråkstolk på 
webbplatser där andra minoritetsspråk också finns tillgängliga. Språklagen 
nämner också nödvändigheten att utbilda personal i och om svenskt teck-
enspråk. Dessutom säger den att den i praktiken bör ombesörja att tecken-
språket synliggörs i olika medier, att också teckenspråkiga personers per-
spektiv tas med i samhällsplanering och politiska beslut liksom att språket 
finns med i kulturevenemang och i informationskampanjer. Som språkla-
gen lyder ska de fem olika minoritetsspråk som finns i Sverige tillsammans 
med svenskt teckenspråk således finnas tillgängliga inom olika myndigheter 
och institutioner. Det är en demokratisk rättighet som varje enskild med-
borgare har, att på sitt modersmål kunna delta i det offentliga rummet.3  

Samtidigt finns flera nya språkpolitiska beslut kring svenskt teckenspråk 
som på sikt torde motverka det som språklagen fastslår. Ett sådant är nya 
antagningsregler för utbildningar på gymnasienivå där tidigare regler gyn-
nat svenskt teckenspråk. Tidigare gick det till exempel att studera tecken-
språk som ett främmande språk, antingen för hörande elever, eller som 
modersmål för hörande elever med döva föräldrar, eller för hörselskadade 
och döva elever som ville förkovra sig inom svenskt teckenspråk. Enligt de 
nya antagningsreglerna till högre studier premieras emellertid inte längre 
svenskt teckenspråk så att det ger högre meritpoäng.4  Många elever väljer 
kanske i framtiden därför bort svenskt teckenspråk i sina språkstudier.5 I 
förlängningen torde denna förändring också slå mot samhällsservicen för 
döva generellt. Detsamma gäller troligtvis också för framtida tecken-
språkstolkutbildningar och för annan fortbildning inom det teckenspråkiga 
fältet6 . Risken finns alltså att teckenspråkig kompetens blir en bristvara i 
framtiden, trots att kunskaper i svenskt teckenspråk också enligt Språkrå-
det (2010/2011) är en tillgång i det svenska samhället.  

En bidragande orsak till att teckenspråkets position nu tycks vara hotad 
kan vara att cochlea implantatoperationer7 allt oftare görs på både döva 
barn och vuxendöva. Detta kan i förlängningen påverka betydelsen av ter-
men ”dövas tvåspråkighet”, något som i sin tur leder till att talad svenska på 
bekostnad av teckenspråk får större plats också i undervisningen än tidi-
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gare.8 Detta kommer för övrigt också till uttryck i den nya kursplanen från 
2011. Där framgår klart och tydligt att talat språk bör lyftas fram mer än 
tidigare. Min studie genomfördes emellertid då den tidigare kursplanen från 
2000/2002 fortfarande gällde. I den undervisning som jag tog del av, domi-
nerade fortfarande svenskt teckenspråk som undervisningsspråk. 

1. 2. Studiens pedagogiska kontext 
Min studie är, som jag redan har nämnt, placerad i en tvåspråkig skolmiljö 
som tillhör en av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s) åtta spe-
cialskolor med tvåspråkig profil. Mitt val av skola gjordes i relation till 
avhandlingens problemområde. Det innebär att den pedagogiska verksam-
heten i den skola jag valde också i sin undervisning av engelska och mo-
derna språk utgår från svenskt teckenspråk och skriven samt talad svenska 
som undervisningsspråk. Visserligen använder all personal och alla elever 
på samtliga skolor både svenskt teckenspråk och skriven och talad svenska 
i olika undervisningssituationer, vilket kan sägas vara kännetecknande för 
SPSM:s tvåspråkiga profil. Men jag valde alltså en skola där jag utifrån 
avhandlingens flerspråkiga utgångspunkt också skulle kunna studera 
språkundervisningen i engelska och spanska i de högre skolåren i grund-
skolan. I en etnografiskt inspirerad studie följde jag undervisningen i eng-
elska och spanska i två klasser under ett läsår, en klass i år 9 och en klass i 
år 10. I specialskolan läser eleverna ytterligare ett läsår, vilket innebär att 
de har en tioårig skolgång i grundskolan. En ingående presentation av min 
studie följer i avhandlingens DEL 2. 

Som jag har klargjort, handlar avhandlingen om flerspråkighet som en 
demokratisk rättighet för de svenskt teckenspråkiga hörselskadade och 
döva eleverna, både i Sverige och som framtida aktörer i ett flerspråkigt 
Europa. Det är i spänningsfältet mellan dessa båda dimensioner av fler-
språkighet, den lokala och den internationella som jag vill placera min 
studie. Forskningsobjektet är själva interaktionen i språkundervisningen, 
det vill säga det flerspråkiga samspelet mellan läraren och eleverna och 
mellan eleverna. Det är min ambition att med interaktionen i fokus kunna 
klargöra vad lärare och elever gör med de olika språken när de interagerar, 
i vilket syfte och med vilka konsekvenser det ena eller det andra språket 
används. Undervisningen förstår jag som en social praktik som är histo-
riskt, kulturellt och socialt situerad, dels inom det svenska skolsystemet 
generellt, dels inom Specialskolans språkundervisning för hörselskadade 
och döva elever. Frågan blir då: vilka kommunikativa praktiker konstitue-
ras i språkundervisningen inom ramen för denna sociala praktik?  
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1. 3. Forskningsobjekt och syften 
Mot bakgrund av det flerspråkiga perspektiv som min studie utgår ifrån är 
avhandlingens forskningsobjekt interaktionen i den sociala praktik i vilken 
flerspråkig språkundervisning för hörselskadade och döva elever äger rum. 

Avhandlingens syfte är därför att beskriva och diskutera denna interakt-
ion med utgångspunkt i följande forskningsfrågor: 

 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flerspråkiga 

interaktionen i olika undervisningssituationer? 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkundervis-

ning? 
3. Vem säger vad till vem, i vilket syfte och med vilka konsekvenser i 

den språkundervisning som jag studerar? 
4. Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder svenskt teckenspråk 

som medierande redskap när det gäller elevers och lärares förståelse, bear-
betning och användning av det andra eller tredje språk som står i fokus 
under språklektionen? 

5. I vad mån bidrar specialskolans institutionellt formaliserade miljö till 
de kommunikativa praktiker som konstitueras i den språkundervisning 
som jag studerar?  
 
De fem forskningsfrågorna kan delas upp i två delar; frågorna 1 och 2 är 
huvudsakligen av beskrivande karaktär, medan frågorna 3-5 avser att pro-
blematisera resultatet från de tidigare. Detta kommer jag att gå närmare in 
på i avhandlingens DEL 2 och DEL 3.  

Flerspråkighetsforskning, till exempel med lingvistisk, sociologisk och 
utbildningspolitisk utgångspunkt, är idag tämligen omfattande både i Sve-
rige och internationellt (Håkansson, 2007; Pavlenko, 2004, 2006; Block, 
2008; Bishop, 2006; Hornberger, 2003; Runfors, 2003, Lindberg 2009, 
2011). Däremot saknas än så länge forskning med fokus på flerspråkighet, 
dels när det gäller språkundervisning i teckenspråkig miljö, dels när det 
gäller att förstå vad som sker i denna språkundervisning och att sätta detta 
skeende i ett globalt, flerspråkigt perspektiv. Det är således, avslutningsvis, 
min ambition att i det mångfasetterade fält som flerspråkighetsforskningen 
utgör föra in också svenskt teckenspråk med dess olika interaktiva dimens-
ioner på arenan och att därmed bidra både till den utbildningspolitiska 
debatten om flerspråkighet som en demokratisk rättighet och till den 
språkdidaktiska forskningen med fokus på flerspråkighet och flerspråkig-
hetens globala dimensioner.9   
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1. 4. Teckenspråkiga särdrag 
Kanske är det här på sin plats att kort beskriva vad som skiljer teckenspråk 
från vokala-auditiva språk. Sverige har liksom andra länder ett nationellt 
teckenspråk som har sitt sociokulturella ursprung i nationalspråket och 
dess tradition. Det innebär att exempelvis svenskt teckenspråk är klassifice-
rat som ett språk med egen grammatisk uppbyggnad och eget utförande 
men med inslag av svenska. Till skillnad från talade språk som är vokala-
auditiva (Ahlgren & Bergman, 2006) är olika tecknade språk istället gestu-
ella-visuella (Bergman, 2007).10 De olikheter som kommer fram mellan 
olika språkliga utföranden är att talat språk är linjärt och sekventiellt, 
medan tecknat språk visserligen också är sekventiellt men även simultant 
(Ahlgren & Bergman, 2006). I det svenska teckenspråket, liksom i andra 
nationella teckenspråk, finns ett manuellt handalfabet som motsvarar 
svenskans eller andra språks alfabet. När det gäller syntax säger man att 
svenska är ett SVO-språk.11 I svenskt teckenspråk och andra nationella 
teckenspråk kan man också kombinera manuellt utförda tecken med icke-
manuella signaler12. I många teckenspråk nämns exempelvis också rummet 
som en dimension, det vill säga rummet kan användas för att ange olika 
positioner och riktningar och därigenom representera olika referenter 
(Ahlgren & Bergman, 2006). Det är också möjligt att utnyttja teckenrum-
met som ett perspektivtagande, något som är vanligt i berättande texter. 
Med perspektivtagande menas här att svenskt teckenspråk liksom andra 
nationella teckenspråk använder olika positioner och riktningar i det tre-
dimensionella rummet framför personen som tecknar, det vill säga i teck-
enrummet (på engelska signing space). Vad teckenrummet konkret innebär 
är ett fysiskt avgränsande i olika positioner framför den tecknande genom 
att man utnyttjar tecknens riktningsmodifiering eller använder blickrikt-
ningar som på olika sätt bidrar till innebörden av ett yttrande eller en be-
rättelse. Vidare kan olika riktningar i teckenrummet, till exempel prono-
minella pekningar, syfta på både närvarande och icke närvarande personer 
som ingår i en berättande text. Perspektivtagande kan också innebära en 
riktning eller en position som representerar någon eller något man talar 
om. Detta omnämns ofta som “referensmärkt riktning” eller “lokus” (Ahl-
gren & Bergman 2006). Hur de teckenspråkiga särdrag som jag har be-
skrivit här kan ta sig uttryck i olika samtalstranskriptioner kommer att 
framgå av min presentation av klassrumsstudien i avhandlingens DEL 2. 

1. 5. Skriftspråk – teckenspråk - talspråk 
Ytterligare ett språkligt särdrag när det gäller skillnader mellan nationella 
teckenspråk och deras uppbyggnad och vokala-auditiva språk är hur denna 
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skillnad ser ut i förhållande till skriftspråk. Forskning har till exempel visat 
att kunskaper i teckenspråk är grundläggande för att man som döv eller 
hörselskadad ska kunna lära sig ett skriftspråk. Sambandet mellan kun-
skaper i ett teckenspråk och läsförmågan i ett skriftspråk, är enligt 
Schönström (2010) detsamma som mellan svenska eller engelska. För att 
man ska kunna lära sig ett skriftspråk måste ett teckenspråk finnas till 
hands som ett slags förklaringsmodell.  Teckenspråket får alltså funktionen 
av ett medierande verktyg Vygotskij 1978).  

 
En annan skillnad, denna gång mellan ett tecknat och ett talat språk, fram-
kommer vid typologiska jämförelser mellan de olika språken (Schönström 
2010). Det framgår att det finns skillnader i den språkliga framställningen vad 
avser hur den konceptuella strukturen13 utförs tillsammans med det språkliga 
innehållet. Enligt Strömquist (2010) är avståndet större mellan skriftspråk och 
teckenspråk än mellan teckenspråk och talat språk. Att det förhåller sig så 
beror på språklig uppbyggnad och framställning. Det är således svårt att 
kombinera skrift med tecken, eftersom skriften är statisk medan tecknen är 
simultana och därför dynamiska. Visserligen gäller sådana skillnader också 
mellan skrivet och talat språk, men inom flerspråkighetsforskningen har man 
ändå velat tydliggöra de skillnader som ligger i de olika språkens uttrycks-
former och produktionsvillkor. Beskrivningar av hur olika språk samverkar, 
och på vilka sätt de används när det gäller talat språk, teckenspråk och skrift-
språk, kommer jag att klargöra i avhandlingens empiriska del. 

1. 6. Avhandlingens disposition 
Här följer en kort redogörelse för hur avhandlingen är disponerad och vad 
dess olika delar innehåller. Avhandlingen består av tre delar. Varje del har 
en egen kapitelindelning med början ”Kapitel 1” och så vidare. 

 
 I DEL 1 presenteras förutom avhandlingens syften och frågeställningar 
avhandlingens bakgrund, tidigare forskning med teckenspråkigt fokus, 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter samt ett klargörande beträffande 
avhandlingens metod.  

 
DEL 2 presenterar efter ett introduktionsavsnitt avhandlingens empiri, det vill 
säga tre lektioner i engelska och fyra lektioner, respektive lektionsutdrag i 
spanska. I denna del görs också en första beskrivande tolkning av materialet. 

 
I DEL 3 följer en tematiserad tolkning av empirin och en metoddiskussion. 
Slutligen innehåller denna del också en resultatdiskussion samt en engelsk 
sammanfattning av studien.   
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Kapitel 2. Bakgrund 

2. 1. Inledning 
Med utgångspunkt i avhandlingens flerdimensionella flerspråkighetsper-
spektiv, här konkretiserat genom svenskt teckenspråk och svenska samt 
engelska och spanska, vill jag i detta bakgrundskapitel på olika sätt klar-
göra vad som å ena sidan utmärker den europeiska synen på flerspråkighet, 
något som jag redan har berört i avhandlingens inledningstext, och å andra 
sidan specialskolans syn på tvåspråkighet när det gäller språkundervisning 
för hörselskadade och döva elever. Som jag emellertid också har nämnt, 
befinner sig specialskolans inställning till tvåspråkighet i förändring. Vis-
serligen är det kursplanerna från 2000/2002 och vad som sägs om tvåsprå-
kighet i dessa dokument, som bildar en del av bakgrunden till min avhand-
ling, men i det följande kommer jag också att utifrån de nya kursplanerna 
från 2011 beröra något av denna förändring.  

 
Bakgrundsavsnittet behandlar följande frågor: Vad innebär flerspråkighet i 
ett europeiskt perspektiv?  Vad innebär tvåspråkighet i specialskolans per-
spektiv? Hur ser specialskolans kursplaner för de olika språken ut? Hur 
skiljer sig dessa kursplaner från övriga kursplaner för grundskolan och hur 
skiljer sig de nya kursplanerna från de gamla vad avser synen på tvåsprå-
kighet?14  Hur går undervisningen till generellt? Hur har lärarutbildningen 
sett ut över tid? Vilken utbildning har lärarna i specialskolan idag?  

2. 2. Perspektiv på flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet betonar det faktum att när en persons språkerfa-
renheter utvidgas i ett kulturellt sammanhang, från det språk som talas i 
hemmet via det språk som talas i samhället i stort och till språk som talas av 
andra människor (oavsett om man har lärt sig det i skolan, vid universitetet 
eller genom direkta erfarenheter), så delar han/hon inte in de här språken 
och kulturerna i separata mentala fack, utan bygger snarare upp en kom-
munikativ kompetens där alla språkkunskaper och språkerfarenheter ingår, 
och där språken år förbundna med varandra och påverkar varandra (Ge-
mensam europeisk referensram för språk, Skolverket 2009, s 4).  

Så uttrycker Europarådets enhet för moderna språk i Strasbourg (här i 
svensk översättning) sin syn på flerspråkighet.15  Texten fortsätter med att 
diskutera Europarådets intentioner för gemensamma riktlinjer för en fler-
språkig språkutbildning i medlemsländerna och framhåller att det här inte 
handlar om att fullständigt behärska ett, två eller flera språk med målsätt-
ningen att alla ska tala som ”modersmålstalare” (s 5), utan om att utveckla 
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en flerspråkig kompetens. En sådan kompetens handlar alltså inte om att 
kunna de olika språken perfekt, utan innebär, enligt Europarådet, att en 
person exempelvis förmår växla mellan olika språk i olika sammanhang 
och därmed, kanske i ett eller två språk, uttrycka sig både i tal och skrift, 
medan han/hon i ett annat språk möjligen endast klarar av att förstå det 
viktigaste i en skriven text eller att yttra sig med några enkla fraser i var-
dagliga situationer. Med andra ord handlar det om en partiell kompetens.    

Europarådets uttalanden ovan om flerspråkighet och kommunikation 
över gränserna har en lång historia (Tornberg 2000, 2009, 2011). Euro-
parådets språkprogram började som ett fredsprojekt efter Andra Världs-
kriget. För att i fortsättningen förhindra krig mellan de europeiska länder-
na måste människorna i Europa kunna tala med varandra. Ett sätt att möj-
liggöra detta var genom samarbete inom språkundervisningen i medlems-
länderna. Nedan anges målet för den tidiga verksamheten: 

 

The aim of the Council of Europe as defined in its Statute is ”to achieve a 
greater unity between its “members”. One of the absolute preconditions for 
achieving this aim is to improve communication among Europeans. It is 
natural, therefore, that the promotion of language teaching and learning has 
been a constant and continuous major preoccupation of the Council of Eu-
rope within the framework of its work programmes in the field of education 
and culture under the responsibility of its Council for Cultural Co-operation 
(CDCC)  (Modern Languages: 1981, s 3). 

Utifrån denna programförklaring utvecklades en rad projekt som hade en 
klar inriktning mot kommunikation och språkets funktionella aspekter. I 
projekt nr 12, ”Learning and Teaching Modern Languages for Communi-
cation” (1982-1986) var målgruppen i första hand lärarutbildarna i med-
lemsländerna. Tanken var att den kommunikativa, funktionellt inriktade 
språkundervisningen därigenom på sikt skulle kunna omfatta språkunder-
visning på alla nivåer i samhället (Malmberg, 1989). I och med detta bör-
jade också spåren av Europarådets språkprogram synas i de svenska 
språkkursplanerna. Kursplanerna i engelska och moderna språk i anslut-
ning till Lgr 80 var klart präglade av Europarådets kommunikativa språk-
syn, en prägling som har blivit allt tydligare i kursplanerna sedan dess 
(Tornberg 2000, 2009, 2011). 

Europarådets flerspråkighetsinriktning under senare år har vuxit fram i 
takt med att nationalstaterna i Europa har blivit alltmer internationella och 
heterogena. Tanken är att flerspråkighetsperspektivet skulle kunna utgöra 
en komponent i ett demokratiskt medborgarskap: 
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          (…) the most immediate experience of the diversity of Europe is the 
day-to-day experience of the languages used. Plurilingualism could therefore 
be a basis for ’civic friendship’ between speakers, whatever linguistic variety 
they use. Citizens would regard one another as plurilingual and could con-
stitute a ”linguistic community” based on a common linguistic ideal. The 
idea is to detach first or official language from national or European belong-
ing by recognizing that a shared culture of languages is an informal element 
that could be a component of democratic citizenship (Beacco & Byram, 
2003, s 70). 

Också i Sverige har behovet av acceptans för språklig mångfald kommit att 
uppmärksammas under senare år (Lindberg, 2009, 2011). Liksom jag själv 
tidigare, hänvisar också Inger Lindberg till den 2009 av riksdagen införda 
språklag som ”ska värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige 
samt den enskildes tillgång till språk (SOU 2008:26) i Lindberg 2009, s 9 
f). I Lindbergs perspektiv - och i Europarådets - handlar det om flersprå-
kighet som en mänsklig rättighet, en värdering som står i kontrast till en 
tidigare både nationell och internationell diskurs om flerspråkighet som ett 
problem, där bristen på kunskaper i majoritetsspråket ofta ledde till att 
flerspråkiga elever stigmatiserades i utbildningen, eftersom de ansågs bryta 
mot den enspråkiga normen (Cummins, 2001; Carlson, 2002; Runfors, 
2003; Haglund, 2005, Gruber, 2007).    

Synen på flerspråkighet som en mänsklig rättighet har också kommit till 
uttryck i flerspråkighetsforskningen under senare år både med språkveten-
skaplig och språkdidaktisk utgångspunkt (GrosJean, 1982; Cummins, 
1996; Linell, 1982; Allwood, 1984; Lindberg, 1996; 2011; Block, 2007; 
Wedin, 2010, Risager 2006, 2009). Ännu en forskningsöversikt som är 
aktuell i sammanhanget är Vetenskapsrådets rapport (5:2012). Den ger en 
övergripande syn på flerspråkighet och lyfter bland annat fram olika sam-
hälls- och undervisningsperspektiv på flerspråkighet i både nationella och 
internationella kontexter. 

2. 3. Tvåspråkighet 
Tvåspråkighet som etablerat begrepp inom specialskolan existerar sedan 
några decennier tillbaka, men med en något varierande betydelse beroende 
på antalet döva, respektive hörselskadade elever eller elever med 
Cochleaimplantat.16 De båda språken som avses är svenska och svenskt 
teckenspråk. Eftersom svenska och svenskt teckenspråk är grundläggande för 
hela utbildningen och tydligt präglar specialskolans undervisning, har också 
en gemensam kursplanetext utformats med syfte att framhålla parallelliteten: 
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Utbildningen i specialskolan präglas av att de båda språken teckenspråk och 
svenska används parallellt i olika funktioner och förstärker varandra ömse-
sidigt som verktyg för kommunikation och lärande. Den gemensamma 
kursplanetexten syftar till att lyfta fram och tydliggöra vad som karakteri-
sera specialskolans tvåspråkighet och utgör tillsammans med kursplanerna i 
ämnena svenska och teckenspråken helhet vars delar skall stödja och kom-
plettera varandra. De olika delarna definierar tillsammans det nationella 
uppdraget för utbildningen i dessa ämnen (Kursplaner 2000/2002, Special-
skolan, s 94). 

 

Vidare heter det: 

 

De flesta av specialskolans elever utvecklar, i kommunikation med en teck-
enspråkig omgivning, teckenspråk som sitt förstaspråk. I en sådan miljö ges 
döva och hörselskadade elever möjlighet att utveckla en fullvärdig tvåsprå-
kighet i teckenspråk och svenska. Att föräldrarna oftast är hörande och 
därmed inte har teckenspråk som sitt förstaspråk ger specialskolan ett sär-
skilt ansvar för elevernas tvåspråkiga utveckling (ibid). 

I den gemensamma kursplanetexten ovan framträder den funktionella 
aspekten av båda språken tydligt. Språken ska komplettera varandra och 
fungera inte bara som verktyg för kunskapsutveckling utan också för 
kommunikation. Det framhålls emellertid att de båda språken fyller olika 
funktioner. Teckenspråket används för direkt kommunikation och för 
social, kognitiv och emotionell utveckling, medan svenska krävs för full 
delaktighet i samhället och för kunskapsutveckling överhuvudtaget. Målet 
är emellertid en funktionell tvåspråkighet, det vill säga att eleverna kan 
använda båda språken för att kommunicera med omvärlden, utveckla sin 
personlighet och söka ny kunskap (ibid. s 95). Utbildningen inom special-
skolan har således olika syften när det gäller tvåspråkighet. 
    Skolan ska förmedla kunskaper genom att använda sig av sådana språk-
liga resurser som svenska och svenskt teckenspråk, men i själva verket har 
skolan undervisning i tre separata språkämnen; svenska, svenska som and-
raspråk och svenskt teckenspråk. Som jag ser det handlar det därför sna-
rare om flerspråkighet än om tvåspråkighet, även utan inblandning av 
engelska och moderna språk även om kursplanen skriver fram tvåspråkig-
hetsperspektivet. 

De språkämnen som ingår i specialskolans kursplan utgår emellertid 
både när det gäller ämnenas karaktär och uppbyggnad mer eller mindre 
entydigt från tvåspråkighet. Det innebär att de olika målen som finns upp-
ställda för skolåren 6 och 10 tar sin utgångspunkt i elevernas tvåspråkiga 
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bakgrund med betoning på svenskt teckenspråk som undervisningsspråk 
tillsammans med skriven svenska som ett komplement. 

2. 4. Tvåspråkighetsmodellen 
När det gäller en närmare beskrivning av vad svenska som andraspråk för 
döva innebär och vad det betyder i undervisningssammanhang så riktas i 
denna beskrivning ett särskilt fokus på elevers teckenspråkiga bakgrund. 
Det innebär att elevernas språklärande i första hand utgår från svenska i 
skriven form och teckenspråk som ett förstaspråk. En sådan utgångspunkt 
har varit rådande inom den pedagogiska verksamheten för döva och hör-
selskadade sedan Dövas två språk-Språklära svenska för döva kom ut 
(Svartholm, 1990) tillsammans med Dövas två språk-Metodbok svenska 
för döva (Svartholm 1991). Båda böckerna gavs ut som ett servicematerial 
från Skolöverstyrelsen och har sedan dess varit ett pedagogiskt ledande 
material för lärare som undervisat framförallt i svenska men också i 
svenskt teckenspråk. 

Alltsedan de båda böckerna kom att användas som språklära i arbetet 
med svenska men också tillsammans svenskt teckenspråk kom de att till-
sammans omnämnas som ”Tvåspråkighetsmodellen”. Att begreppet två-
språkighet fick ett stort genomslag i och med utgivningen av böckerna gjorde 
att man sedermera utvecklade specifika språkmodeller för hur elever lär när 
det gäller svenska som andraspråk. En stor del av denna forskning kring 
svenska som andraspråk tog även inspiration från andraspråksforskning för 
invandrare (Svartholm, 1991, s 27). Men eftersom modeller som gäller för 
hörande elevers språklärande inte kan tillämpas på döva elever när det gäller 
exempelvis läsinlärning så kan andraspråksmodellen inte heller bygga på en 
sådan modell som generellt sett utgår från en auditivt input, menar Svart-
holm (ibid.). I första hand skulle pedagogerna i arbetet med svenskundervis-
ningen utgå från två olika språkförhållanden, nämligen de som gäller för 
döva. Det betyder att eleverna i första hand möter svenska i skriven form 
medan teckenspråk används som kommunikationsmedel. 

Tvåspråkighetsmodellen som alltså bygger på svenska som ett andra-
språk och teckenspråk som modersmål har sedan kommit att prägla upp-
fattningen också om hur döva elever lär när det gäller ett andra eller ett 
tredje språk. Trots detta vet man ännu ganska lite om svenska som andra-
språk för döva och svenskt teckenspråk för att kunna uttala sig om språ-
kens förhållande till varandra i ett bredare perspektiv (Svartholm, 1991, 
Schönström 2010). Svartholm ger ändå några riktlinjer utifrån den befint-
liga forskningen hur språkläran skulle kunna tillämpas i undervisningen: 
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Att svenska är ett tyst språk för döva har fler konsekvenser än bara den att 
det påverkar språklärans utformning. Det har naturligtvis än viktigare följ-
der: det gäller själva språkinlärningen, liksom språkundervisningen i stort. 
Många frågetecken kvarstår kring vad det innebär att vara döv och lära sig 
svenska i skrift. Utifrån dessa kunskaper som ändå finns inom området, lik-
som de kunskaper som finns om andraspråksinlärning hos hörande, är det i 
alla fall möjligt att ställa upp ett slags modell för hur undervisningen bör ut-
formas.  

Klart är att språkinlärning, vare sig det handlar om döva eller hörande 
språkinlärare, kräver det som brukar kallas ”input”. Detta står för det 
material som inläraren baserar sin inlärning på. Med andra ord: språkinlär-
ning kräver att ett språk finns tillgängligt i omgivningen. Det är detta som 
styr valet av språkform i dövundervisningen: skriften är ju synlig och där-
med tillgänglig för döva (Svartholm 1990, s 10). 

 
Den skrivna formen som bas för elevernas lärande när det gäller svenska 
och andra språk i språkundervisningen har alltså styrt uppfattningen om 
elevernas språkutveckling. 

Nu har det gått ett antal decennier sedan språkläran kom ut och nya 
elever ingår i den specialpedagogiska skolmyndighetens verksamheter. Jag 
har berört denna problematik i avhandlingens inledning. Eleverna med 
Cochleainplantat kan komma att förändra uppfattningen huruvida svenska 
som andraspråk för döva fortfarande ska gälla i undervisningen för den 
nya målgruppen elever med både tal och teckenspråk som första respektive 
andraspråk. Enligt Schönström (2010) är skolmyndigheten (SPSM) med-
veten om elevers möjlighet att lära sig svenska genom talad kommunikat-
ion men fortfarande är kunskapen om deras tvåspråkiga utveckling out-
vecklad. Myndigheten anser till exempel att tvåspråkighetsmodellen är att 
föredra eftersom eleverna har begränsad hörsel och en Cochleaoperation 
inte är någon garanti för en tillfredsställande hörsel under särskilda om-
ständigheter (Danielsson & Hendar 2009, jfr även SPSM 2009). Till detta 
kommer även att myndigheten antagit en policy för tvåspråkighet (2010) 
som ska gälla för specialskolorna för döva och hörselskadade eftersom det 
fortfarande finns behov av att utveckla en tvåspråkig medvetenhet om 
skolornas målgrupper och vad tvåspråkighet kan innebära. Syftet är såle-
des att kompetenshöja personalen17 inom detta område. Frågan är nu på 
vilket sätt de hörselskade och döva elevernas nya situation kommer till 
uttryck i kursplanen från 2011. Men först några ord om de kursplaner som 
gällde när jag gjorde min undersökning. 
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2. 5. Kursplanerna 2000/2002 och specialskolan, några särdrag 
De språkämnen som omfattas av kursplanerna både för grundskolan och 
specialskolan har i stora drag samma målformuleringar för vad eleverna 
ska sträva mot respektive uppnå på olika steg och i olika läsår. Detta gäller 
särskilt kursplanerna för engelska och moderna språk. Dessutom ger båda 
skolformerna samma behörighet till gymnasiala studier. Vad som däremot 
skiljer skolformerna åt är, som jag redan har nämnt, att specialskolan om-
fattas av ett extra läsår, (år 10) med motiveringen att särskilda hänsyn må 
tas till elevernas tvåspråkiga och teckenspråkiga bakgrund. Specialskolan 
har därför delvis egna timplaner vilket innebär att terminsbetyg ges från 
det nionde skolåret och slutbetyg ges efter år 10. På Skolverkets hemsida 
(http://www.skolverket.se/sb/d/209/a/222) finns emellertid följande in-
formation: 

För specialskolan gäller samma regler för bedömning och betyg som för 
grundskolan men betygskriterierna avser det tionde skolåret. Specialskolans 
lärare skall år 10 i tillämpliga delar använda de för grundskolans år 9 utar-
betade ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, engelska och ma-
tematik. Grundskolans diagnostiska material samt ämnesprov för skolår 5 
kan i tillämpliga delar användas i specialskolan. 

Det framgår av texten att till exempel de nationella proven i engelska skall 
ligga så nära grundskolans kursplan som möjligt även om det i specialsko-
lans kursplan för engelska huvudsakligen handlar om läsning och skriv-
ning. Det är intressant, menar jag, att kursplanen faktiskt talar om fler-
språkighet med engelska som det tredje språket: 

I ämnet engelska i specialskolan påverkas elevernas språkinlärning av att in-
lärningen av engelska, för de flesta elever, sker visuellt och av att engelska i 
regel är det tredje språket. Eleverna möter engelska huvudsakligen via läs-
ning och inlärningen bygger på det språkliga inflöde som läsningen ger. Vid 
språkinlärningen måste eleverna använda sina kunskaper i sitt förstaspråk, 
teckenspråk, och sitt andraspråk, svenska. Teckenspråk kan användas för 
diskussioner och förklaringar. Skriven svenska är ett hjälpmedel bland annat 
för elevernas förståelse av ord och uttryck. Skriven engelska används vid 
läsning, textstudier, skriftlig interaktion och egen skriftlig produktion. Uti-
från sina individuella förutsättningar kan eleven även utveckla förmåga att 
använda talad engelska (SKOLFS 2000:16). 

 
Förmågan att läsa (och skriva) engelska framhålls också i uppnåendemålen 
i slutet av det tionde skolåret där eleverna bland annat “skall tillgodogöra 
sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande texter” och 
“kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra 
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språkliga aktiviteter ”(Kursplaner 2000/2002, s 15). Det står emellertid 
också att eleverna ska kunna berätta och beskriva och delta aktivt i kom-
munikationen kring kända ämnen. Om detta gäller muntlig eller skriftlig 
kommunikation framgår dock inte. Med andra ord, om man bortser från 
den otydligheten, tycks likheterna mellan kursplanen i engelska för grund-
skolan och för specialskolan vara större än olikheterna. 

Även för spanska tas utgångspunkten i det skrivna språket. I målen som 
eleven ska ha uppnått i slutet av det tionde skolåret inom ramen för elevens 
val ingår till exempel som första mål att “kunna tillgodogöra sig det vik-
tigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar” (Kursplaner 
2000/2002, s 33).  Likväl skall eleven också här kunna “(...) medverka i 
enkel kommunikation om vardagliga och välbekanta ämnen (...)” (Kurs-
planer 2000/2002, s 32), men huruvida kommunikationen är tänkt att vara 
muntlig eller skriftlig är som synes också här lite oklart. Även i fallet 
spanska tycks kursplanemålen således överensstämma i de olika skolfor-
merna. Detta gäller enligt min uppfattning också för mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i moderna språk sträva efter att eleven  

- utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera, 

- utvecklar sin förmåga att delta aktivt i kommunikation, uttrycka sina egna 
tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter, 

- utvecklar sin förmåga att tillgodogöra sig olika slags texter för upplevelser, 
information och kunskaper, 

- utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert för att berätta, be-
skriva och förklara samt motivera sina åsikter (Kursplaner 2000/2002, s 30). 

Kursplanen i moderna språk (spanska) säger dessutom följande: 

Vid språkinlärningen måste eleverna använda sina kunskaper i sitt första-
språk, teckenspråk och sitt andraspråk, svenska. Teckenspråket kan använ-
das för diskussioner och förklaringar. Skriven svenska är ett hjälpmedel bl a 
för elevernas förståelse av ord och uttryck. Målspråket används vid läsning, 
textstudier, skriftlig interaktion och egen skriftlig produktion. Utifrån indi-
viduella förutsättningar kan elever även utveckla förmåga att tala språket. 
(Kursplaner 2000/2002, s 31). 

Även här talas faktiskt om flerspråkighet. Undervisningen i olika språk, till 
exempel engelska och spanska sker således inte enbart med hjälp av teck-
enspråkiga resurser utan också med skriven (och läst) spanska, ja till och 
med talad spanska i förekommande fall.  Denna öppning mot flerspråkig-
het står, som jag ser det, i kontrast till undervisningen i svenska som and-
raspråk som av tradition bygger på den så kallade Tvåspråkighetsmo-
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dellen. Jag återkommer till kursplanerna i engelska och moderna språk i 
avhandlingens DEL 3 (kapitel 2). 

2. 6. Den nya läroplanen för specialskolan 2011 - nya kunskaps-
krav för olika ämnen. 
Förändringarna vad avser språkundervisningen i specialskolan i anslutning 
till den nya kursplanen 2011 syns kanske främst i att kursplanen särskilt 
lyfter fram svenska och svenskt teckenspråk, medan svenska som andra-
språk för döva försvinner som ämne (SKOLFS 20010:250).  Som jag redan 
har nämnt kommer det att finnas nya målgrupper för specialskolans 
undervisning vilket på sikt troligtvis kommer att förändra teckenspråkets 
ställning, något som i sin tur också förändrar specialskolans tvåspråkiga 
profil som hädanefter ska rymmas inom ämnena svenska och teckenspråk. 
I denna nya konstellation får talet en mer framträdande plats än tidigare. 

I Skolverkets rapport, Skola i förändring – om reformerna i den obliga-
toriska skolan, (2010), redogörs för vad de olika förändringarna i innehål-
let i läroplanen och kursplanen innebär för grundskolan i allmänhet. Om 
specialskolan har man skrivit så här (2010, s 14): 

Läroplanen för specialskolan följer grundskolans läroplan. Förutom de ge-
mensamma övergripande målen finns även ett tvåspråkighetsmål som gäller 
för teckenspråk och svenska för döva och hörselskadade elever. 

För elever som är synskadade i kombination med ytterligare funktionshin-
der, och för elever med grav språkstörning, gäller samma kursplaner som i 
grundskolan. För döva och hörselskadade elever i specialskolan finns sär-
skilda kursplaner i ämnena teckenspråk, svenska, engelska, moderna språk 
samt rörelse och drama. De ersätter grundskolans kursplaner i svenska, eng-
elska, moderna språk och musik. Resterande ämnen läser eleverna enligt 
grundskolans kursplaner. Specialskolans kursplaner i svenska, engelska och 
moderna språk liknar motsvarande kursplaner för grundskolan. Genomgå-
ende är att talat språk utifrån elevernas individuella förutsättningar, lyfts 
fram tydligare i de nya kursplanerna. I ämnena svenska och teckenspråk 
finns ett tydligt tvåspråkighetsperspektiv. För ämnet teckenspråk finns kun-
skapskrav både för teckenspråk och för teckenspråk för nybörjare. 

Vad som blir tydligt vad avser både grundskolan i dess helhet och special-
skolans tvåspråkighetsperspektiv är att de olika ämnena, i vårt fall svenska 
för hörselskadade och döva och svenskt teckenspråk, har mera utarbetade 
innehållsbeskrivningar och tydligare mål för vad ämnet ska förmedla och 
vilka mål eleverna ska uppnå i motsats till de tidigare kursplanerna. Speci-
alskolan har som tidigare ett extra läsår. 
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Utifrån Skolverkets rapport (2010) påpekar Åsa Helmersson, från en av 
specialpedagogiska skolmyndighetens skolor, Manillaskolan, att svenskt 
teckenspråk som ämne i fortsättningen inte kommer att vara ett första-
språk för eleverna eftersom talad svenska i de flesta elevgrupperna är starkt 
representerad: 

Eftersom det är fler elever i dag än tidigare som har svenska som sitt pri-
mära språk, kommer eleverna i specialskolan i och med den nya kursplanen 
att kunna läsa teckenspråk som ett nybörjarspråk. Dessa elever är ofta hör-
selskadade, men inte helt döva. Antalet helt döva barn blir färre då allt fler 
barn får Cochleaimplantat, ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering 
gör det möjligt att uppfatta ljud (Helmersson 2010, s 23). 

Olika målbeskrivningar, formuleringar och föreskrifter visar på olika sätt 
att svenskt teckenspråk och svenska som språkämne i specialskolan befin-
ner sig i förändring. Vad det innebär har jag redan tidigare antytt när det 
gäller tvåspråkigheten samt dess innebörd i den nya kursplanebeskrivning-
en. Talet får till exempel en framskjutande position till skillnad från den 
tidigare kursplanen. Där kunde man i en gemensam kursplanetext läsa att 
tvåspråkighet var grundläggande för utbildningen i specialskolan i sin hel-
het. Svenskt teckenspråk och svenska förväntades exempelvis användas 
parallellt för elevernas kommunikation och lärande.  Svenskt teckenspråk 
var således ett funktionellt komplement, samtidigt som miljön ansågs vara 
viktig för elevernas tvåspråkiga utveckling. Att språkmiljön ansågs som 
viktig för elevernas kunskapsutveckling motiverade den förra kursplanen 
med att eleverna hade teckenspråk som förstaspråk medan den omgivande 
miljön hade svenska som förstaspråk, till exempel också elevernas hem-
miljö med hörande föräldrar. Detta, menade man, gjorde att specialskolan 
hade ett särskilt ansvar för elevernas tvåspråkiga utveckling. 

En väsentlig skillnad mellan nuvarande och dåvarande kursplan är 
sammanfattningsvis att den dåvarande gemensamma kursplanetexten mer 
betonar tvåspråkighetens betydelse för utbildningen i sin helhet medan 
nuvarande kursplanetext saknar tvåspråkigheten som utgångspunkt. Talet 
om tvåspråkighet i den tidigare kursplanen utgår från ett interaktionellt 
samtidighetsperspektiv för svenska och svenskt teckenspråk, medan nuva-
rande kursplan mer tycks utgå från att tvåspråkighet handlar om att lära 
två olika språk parallellt. Syftet är att eleverna ska kunna utveckla språk-
färdigheter i båda språken, framför allt för att kunna verka i samhällslivet, 
för det fortsatta arbetslivet och för att kunna fortsätta studera18. Den 
språkliga och kulturella aspekten av ämnet teckenspråk och som väsentlig 
för den personliga identiteten har emellertid, enligt min mening, fått 
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mindre betydelse. Istället finns en tydlighet i vad ämnet i form av kun-
skapskrav ska förmedla: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möj-
ligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
Skolan ansvarar inom ramen för detta för att döva och hörselskadade elever 
ges förutsättningar att utveckla sådana språkkunskaper att de kan avläsa 
och uttrycka tankar och idéer på svenskt teckenspråk samt använda tolk. 
Genom denna tvåspråkighet ökar elevens möjligheter till fortsatta studier 
och delaktighet i samhället. (Lgr 11, s 11) 

En intressant aspekt i citatet ovan är omnämnandet av tolkanvändning. 
Genom att framhålla nyttan av att kunna teckenspråk likställs teckenspråk 
med andra språk som är värdefulla för särskilda syften. Teckenspråk för 
nybörjare finns idag också som ämne i specialskolan.   

2. 7. Undervisningen i specialskolan, några särdrag 
Här följer nu en kort redogörelse för några särdrag vad avser specialsko-
lans undervisning där vi kan finna klara skillnader mellan specialskolan 
och grundskolan i övrigt. 

2. 7 1. Skolan och elevgrupperna 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) har både nationella och reg-
ionala skolor med ett upptagningsområde som täcker hela Sverige. I de 
regionala skolorna går till största delen elever som är döva eller hörselska-
dade. Skolorna har emellertid också elever med andra särskilda behov. De 
regionala skolorna finns sedan en lång tid tillbaka inom olika regioner som 
omnämns som norra regionen, mellansvenska regionen, StorStockholms-
regionen, västra regionen och södra regionen. Kristinaskolan är placerad i 
Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, Manillaskolan i Stockholm, Väner-
skolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund19. Alla skolor utom Ma-
nillaskolan har också en boendeenhet vilket innebär att resande elever bor 
på elevhem med anställd personal under skolveckorna. Inom SPSM finns 
även specialskolor för målgruppen döva elever med flerfunktionshinder på 
exempelvis Ekeskolan i Örebro och Åsbackaskolan i Gnesta20. På Hälls-
boskolan finns dessutom hörande elever med språkstörning som använder 
svenskt teckenspråk i kommunikation med andra. Förutom SPSM:s speci-
alskolor finns kommunala och fristående hörselklasser med lärare och 
elever som använder både svenskt teckenspråk och/eller talad svenska i 
undervisningen (SOU 2011:30, s 56). Sådana klasser finns utlokaliserade 
inom olika regionala områdens såsom Pilskolan i Uppsala, på Alviksskolan 
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och Nya Broskolan i Stockholm, Silviaskolan i Hässleholm och Kanne-
bäcksskolan i Göteborg. Ytterligare två skolor med hörselklasser finns i 
Elinebergsskolan i Helsingborg och i Solanderskolan i Piteå. 

Skolorna som hör till SPSM har i förhållande till grundskolan färre in-
skrivna elever. Det innebär att undervisningsgrupperna oftast är små – tre 
till nio elever. Den pedagogiska miljön för lärare och elever kan därigenom 
antingen bidra till att skapa gynnsamma undervisningssituationer eller bli 
begränsande när det gäller elevsamverkan och variation. De små elevgrup-
perna, det vill säga 3-4 elever i undervisningsgruppen, är för övrigt utmär-
kande för den undervisning i engelska och spanska som jag presenterar i 
min studie. 

2. 7. 2. Digital teknik i en visuellt orienterad skolmiljö 
Inom SPSM:s specialskolor finns en ambition att göra både den fysiska 
miljön och lärmiljön tillgänglig för samtliga elever. Enligt skolans policy 
ska miljön vara tvåspråkig för samtliga elever men också fysiskt tillgänglig 
för de elever som har ett annat funktionshinder än dövhet och som behöver 
särskilt stöd i sin undervisning. Greger Bååth som var generaldirektör för 
myndigheten när jag genomförde min studie framhåller på SPSM:s hem-
sida21 att termen “tillgänglighet” inte bara handlar om att ta bort fysiska 
hinder och ordna med tillgängliga lokaler. Det har också att göra med 
pedagogisk tillgänglighet. Utbildningen inom specialskolan ska vara lik-
värdig all annan utbildning. Därför är det viktigt, menar Bååth, att sko-
lorna har kunskap om alternativa verktyg, anpassade läromedel och andra 
hjälpmedel. 

Specialskolan ska alltså erbjuda alternativa verktyg för elevers lärande 
och digital teknik anses vara avgörande för att eleverna ska kunna nå kun-
skapsmålen22. Denna satsning på digital teknik har också inneburit att 
personalen vid vissa skolor inom SPSM har fortbildats i teknikanvändning 
och att vissa tjänster som IT-pedagoger inrättats, för att IT-pedagogen ska 
handleda personalen när det gäller att använda olika mediala verktyg, till 
exempel smartboard. Fördelarna med smartboard liksom med annan vide-
oteknik är att man kan använda visuella läromedel i undervisningen. An-
nan teknik, till exempel datorer i klassrummet eller läsplattor har special-
skolorna en förhållandevis god tillgång till i jämförelse med grundskolan i 
övrigt.  Så här kan det till exempel se ut i ett tekniskt välutrustat klassrum: 
       
 

 
 
 



34 I KARIN ALLARD   Varför gör de på detta viset?   
 

 
Fig. 1. Ovanstående bild är från ett av de klassrum som ingår i min fältstudie.  
På bilden syns den tekniska utrustning som finns tillgänglig såsom smartboard, 
datorer och video/tv-utrustning.  
 
 

 
Bilden ovan illustrerar en klassrumsmiljö som har teknisk utrustning som 
lämpar sig för läromedel som bygger på en tvåspråkig undervisning, det vill 
säga med både skriven text och svenskt teckenspråk. Klassrummet visar dess-
utom en i tvåspråkig miljö ofta förekommande visuellt orienterad placering 
av möbler. Detta för att underlätta för kommunikationen i klassrummet. 
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Fig 2. Här är en bild från ett annat klassrum som också ingår i studien. Till skillnad från 
den första bilden finns smartboard inte tillgängligt i klassrummet men däremot annan 
utrustning såsom tv, video och dator. 
 
 
En bild från samma skolmiljö (se bild ovan) visar hur elevernas bänkar är 
placerade i förhållande till klassrummets och gruppens storlek. Denna 
rumsliga organisation som båda bilderna visar kan sägas vara representativ 
för specialskolans klassrumsmiljöer i övrigt när det gäller den visuella och 
tekniska tillgänglighetsanpassningen för undervisningen. 

2. 8. Lärarnas utbildning – ett komplicerat område 
Det har sedan ett par decennier tillbaka skett flera förändringar både av 
organisation av och innehåll i den lärararutbildning som gäller undervis-
ning för döva och hörselselskadade elever. Liksom innehållet i lärarutbild-
ning generellt torde också innehållet i lärarutbildningen för undervisning 
av döva och hörselskadade på olika sätt visa vilka ämnesområden som 
premieras vid olika tidpunkt och vilken kunskapssyn som ska vara rå-
dande. Innan jag går in på hur lärarutbildningen ser ut idag, kan det därför 
vara intressant att göra åtminstone något historiskt nedslag. Jag följer 
Lars-Åke Domfors avhandling från 2000, Döfstumlärare-specialpedagog-
lärare för döva och hörselskadade. En lärarutbildnings innehåll och ration-
alitetsförskjutningar. 

Domfors beskriver hur utbildning för hörselskadade och döva elever har 
vuxit fram under mer än ett sekel. Den första lärarutbildningen kom till i 
anslutning till 1842 års folkskolestadga och folkskoleseminariet och bör-
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jade en egen seminarieverksamhet 1873. Domfors klargör hur olika ration-
aliteter mer eller mindre präglat synen på utbildningen genom åren. I bör-
jan, under den patriarkala värderationalitetetens period, skulle utbildning-
en förmedla disciplin, ordning och lydnad. Särskilt intressant finner jag 
emellertid den instrumentellt-tekniska rationaliteten med sin betoning av 
teknik och medicin. Som jag nämnde i föregående avsnitt kan man också i 
dagens undervisning av hörselskadade och döva barn finna en viss prefe-
rens för tekniska lösningar i undervisningen. 

Under den instrumentellt-tekniska perioden från 1930 och framåt fanns 
enligt Domfors ett intresse för biologi, ärftliga och medicinska orsaker till 
dövhet liksom för pedagogiska diskussioner om hur undervisningen skulle 
gå till. En tysk metod innebar till exempel att undervisningen i första hand 
skulle ske med talat språk, medan en fransk metod förespråkade tecken-
språk. Uppdelning av elever med olika audiologiska status ansågs också 
viktig. Eleverna delades in i A-B-och C-grupper, där A stod för talgrupp, B 
för skrivteckengrupp och C för teckengrupp, indelningar som enligt Dom-
fors kom att få betydelse för dövlärarutbildningen. Likväl tycks det inte 
enbart ha handlat om audiologiska status utan också om ”begåvning”. 
Han citerar följande från en förordningstext från 1940: 

Lärjungarna böra efter begåvning indelas i tre undervisningsgrupper, be-
nämnda A-, B-, C-grupperna, med de mest begåvade i A-grupperna (Dom-
fors 2000, s 78). 

Under 1970-talet växer enligt Domfors en mer nyanserad syn på både hör-
selskadade och döva elever och på teckenspråkets betydelse som undervis-
ningsspråk fram. Teckenspråket som tidigare hade benämnts ”åtbörds-
språk” får nu beteckningen ”teckenspråk” och blir så småningom ett eget 
språkämne. Vi är nu, enligt Domfors, inne i den period som präglas av en 
kommunikativ rationalitet och en demokratisk utbildningskonception 
(Domfors 2000, s 108). Den kommunikativa rationaliteten ger, enligt 
Domfors, utrymme för en demokratiaspekt som för med sig att eleverna 
alltmer kommer till tals i olika sammanhang. Men en viss överlappning 
mellan de olika rationaliteterna finns. Domfors menar att även om föränd-
ringar sker inom de efterkommande lärarutbildningarna från år 1970 till 
1990 genom den läroplanskontext som de ingår i, är de liksom tidigare 
åtminstone delvis styrda av en instrumentell-teknisk rationalitet. Att en 
sådan styrning dessutom fortfarande har bäring kan, som Domfors ser det, 
utläsas genom bl a nationella prov, uppnåendemål med mätningar av pre-
stationer (s. 108). 

Domfors klargör att det över tid funnits bestående konflikter mellan 
olika intressen inom fältet. Olika pedagogiska praktiker har överlevt olika 
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tidsperioder, till exempel inslag som handlat om döva elevers tal- och 
språkutveckling eller diskussioner om vilken form av språk, som ska an-
vändas i undervisningen - tal och simultant teckenspråk eller tal eller 
svenskt teckenspråk. 

Sammanfattningsvis har alltså lärarutbildning för undervisning av hör-
selskadade och döva elever funnits i seminarieform från 1874 till 1962. 
1968 startades utbildningar vid lärarhögskolan i Stockholm i samarbete 
med speciallärarutbildningen. Under 1990-talet tillkom specialpedagogut-
bildningen med en bred inriktning uppdelad på fyra examensinriktningar. 
Genombrottet för förändring av utbildningen skedde i samband med att 
den flyttades till lärarhögskolan och därigenom fick styrdokument som 
kunde relateras till utbildningen i övrigt. 

2. 8. 1. Specialpedagogiska skolmyndighetens kvalitetsredovisningar 
För att få reda på vilka personalgrupper som finns representerade inom 
SPSM kan kvalitetsredovisningarna23 som myndigheten tillhandahåller ge 
en viss bild av vilka lärargrupper som ansvarar för den pedagogiska verk-
samheten. Kvalitetsredovisningarna visar att undervisande personal har 
varierande lärarutbildning, till exempel specialpedagogexamen, lärarexa-
men, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen samt annan pedagogisk 
examen, dock ingen akademisk examen varken i något ämne eller i peda-
gogik. Det framgår också att en stor andel av lärarna har lärarexamen och 
specialpedagogexamen, medan inget nämns om speciallärarexamen. Redo-
visningarna säger inte heller något om huruvida lärarexamen inbegriper 
olika språkämnen, däribland svenskt teckenspråk som akademiskt ämne. 
Tvärt om har det framkommit i en utredning (SOU 2011:30) att lärarna 
har bristande kompetens i svenskt teckenspråk. Det innebär att även frågan 
om lärarlegitimation (SFS 2011:326) i ämnet teckenspråk blivit aktuell24.  
En hel del teckenspråkslärare har visserligen en folkhögskoleutbildning i 
teckenspråk men bara ett fåtal har en akademisk utbildning i svenskt teck-
enspråk. Denna bristande tillgång på personal med rätt kompetens har 
länge framhållits som ett problem, inte bara för specialskolan utan också 
inom andra utbildningsinstanser (SOU 2011:30). 

Sedan några år tillbaka har emellertid både Specialpedagogiska institut-
ionen vid Stockholms universitet och dåvarande Pedagogiska institutionen 
vid Örebro universitet varit ansvariga för en lärarutbildning med tecken-
språkig inriktning25. Utbildningen ger didaktisk och ämnesspecifik kompe-
tens inom tvåspråkighet för att undervisa hörselskadade och döva barn och 
med en särskild profilering i både svenskt teckenspråk och svenska. Samti-
digt, ska det tilläggas, omfattar utbildningen trots sin specifika profil inte 
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mindre ämneskunskaper än vad övriga blivande lärare tillägnar sig inom 
samma inriktning, d v s förskollärare eller grundskollärare. 

2. 8. 2. Lärarutbildning vid Stockholms universitet 
Det har över tid funnits olika lärarutbildningar som haft en särskild profil 
riktad mot undervisning av hörselskadade och döva elever. Den första fick 
benämningen DH-profil och bedrevs vid Stockholms universitet under åren 
1999-200426 . Andra utbildningar liknande den som funnits i Stockholm har 
även funnits vid Örebro universitet för de studenter som studerat svenskt 
teckenspråk i sin ämnesutbildning och med teckenspråkdidaktik som särskild 
inriktning27. En annan utbildning är en speciallärarutbildning med inriktning 
mot dövhet eller hörselskada (DH) och mot språk-skriv- och läsutveckling 
(SSL). Denna utbildning har sedan kurstart året 2012 bedrivits som distans-
utbildning på Örebro universitet. Utbildning till speciallärare för döva och 
hörselskadade elever kommer även att fortsätta att erbjudas vid Örebro uni-
versitet under året 201328. DH-profilen har emellertid genom åren haft olika 
inriktningar. Den första, under åren 1999-2004, profilerade sig mot under-
visning i NO i specialskolan för hörselskadade och döva i årskurs 4-10. In-
nehållet i utbildningen var särskilt fokuserat på att lärarstudenterna skulle 
utveckla kompetens i de förutsättningar som gäller för lärande och undervis-
ning i naturvetenskap i den tvåspråkiga och teckenspråkiga miljön. Specifikt 
för utbildningen var att man ville uppmärksamma en didaktisk beskrivning 
av förhållandet begreppsbildning och lärande i olika språk i relation till na-
turvetenskap. Utbildningen accentuerade till exempel utvecklande av sär-
skilda språkliga kompetenser i svenska och teckenspråk för undervisning 
inom naturvetenskapens terminologi. Lärarutbildningen var en satsning från 
pedagogerna inom SPSM eftersom didaktiska diskussioner inom naturveten-
skapliga ämnen och teckenspråk tidigare varit starkt eftersatta, menar Bengt-
Olov Molander (2003) från lärarutbildningen vid Stockholms universitet. I 
Vetenskapsrådets rapportserie Forskning inom utbildningsvetenskap29 be-
skriver Molander denna särskilda språkliga situation och lyfter fram den 
kunskap som krävs när det gäller förhållandet tvåspråkighet och naturveten-
skapliga termer för att de blivande lärarna ska kunna undervisa i NO-
ämnena inom specialskolan. Vidare diskuterar Molander skillnaden mellan 
vardagsspråk och vetenskapligt språk. Komplexiteten som detta innebär, 
menar Molander, får konsekvenser för elevers lärande om inte den pedago-
giska situationen medvetandegörs. Lärarutbildningen fyller med andra ord 
en viktig funktion.   

Den nu gällande lärarutbildningen med särskild DH-profil har tagit sin 
form i enlighet med regleringsbrevet Lärarutbildning för döva och hörsel-
skadades behov (Regleringsbrev 2006) och fokuserar språklighet i samtliga 
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kursmoment. Lärarutbildningens utformning följer de behov som är av-
sedda för specialskolan och dess läroplaner. Målet med denna utbildning 
är att lärarstudenterna utvecklar grundläggande kunskaper i att undervisa i 
funktionell tvåspråkighet för elever inom specialskolan30. 

Utbildningen ska även ge studenterna redskap för att hantera de språk-
liga variationerna i gruppen, eftersom specialskolan idag anser sig ha en 
brist på satsningar på alternativa läromedel och saknar en didaktisk dis-
kussion som bygger på de olika språken som eleverna använder (Roos, 
2011)31. Det handlar inte bara om att skapa en tvåspråkig miljö som fun-
gerar, utan också om hur man ska bedöma elevernas språkliga färdighet-
er32 . Svenska och svenskt teckenspråk är ämnen i skolorna som eleverna 
ska ha betyg i. När det gäller bedömningar av elevers teckenspråksfärdig-
heter kommer sådana att kunna göras efter det att olika språkliga tester i 
svenskt teckenspråk är utformade. Dessa kommer, enligt Schönström att 
utarbetas i samarbete med Peter Hauser (2006) som gjort liknande tester i 
amerikanskt teckenspråk som heter "Sentence Reproduction Test" (SRT). 
Detta menar Schönström planeras bli utvecklat i ett gemensamt projekt 
anpassat efter respektive nationellt teckenspråk (personlig kommunikation, 
2013-02-26). 

Samtidigt finns inom SPSM:s verksamheter (ref. Specialskolemyndighet-
en, 2007) också olika uppfattningar om vad tvåspråkighet är. Diskussion-
erna inom denna utbildning bör enligt Roos intensifieras för att kunna 
bidra till studenternas kunskap om tvåspråkighet och den innebörd som 
ligger i detta begrepp. Det räcker alltså inte att bara använda svenska och 
svenskt teckenspråk i olika sammanhang enligt uppsatta mål. Det handlar 
även om de pedagogiska och didaktiska val som måste göras inför varje 
undervisningssituation. 

En rapport som särskilt har diskuterat innehållet i lärarutbildningen och 
de ämneskunskaper som är specifika för lärare för hörselskadade och döva 
barn är En hållbar lärarutbildning. (SOU: 2008:109). Rapporten framhål-
ler vikten av att utbildningen med teckenspråklig inriktning säkerställs 
eftersom det föreligger ett ökat behov av lärare med fördjupade kunskaper 
i teckenspråk (Ref. SPSM kvalitetsredovisningar och SOU 2008:109). Det 
är emellertid inte bara specialskolan som nämns i utredningen utan också 
förskola och vuxenutbildning, inklusive SFI. 

Både SPSM:s kvalitetsredovisningar och utredningar som till exempel 
SOU 2008:109 och SOU 2011:30 understryker att grundläggande kunskaper 
i svenskt teckenspråk och tvåspråkighet är nödvändiga språkkompetenser för 
att undervisningen ska kunna bedrivas i en tvåspråkig skolmiljö. 

Som jag redan tidigare nämnt sker emellertid samtidigt förändringar inom 
de olika verksamheterna vad gäller elevgruppernas språktillhörigheter och 
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kommunikationssätt. Det gör att SPSM nu får en förändrad inriktning mot 
delvis nya målgrupper, till exempel elever med Cochleaimplantat. Detta 
kommer i sin tur att leda till nödvändigheten av nya utbildningsinsatser för 
verksamma pedagoger och för de framtida rekryteringsbehov som finns på 
de olika skolorna. Dessutom minskar elevantalet inom SPSM:s verksamheter 
eftersom många föräldrar väljer att ordna en skolgång inom den egna hem-
kommunen. I förlängningen innebär detta att specialskolan både som peda-
gogisk verksamhet med elevhemsboende och som profilerad grundskola för 
döva och hörselskadade barn enligt utredningen ”Med rätt att välja – flexibel 
utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp” (SOU 2011:30) 
kommer att få en annan organisationsstruktur33. 

2. 9. Teckenspråken i världen 
Enligt en undersökning som gjorts i Ethnologue34 finns 130 olika tecken-
språk i världen.  Med teckenspråk avses här språk som hörselskadade, 
döva eller hörande med anknytning till teckenspråkiga miljöer använder 
för olika syften. Hur förhåller sig då olika nationella teckenspråk till 
varandra?   

I boken Sign Languages (Brentari, 2010) behandlas olika aspekter av 
nationella teckenspråk. Brentari redogör bland annat för den historiska 
dokumentation som finns kring uppkomsten av teckenspråk i olika domä-
ner, till exempel inom utbildningsväsendet. Författaren diskuterar också 
den status som olika nationella teckenspråk har i olika länder och vilka 
politiska landvinningar dessa teckenspråk gjort för att stärka sin ställning i 
det egna landet. Dessutom får man veta hur många teckenspråksanvändare 
som finns inom olika nationella teckenspråksgrupper.   

Brentari visar också hur olika framgångsrika de olika länderna varit när 
det gäller teckenspråkets ställning. I Sverige blev språket erkänt som 
undervisningsspråk 1982.  I Finland har man gått ännu längre. Finskt teck-
enspråk fick 2003 lagligt skydd med de förmåner som det medför. Till 
skillnad mot Sverige är Finland av tradition ett tvåspråkigt samhälle med 
både finlands-svenskt och finskt teckenspråk. Språksituationen i Finland 
har därför varit mer komplex än den hittills har varit i Sverige. 

Brentari (2010) klargör således att varje nationellt teckenspråk har en 
anknytning till landets historia och kultur, vilket bland annat innebär att 
svenskt teckenspråk kommer från en annan språkgrupp än danskt tecken-
språk som verkar i andra regionala och sociokulturella kontexter.  Det kan 
också finnas olika teckenspråk inom ett och samma land. I Schweiz talas 
fyra språk (franska, italienska, tyska och rätoromanska) samtidigt som 
landet har tre olika teckenspråk Langue des Signes Suisse romande (LSF-
SR), Lingua dei Segni Italiana (LIS-SI) och Deutschschweizerische Gebär-
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densprache (DSGS). Även Belgien har olika teckenspråk, både talade språk, 
ett flamländskt och ett vallonskt, liksom Spanien med både ett valencianskt 
och ett katalanskt teckenspråk. De faktorer som har betydelse för tecken-
språkets utveckling i ett land är enligt Brentari (2010, s 6) följande: 

Economic situation: What is the general state of the economy in the coun-
try? 

Mono vs. mulitcultural environment: Is the surrounding spoken and signed 
language community homogeneous or heterogeneous with regard to culture 
and ethnicity?  

Educational intervention: What are the mechanisms for educating deaf chil-
dren and what are related educational policies? 

Governmental intervention: Is there official or unofficial recognition of sign 
language as a ”minority language”? Are there explicit or implicit policies of 
eugenics concerning ”human perfection”? 

Availability of technology: Is technology, such as the Internet and video 
technology readily and inexpensively available so that it can provide a sur-
rogate community in cyberspace? 

Medical intervention: What degrees of influence does the medical communi-
ty have in matters related to deafness? 

Availability of interpreters: Is interpreting a viable profession? Who pays for 
their services? How are interpreters trained? 

Enligt Brentari har kriterierna vart för sig betydelse för ett teckenspråks 
position i ett land. Samtidigt har de naturligtvis också ett samband med 
varandra och påverkar varandra både implicit och explicit. En domän med 
relevans för ett teckenspråks expansion och användningsområden är, som 
jag redan nämnt, utbildningssektorn och utvecklingen av teckenspråkiga 
skolmiljöer. Sverige, Danmark, USA, Australien och England är exempel 
på länder som utvecklat sådana miljöer. Men det finns också andra miljöer 
där teckenspråket har fått verka av egen kraft, till exempel i Mexiko där 
kyrkan bidragit till det mexikanska teckenspråkets fortlevnad (Ramsey & 
Quinto-Pozoz, 2010). 

I vissa fall har en lag om skydd för funktionshindrade använts politiskt 
för att stärka teckenspråkets ställning i ett land, som exempelvis i Uganda. 
Där har man trots eller tack vare den språkliga mångfald som präglar lan-
det synliggjort det ugandiska teckenspråket bland 43 andra språk. En fak-
tor som spelat in i Ugandas fall förutom erkännandet av teckenspråk ge-
nom lagen om funktionshinder (2006) är också de insatser som gjorts från 
internationella organisationer för döva. En sådan insats har bland annat 
varit att etablera en organisationsstruktur som har kunnat stärka den in-
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tressepolitiska rörelsen för Ugandas teckenspråksanvändare. En annan har 
varit att med hjälp av Danmarks dövorganisation och Stockholms universi-
tet skapa ett teckenspråksnätverk som i sin tur har samlat in olika tecken 
för ett språklexikon i det ugandiska teckenspråket. 

Ett intressant exempel på hur ett teckenspråk kan växa fram i samband 
med att ett land börjar organisera undervisning för döva barn kommer från 
Nicaragua (Pinker, 1995). När skolsystemet reformerades 1979 för att 
också inkludera döva barn, fick barnen till att börja med lära sig tala med 
varandra genom läppavläsning av talat språk. Då barnen som tidigare hade 
levt isolerade började umgås med varandra på skolgården, uppfann de 
emellertid så småningom ett eget teckenspråk, ett slags pidginteckenspråk 
som byggde på de gester och tecken de tidigare hade använt för att tala 
med sina familjer. Detta allra första nicaraguensiska teckenspråk kallades 
Lenguaje de Signos Nicaragüense (LSN). Döva barn i senare generationer 
utvecklade detta första (LSN) till ett mer komplext teckenspråk som idag 
kallas Idioma de Signos Nicaragüense (ISN). 

Det finns också exempel på att ett teckenspråk inom ett område kan vara 
helt isolerat från språkliga intryck i omvärlden. Detta framgår av en forsk-
ning från en beduingrupp på gränsen till Israel utifrån vilken Al-Fityani 
&Padden (2010) har funnit tre faktorer som har bidragit till isoleringen: 

(1) the high level of isolation and large family groups, (2) the high level of 
consanguinity among these families creating higher than normal inci-
dence of recessive genetic traits, and (3) large family groups with a 
higher than normal incidence of deafness means that the schools play a 
less important role in transmission, and there is a relatively high degree 
of sign language use within family and community settings (Al-Fityani 
& Padden , 2010, s 9). 

 
Brentari (2010) klargör också hur forskning om teckenspråk i olika länder 
sprids internationellt. Det gäller främst forskning i Nord- och Sydamerika, 
Europa, Australien, vissa länder i Afrika samt i Asien som finns represente-
rade i olika forskningsrapporter, avhandlingar eller dylikt (Lucas, 1995, 
Brentari 2010). 

Slutligen kan nämnas att hur olika teckenspråken i världen än är så lik-
nar de varandra i den grammatiska strukturen. Det har att göra med att 
teckenspråken bygger på visualitet, vilket innebär att visuella-gestuella 
komponenter bidrar till språkets uppbyggnad och att alla teckenspråk an-
vänder sig av det tredimensionella utrymmet. 
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Kapitel 3. Tidigare forskning med teckenspråkigt 
fokus 

3. 1. Inledning 
Som framgår av de syften som jag har formulerat för min studie är det vad 
som sker i den flerspråkiga interaktionen medan språkundervisning pågår 
som är mitt forskningsobjekt. Min studie utgår från ett språkdidaktiskt 
perspektiv och befinner sig inom fältet utbildningsvetenskap med ett sär-
skilt intresse för utbildningspolitiska frågor. På så vis skiljer sig mitt forsk-
ningsobjekt från en hel del av den forskning jag behandlar nedan, som 
fokuserar lärandet. Visserligen sker lärande även i min studie, även om jag 
inte specifikt undersöker på vilket sätt eleverna lär sig engelska och 
spanska. 

Forskning om hörselskadade och döva barns språkutveckling har således  
hittills huvudsakligen haft inriktning på språk och lärande utifrån medi-
cinska, psykologiska och specialpedagogiska aspekter35 . För Sveriges del 
har forskningen uppehållit sig kring svenskt teckenspråk och svenska som 
andraspråk för döva, där en stor del av studierna har utgått från jämfö-
rande textanalyser av svenska som andra språk och svenska som majori-
tetsspråk eller svenskt teckenspråk i förhållande till talad och skriven 
svenska (Ahlgren, 1982; Bergman, 1995; Svartholm, 1990). Dessutom har 
forskningen ofta varit nära knuten till olika intresseorganisationer.  En 
fråga har till exempel varit hur den samhällspolitiska debatten har förts när 
det gäller språkliga minoriteters möjligheter att hävda sina språkliga rät-
tigheter i relation till svenska som minoritetsspråk. Denna del av det intres-
sepolitiska arbetet har i samarbete med forskning om minoritetsspråk och 
med forskning om andraspråk för döva pågått under ganska lång tid (Hyl-
tenstam, 1999). I viss mån har emellertid också flerspråkighetsfrågor be-
rörts. Främst har det då handlat om tillgången till teckenspråk och hur 
teckenspråket har påverkat elevers språkutveckling till exempel i samband 
med deras läs-och skrivutveckling. 

När det så gäller döva och hörselskadade elevers tvåspråkighet har jag 
redan i ett föregående avsnitt varit inne på detta ämne i samband med stu-
diens pedagogiska kontext. Elevers tvåspråkighet har upptagit många fors-
kares intresse inom det teckenspråkiga och flerspråkiga fältet, till exempel 
hur elever utvecklar sina literacykompetenser i förhållande till olika nat-
ionella teckenspråk och talat språk (Prinz & Strong, 1998; Padden & 
Ramsey, Preisler & Ahlström, Tvingstedt, 2002; Bagga-Gupta, 2004; 
Svartholm 2010; Schönström, 2011, Cummins, 2011). Hur det kan se ut 
för elever som är hörselskadade och döva i samband med att de tillägnar 
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sig olika språkkompetenser är en fråga som också kommer upp i min egen 
studie. 

Min presentation av forskningsfältet kommer huvudsakligen att be-
handla den forskning som har beröringspunkter med min egen studie, även 
om denna forskning i flera fall också behandlar olika aspekter av lärande.  
Jag har tematiserat framställningen på följande sätt: Jag börjar med en 
presentation av forskning om lärande genom svenskt teckenspråk och av 
de undersökningar som gjorts om döva och hörselskadade elevers möte 
med tvåspråkighet, till exempel i ämnet naturvetenskap. En presentation av 
forskning om svenska som andraspråk görs i avsnittet forskning om 
svenskt teckenspråk och svenska som andraspråk. Därefter berörs några 
internationella forskningsområden under avsnittet forskning om lärande 
genom olika nationella teckenspråk, det vill säga områden som berör ele-
vers möte i den pedagogiska praktiken med ett skrivet språk och tecken-
språket. Därefter går jag in på vad forskning har visat när det gäller hur 
olika språk samverkar i olika språkliga möten i avsnittet forskning om 
teckenspråk och talat språk i språkkontaktsituationer. Jag redogör också 
för forskning inom ett område som är särskilt viktigt för min egen studie, 
nämligen forskning om pidginspråk och nationella teckenspråk, för att 
avslutningsvis beröra några nya perspektiv på klassrumsforskning. 

3. 2. Forskning om lärande genom svenskt teckenspråk 
Tidigare svensk klassrumsforskning med fokus på flerspråkig kommunikat-
ion är tämligen ovanlig. Dock finns nu några avhandlingar med fokus på 
språkanvändningens kontextuella och interaktionistiska aspekter, avhand-
lingar som utgått från en sociokulturell förståelse av språk och språkan-
vändning (Cekaite, 2006, Björk-Willén, 2006).    

Också forskning som handlar om svenskt teckenspråkiga klassrumsmil-
jöer är än så länge ovanlig, även om några forskare har disputerat inom 
ramen för klassrumsforskning som bygger på svenskt teckenspråk som 
undervisningsspråk (Foisack 2003; Roos, 2004, Linikko 2009). Dessa 
forskare har alla studerat döva barns lärande, men utifrån olika forsk-
ningsintressen till exempel begreppsuppfattning i matematik genom svenskt 
teckenspråk (Foisack, 2003), att lära sig läsa och skriva i förskolan genom 
svenskt teckenspråk (Roos, 2004) och inkludering och undervisningsmil-
jöer för döva elever som är i behov av särskilt stöd (Linikko, 2009). Av-
handlingarna berör, som nämnts, elevers lärande i teckenspråkiga miljöer 
och de kommunikativa redskap som kommer till användning när frågor 
kring matematik eller literacy är i fokus. Avhandlingarna betonar således 
svenskt teckenspråk som undervisningsspråk men med olika forskningssyf-
ten.   
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För att i korta drag sammanfatta omnämnda avhandlingar har Elsa Fo-
isack (2003) i sin studie diskuterat konsekvenserna av bristen på utveck-
lade vetenskapliga begrepp i svenskt teckenspråk för elever i matematikun-
dervisningen. Hon framhåller betydelsen av en sådan begreppsutveckling 
och beskriver de konsekvenser denna brist medför framför allt för be-
greppsbildning i matematik. Denna problematik skulle kunna gälla också 
för elevers språklärande i andraspråk eller i moderna språk. De språkliga 
redskap elever behöver för att kunna appropriera de vetenskapliga begrepp 
som till hör ämnet matematik, kan mycket väl hänföras också till Vygo-
tiskijs (1996) tankar om hur elever ska begreppsliggöra och bli bekanta 
med både abstrakta begrepp och olika kulturella redskap. 

Carin Roos (2004) fokuserar barns strategier i sin tidiga läsutveckling 
med hjälp av svenskt teckenspråk och lyfter specifikt fram pedagogernas 
förhållningssätt till barns intresse för sitt eget läs- och skrivlärande. Roos 
menar att personalen snarare underskattar än överskattar barnens förmåga 
att tidigt lära sig läsa och skriva vilket blir begränsande eftersom de kom-
munikativa praktikerna inte är tillräckligt stimulerande i förhållande till 
barnens läsförståelse och inte heller i nivå med de lärprocesser barnen re-
dan har utvecklat. Likheterna mellan Roos och Foisacks studier har att 
göra med vilken mening som erbjuds i undervisningen (Englund, 2009) och 
på vilket sätt språkliga redskap kan komma till användning för att eleverna 
ska komma vidare i sin egen läroprocess. 

Jari Linnikko (2009), slutligen, har studerat olika förhållningssätt inom 
den skolkontext där studien är förlagd och har analyserat hur olika perso-
nal- och elevgrupper bemöter elever i särskilda behov i den teckenspråkiga 
miljön. Linnikko skriver till skillnad från Roos och Foisack inte specifikt 
om språkliga aktiviteter i skolan men menar ändå att den teckenspråkiga 
miljön representerar en gemensam kunskapande miljö som är central för 
alla lärare och elever. Kommunikation är, framhåller Linikko, relations-
skapande och när den äger rum genom teckenspråkiga resurser i en visuellt 
orienterad miljö, kan den utgöra en grund för deltagande i andra miljöer. 
Linikko riktar, liksom Roos, kritik mot den omgivande miljöns bemötande 
av olika elevgrupper och menar att trots att skolans policy är att skapa en 
skola grundad på en teckenspråkig miljö som en gemensam plattform, 
skapas ändå inte förutsättningar för gynnsamma samarbetsformer för lä-
rare och elever. Detta gör enligt Linikko, att lärarna hamnar i olika kon-
flikter som i många fall är svåra att hantera. 

Gemensamt för de tre avhandlingarna är att syftet har varit att studera 
vilka språkmiljöer som erbjuds eleverna när de kommunikativa praktiker-
na bygger på svenskt teckenspråk och vad som formar dessa miljöer. I 
generella drag söker avhandlingarna utveckla förståelse av på vilket sätt 
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elever och lärare blir delaktiga genom att samspela i olika aktiviteter med 
betoning på kunskaper och erfarenheter36. Den bild som tonar fram i av-
handlingarna har ett särskilt fokus på språkets betydelse för elevers lärande 
men också på hur undervisning och lärande gestaltar sig i olika aktiviteter. 
Här finner jag en klar koppling till min egen studie. Vidare betonas att den 
teckenspråkiga miljön måste tas tillvara som resurs för kunskapande och 
hur detta kan ge eleverna förutsättningar för att möta och appropriera de 
slags kunskaper som är nödvändiga för att göra nya erfarenheter också 
utanför skolan. 

3. 3. Forskning om lärande genom olika nationella teckenspråk 
Det finns ett antal internationella studier som trots sitt fokus på lärande 
ändå är intressanta för mig, eftersom de utgår från sociokulturell teori om 
språk och kommunikation. Claire Ramsey (1997) har till exempel i en 
etnografiskt inspirerad studie undersökt hur döva elever studerat språk 
utan att samtidigt ha möjlighet till social interaktion eller kulturell tillgång 
till tvåspråkigt lärande exempelvis genom amerikanskt teckenspråk och 
engelska i undervisningen. Ramsey menar att språklärande inte kan uppnås 
om det sker i ett socialt vakuum. Hon har särskilt studerat döva barn som 
gått i mainstream-program37 i statliga skolor. Även om Ramseys forskning 
i allmänhet alltså riktar in sig mot frågor om integration av teckenspråkiga 
elever i hörande klassrum, vill hon med sina resultat betona vikten av sam-
verkan mellan lärare och elever med tanke på vilka pedagogiska vinster 
detta kan ge. Hon menar att det är väsentligt att framhålla elevers aktiva 
deltagande i klassrummet, eftersom undervisningssituationen oftast inte 
involverar eleverna i deras eget språklärande på ett meningsfullt sätt. 

Det finns också annan internationell forskning inom det teckenspråkiga 
fältet med fokus på lärande som betonat det interaktionistiska synsättet på 
språk utifrån vilket språkande ses som en kommunikativ aktivitet i samspel 
mellan människor. Denna inriktning finns representerad i en hel del littera-
tur inom Deaf Studies (Lucas, 1995, 2006; van Herreweghe & Vermeer-
bergen, 2004, Pizzuto, Pietrandrea & Simone, 2007). Här sammanförs 
olika forskningstraditioner men utifrån en sociokulturell förståelse av 
språk som en kommunikativ resurs. 

En annan forskningsmiljö med ett liknande intresse för kommunikation 
är den som leds av Padden och Humphries inom Communication Studies 
(2005). Denna forskning har växt fram i en miljö som inte bara studerar 
amerikanskt teckenspråk och engelska som två enspråkiga parallella 
språkgrupper, utan också språken i en kulturell kontext utifrån vilken de 
får en social betydelse i relation till varandra. Språkstudierna inom dessa 
Communication Studies kan sägas representera en kulturorienterad socio-
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lingvistik där frågor om amerikanskt teckenspråk (ASL) i förhållande till 
engelska är både länkade till varandra men också olika. Begreppet Deaf 
Culture38 har en särskild betydelse inom dessa språkstudier. Carol Padden 
och Tom Humphries (1998) har båda studerat klassrumsundervisning i 
företrädesvis engelska och amerikanskt teckenspråk med etnografi som 
metod. Deras forskning har handlat om att undersöka vilka olika länk-
ningssystem som förekommer mellan två olika språkliga modaliteter39, hur 
de kan relateras till varandra och hur de används. De har utvecklat en be-
greppsapparat som illustrerar samband mellan olika språkliga system. Be-
greppet de introducerat är chaining, en term som även forskare i Sverige 
och Norge har anammat (Bagga-Gupta; Lyngvaer-Hansen & Vonen 
2010)40. 

En tredje grupp forskare studerar döva och hörselskadade barns möte 
med läsning och skrivning i vid mening, det som vi idag betecknar som 
literacy. Forskningen kallas Signs of Literacy41 och leds av Carol Erting 
(2003) som i likhet med sina amerikanska forskarkollegor har utgått från 
etnografiska studier. Ertings intresseområde för barns tidiga möten med 
skriftspråk i kombination med teckenspråk har också inspirerat forskare i 
Sverige, se till exempel Roos (2006). 

Olika forskargrupper finns alltså åtminstone internationellt represente-
rade inom det sociokulturella paradigmet som företräder ett dialogiskt, 
interaktionistiskt synsätt på språk. Gemensamt för dessa forskargrupper är 
också deras metodval. De har alla valt etnografi eller CA42 som metod när 
de har studerat språk i institutionella miljöer. I likhet med andra klass-
rumsforskare inom den sociokulturella traditionen (Gustavsson, 1988; 
Evaldsson, Liljestrand, Bagga-Gupta & Sahlström, 2001; Cromdahl, 2001; 
Seedhouse 2004; Cekaite 2006, Musk 2010) försvarar de sitt metodval 
med att framhålla vikten av att studera klassrumslivet från ett innanförper-
spektiv när det gäller syftet att förstå klassrummet som en kommunikativ 
och interaktionistisk sfär.   

3. 4. Forskning om svenskt teckenspråk och svenska som 
andraspråk för döva 
När det gäller forskning om svenska som andraspråk för döva har denna, 
genom att studera likheter och skillnader i dövas och hörandes andra-
språksstrategier huvudsakligen berört frågor kring hur man lär sig svenska 
(Svartholm, 1997, 2002, 2010). Men denna forskning intresserar sig också 
för hörselskadades behov av tvåspråkighet i teckenspråk och svenska i 
sociala situationer då kommunikation i grupp innebär vissa hinder för den 
hörselskadade individen när det gäller att få till stånd ett fungerande socialt 
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sampel. En avhandling med titeln Tvåspråkighet hos döva skolelever-
Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt tecken-
språk (Schönström, 2010) fokuserar svenska som andraspråk för döva 
elever. Schönström har studerat en grupp döva elever för att se hur deras 
svenska utvecklas i relation till teckenspråket och har särskilt undersökt 
vilka likheter som finns mellan dessa döva elevers utveckling i svenska och 
andra hörande elevers utveckling i svenska som andraspråk. Även här lig-
ger fokus alltså på lärande. 

Schönström (2010) presenterar också en forskningsöversikt över den ti-
diga forskningen om svenska som andraspråk med referens till Svartholm 
(1993) och redogör för den utveckling som skett över tid. Han påpekar, 
liksom Svartholm, att forskningen inom detta fält visserligen är tämligen 
ny, men att det finns resultat som tyder på att teckenspråk i kombination 
med ett skrivet språk har haft goda resultat för språklärandet. 

När det gäller förhållandet mellan svenska och svenskt teckenspråk re-
dogör Schönström också för hur teckenspråksfärdigheter kan påverka ele-
vers andraspråksutveckling. Av denna redogörelse framgår hur viktiga 
sambanden är mellan goda kunskaper i teckenspråk och i ett skrivet språk. 
Också i internationell forskning om relationen mellan teckenspråksfärdig-
heter och ett skrivet språk finns resultat som visar att elever som har goda 
kunskaper till exempel i amerikanskt teckenspråk har bättre förutsättning-
ar att också förstå skriven engelska. 

Forskning som handlar om svenska som andraspråk för döva har, som 
jag bedömer det, också haft ett nationellt intresse för den pedagogiska 
verksamheten inom det teckenspråkiga fältet. Det gäller särskilt metodfrå-
gor kring undervisning i svenska som andraspråk för döva (Svartholm, 
1990, 2002, 2006) tillsammans med svenskt teckenspråk (Ahlgren, 1982, 
Bergman, 1995), men också didaktiska frågor kring lärares val av under-
visningsstrategier.  

Slutligen kan nämnas att en forskningsöversikt över svenska som andra-
språk inom det teckenspråkiga fältet och över nationell och internationell 
forskning om dövas och hörselskadade barns möte med skriftspråket också 
har gjorts på uppdrag av Skolverket (Bagga-Gupta, 2004 ). I denna över-
sikt riktas kritik mot forskning om andraspråk för döva. Bagga-Gupta 
menar att det inte är rimligt att tala om teckenspråk och svenska som två 
språk som ska hållas isär. Språken bör tidigt exponeras för barnen i för-
skolan även om de bygger på både olika perceptionssätt och språkliga 
strukturer. Språken bör inte skymma sikten för varandra utan bör få lika 
stor plats i verksamheten, menar Bagga-Gupta. Eftersom teckenspråket 
anses vara viktigt för barnens begreppsuppfattning och språkutveckling har 
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det visserligen en nyckelroll i förskolemiljön, men borde ändå inte domi-
nera på bekostnad av barnens tidiga skriftspråkslärande.  

Bagga-Gupta (2004) diskuterar också problematiken i den institutionella 
tradition som svenska som andraspråk innebär. I likhet med andra literacy-
forskare (till exempel Skoog, 2012) menar hon att verksamheten mer beto-
nar form än funktion, vilket ofta har framhävts av forskare inom literacy-
fältet (Fast, 2007). Dessutom saknas empirisk forskning. Empiriskt grun-
dad forskning skulle enligt Bagga-Gupta kunna skapa en bättre bild av den 
pedagogiska verksamheten än vad som nu är fallet, som till exempel i 
Svartholms forskning. 

Också Cummins (2011) har i sin tvåspråkighetsforskning diskuterat 
kopplingen mellan teori och praktik. Cummins har visserligen ingen an-
knytning till teckenspråkiga sammanhang men blir ändå ofta refererad i 
litteratur som handlar om andraspråksforskning i samband med tecken-
språk. Även han har diskuterat den vetenskapliga traditionen kring andra-
språk för döva och hörselskadade som han menar mest har handlat om att 
legitimera teckenspråk tillsammans med andra minoritetsspråk medan 
språkdidaktiska frågor har saknats. Cummins uttrycker det så här (2011, s 
17):   

Much of the debate on the education of Deaf and hard-of-hearing students 
has focused on the legitimacy of different language of instruction—should 
Deaf children be educated using (a) oral language exclusively, (b) sign lan-
guage versions of spoken/written languages (e.g., manually coded English, 
or Japanese), or (c) natural sign languages together with the spoken/written 
language within the context of a bilingual program? However, much less at-
tention has been paid to pedagogy. What forms of instruction are most ef-
fective developing strong literacy and numeracy skills as well as knowledge 
of curriculum content? 

Cummins diskuterar alltså bristen på didaktisk reflektion när det gäller 
förhållandet mellan andraspråk och teckenspråk. Att bara diskutera två-
språkighet utifrån olikheterna som finns mellan språken är inte tillräckligt, 
menar han, eftersom sådana jämförelser saknar samband med en pedago-
gisk praktik. Istället skulle både andraspråket och teckenspråket kunna 
komplettera varandra och användas mer funktionellt än som tidigare varit 
fallet. Emellertid ger Cummins inga specifika beskrivningar av hur en så-
dan språklig integrering skulle kunna gå till. 
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3. 5. Forskning om teckenspråk och talat språk i 
språkkontaktsituationer   
Forskning om svenskt teckenspråk (Bergman, 1979, 1980, 1990, Ahlgren 
1984) har länge hävdat att det inte går att både tala och teckna samtidigt. 
Ett skäl till varför en simultan användning av tal och tecken inte fungerar 
bygger enligt Bergman (1990, 1996) och Svartholm (1990, 1997) på de 
olika villkor som de menar gäller för produktion och perception av språ-
ken. De menar att teckenspråk till skillnad från talat språk produceras inte 
bara manuellt, med händerna, utan också med till exempel mimik, munrö-
relser och blickriktning. En information på teckenspråk innehåller därför 
en simultan produktion genom alla dessa olika medel, något som inte är 
möjligt i talade språk. Kanske kan man här tala om ett slags flerspråkig 
språkblandning som utmärker teckenspråket. 

En annan skillnad mellan talat språk och teckenspråk är, att teckensprå-
ket, förutom den temporala organisation som jag redan berört och som 
gäller för talade språk där orden följer på varandra i tid, också använder 
en spatial organisation vilket innebär att ett signing space anses vara 
grundläggande för teckenspråkets utförande. Detta för att den visuella 
informationen ska vara så tydlig som möjligt, något som också utgör per-
ceptionsvilkoren för tecknade språk (Bellugi, 1980). Den spatiala organi-
sationen är således tillsammans med den temporala organisationen central 
för den språkliga information som förmedlas via teckenspråk. Teckenspråk 
har en så pass komplex språklig organisation att det inte går att kombinera 
med talat språk. Därför hävdas inom teckenspråksforskning (se till exem-
pel Bergman 1990; 1996, Svartholm 1990; 1997) att en simultan använd-
ning av talat och tecknat språk inte sker på samma villkor för de båda 
språken, eftersom det talade språkets organisation i tid inte överensstäm-
mer med tecknat språk. Teckenspråkets manuella signaler försvinner med 
andra ord i denna kombination och underordnas det talade språket och 
dess villkor. Svartholm (1997)  uttrycker det med referens till Bergman 
(1979) så här: 

Härvid reduceras och sönderdelas tecknens språkliga information och ut-
trycken för deras inbördes förhållande försvinner. Den temporala organisat-
ionen är väl anpassad till hur örat tar emot information, men mindre väl till 
ögat. En mängd väsentlig information i talet kommer inte heller till uttryck 
på ett visuellt uppfattbart sätt. Det gäller inte minst all den information som 
ligger i talets prosodiska drag som intonation, betoning etc. Att avläsa såd-
ana här till talet anpassade tecken och förstå hur de tillsammans bildar me-
ningsfulla enheter ställer stora krav på förmågan att fylla i den information 
som saknas och förutsätter alltså goda kunskaper i svenska (Svartholm, 
1997, s 27). 
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Dövas språksituation kan enligt Svartholm (2006) liknas vid diglossi, ge-
nom att den har en funktionsuppdelning mellan talat och tecknat språk. 
Men medan denna uppdelning tycks finnas mellan språkfunktionerna för 
döva är det en betydligt mer komplicerad bild som växer fram då det gäller 
språkfunktionsuppdelning mellan talat och tecknat språk för hörselska-
dade. Här menar Svartholm (2006) liksom andra forskare (till exempel 
Nilfelt 1998; Ahlström, 2000) att hörselskadades kommunikation uppvisar 
ett annat språkmönster än dövas. Hörselskadades kommunikation bygger 
på en blandning av talat språk och tecken som stöd för talet eller på tal 
eller enbart teckenspråk43. Denna språkblandning kan, som jag ser det, 
också i ett vidare perspektiv ses som en form av flerspråkig kommunikat-
ion. Men vad som också framgår av Svartholms forskning när det gäller 
funktionsuppdelningen mellan dövas och hörselskadades språksituation, är 
att språkaspekten blir annorlunda. För den som är döv gäller svenskt teck-
enspråk som ett språk medan det för de hörselskadade fungerar endast som 
ett kommunikationsverktyg, även om språkförhållandena generellt handlar 
om språkblandning oavsett funktionsuppdelning. 

Trots den påstådda omöjligheten i att kombinera talat och tecknat språk 
som forskning både nationellt och internationellt har velat framhålla ge-
nom att peka på olikheterna i de produktions- och perceptionsvillkor som 
gäller för talade språk och tecknade språk samt på det som kännetecknar 
de olika språkens struktur och uppbyggnad, har man emellertid också sett 
att olika former av språkblandning faktiskt förekommer.  Det handlar inte 
bara om språkmöten mellan ett talat och ett tecknat språk, utan även om 
andra former av språkkontaktmöten. I tidigare forskning (1979) under-
sökte Bergman till exempel hur svenskt teckenspråk som länge hade varit 
präglat av svenska i undervisningskontexter innehöll mer av svenskans 
grammatik och struktur än av den egna strukturuppbyggnaden i svenskt 
teckenspråk. Bergman kallar denna form av teckenspråk för tecknad 
svenska eller svenskpåverkat teckenspråk (se också avsnittet om pidgin-
språk nedan). 

Det finns också internationell forskning om majoritetsspråkets påverkan 
på det nationella teckenspråket som visat liknande resultat som Bergman 
fick 1979, nämligen att teckenspråket uppstått i en modifierad form i syfte 
att närma sig det nationella språket (Hauser, 2000). Särskilt vanligt är 
detta språkfenomen i institutionella miljöer. Hauser lyfter bland annat 
fram exempel på när engelskpåverkat teckenspråk, kallat coded english, 
använts i amerikanska dövskolor och på Gallaudet University, Washington 
DC för att i ett pedagogiskt syfte höja nivån på elevernas literacykunskap-
er. Denna modifierade form av amerikanskt teckenspråk visade sig dock 
inte vara så framgångsrik som förväntat. 
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Också andra former av språkblandning med teckenspråk inblandade har 
undersökts. Fokus i dessa studier har gällt den påverkan som olika nation-
ella teckenspråk haft på varandras teckenspråkiga struktur och använd-
ning. Brentari (2010) presenterar en sammanställning av forskning om 
teckenspråk i ett globalt perspektiv och ger med bidrag från olika forskare 
en bild av hur olika nationella teckenspråk till exempel genom kontakter 
inom utbildning och organisation inom det teckenspråkiga fältet har på-
verkat varandra. Oftast har dessa kontakter gällt myndighetspersoner eller 
forskare från engelsktalande länder med amerikanskt teckenspråk (ASL) 
eller brittiskt teckenspråk (BSL) som det gemensamma språket. Dessa lång-
variga språkkontakter har lett till att det egna teckenspråket har tagit in-
fluenser från ASL eller BSL. 

3. 6. Pidginspråk och nationella teckenspråk 
Språkkontaktsmöten och det som sker med språken i sådana möten inne-
fattar också ett fenomen som pidginspråk. I språkvetenskapliga samman-
hang har fenomenet ofta diskuterats i samband med situationer där ett 
gemensamt språk har saknats men där människorna har varit tvungna att 
kommunicera med varandra, till exempel i slavarbetarnas situation på 
olika amerikanska plantager under 1800-talet (Pinker, 1995). Slavarna 
som kom från olika delar av Afrika hade olika modersmål men måste nu 
konstruera ett gemensamt språk, dels för att kommunicera med slavägaren, 
dels med varandra. Davies (2003) menar att pidginfenomenet inte bara 
beskriver olika språks påverkan på varandras strukturer utan också i vilka 
kontexter pidginspråk uppstår och för vilka syften. 

När man så talar om uppkomsten av pidginspråk och hur detta kan 
kopplas samman med teckenspråk så handlar det också här om språklig 
anpassning i specifika kontexter och för specifika syften. Pidgin-
teckenspråk anses således vara specialiserade för specifika situationer. 
Inom forskning om nationella teckenspråk nämns pidginspråk inte i andra 
sammanhang än just för pedagogiska syften, kanske beroende på att 
svenskt teckenspråk inte finns som fokus i samtalsforskning. Ett transkript-
ionssystem som återger svenskt teckenspråk utifrån kommunikativa 
aspekter existerar således inte. I detta avsnitt kommer jag dock att disku-
tera just pidgin-teckenspråk eftersom det har relevans för min studie. Jag 
föregriper alltså på sätt och vis presentationen av min egen transkriptions-
modell i avhandlingens DEL 2 för att underlätta läsarens förståelse av vissa 
inslag i mina transkriptioner (se DEL 2). 

Både inom internationell forskning i teckenspråk och i nationella sam-
manhang talar man om språkkontaktmöten i termer av universella möns-
ter. Lucas (2006) talar till exempel om olika översättningsstilar när det 
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gäller teckenspråkstolkar i vardags- och i utbildningssammanhang. En tolk 
kan ligga nära formell engelska i sin översättning eller också närma sig ett 
vardagligt språk. Det är situationen som avgör vilken stil som tolken väljer 
(se också Napier 2006). Teckenspråket kan alltså, beroende på samman-
hang, ha olika varianter och anpassas till både situation och ändamål, inte 
minst i förhållande till målgruppen döva personer, som i det här avseendet 
ska förstås som tolkanvändare. 
Ett pidgin-teckenspråk konstrueras emellertid också i sådana situationer 
när hörande personer inte har tillräckliga språkkunskaper i teckenspråk 
och försöker kommunicera med teckenspråksanvändare med en variant av 
ett annat talspråk, till exempel svenska. Detta gäller till exempel för några 
av de lärare som finns representerade i min empiri. För att förtydliga detta 
ytterligare, handlar det inte om simultana tecken och talkommunikation 
som i vardagsförståelse förstås som tecken som stöd (TSS)44 utan här är det 
en talspråksinfluerad variant av teckenspråk som används. Det handlar 
alltså om ett språkligt fenomen som liknar tecknad svenska (Berg-
man,1979).  

Inom internationell teckenspråksforskning (Brentari, 2010) har pidgin-
teckenspråk exempelvis i polskt teckenspråk (PJM) fått två olika funkt-
ionsuppdelningar, ”two types of pidgins”: 

The first type emerges when sign utterances typical of PJM are intentionally 
transformed into a Polish sign pidgin, in this case, primarily by non-hearing 
users. In this instance, the signs are produced in a sequence similar to Polish 
and are contingent on the signer´s spoken language competence. Depending 
on the person´s ability, speech also accompanies the signing. Some users 
employ only the signs which they can easily translate into the spoken lan-
guage. When they are unsure of some signs´ meaning, they use finger-
spelling. If a non-hearing person is well experienced in both languages, then 
he or she can ”code switch”, which consists of a continual shifting between 
two languages for either short or long passages (Brentari 2010, s 137). 

I det första fallet handlar det i min tolkning om pidgin-teckenspråk hos 
icke-hörande personer med olika kompetens i talad polska. Den andra 
varianten av pidgin i polskt teckenspråk handlar mer om hur hörande i 
interaktion med döva teckenspråksanvändare skapar ett slags pidgin-
teckenspråk bestående av en kommunikationsform som kan se ut på olika 
sätt beroende på vilka språkkunskaper man har i polskt teckenspråk: 

A hearing person who does not sign well tends to model sign communica-
tion of a non-hearing person who will most likely not be a PJM user. From 
general observation, there emerge two subtypes of pidgins that hearing peo-
ple construct and use. On one hand, when constructing pidgins, they model 
them on the spoken language structure, mouthed spoken utterances along 
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with signs. /…/ On the other hand, a hearing person more familiar with a 
sign language may borrow some typical sign structures and use them to 
communicate with non-hearing individuals. In this instance, the hearing 
signer tends to use grammatical sign forms, articulating each sign with its 
proper verbal equivalent. This practice tends to happen most often in the 
residential schools for non-hearing people (Brentari, 2010, s 137).  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att olika teckenspråksvarianter av pid-
gin förekommer i olika sammanhang. Språkliga anpassningar görs bero-
ende på vem som använder pidgin-teckenspråk, till vem och i vilken kon-
text. Samtidigt är de olika formerna av pidgin- teckenspråk också beroende 
av vilka språkliga färdigheter enskilda personer har i de olika språken vare 
sig det gäller ett auditivt eller ett visuellt språk. Detta kan således även 
gälla icke-hörande personer som lär ett nytt språk, vilket innebär att man 
exempelvis under en pågående process i sin uppbyggnad av språkliga kom-
petenser växlar både mellan ett pidgininfluerat teckenspråk och ett annat 
teckenspråk och/eller en kombination med ett skrivet språk och tecken-
språk. 

En viktig aspekt när det gäller pidgin-teckenspråk är att de språkliga va-
rianterna också kan tjäna som ett slags ”brobyggande” mellan hörande 
och döva, ett slags ”breaking the language barrier” (Brentari 2010, s 146).   

3. 7. Några nya perspektiv på klassrumsforskning 
Klassrumsforskning är ett stort fält som jag inte kommer att kunna gå in 
på i dess helhet. Vad jag kommer att nämna här, eftersom det berör min 
egen forskning, är ett perspektivskifte som enligt Fritjof Sahlström (2008) 
ägt rum på senare tid. Den undervisningsorienterade klassrumsforskningen 
har alltså, enligt Sahlström, skiftat fokus från lärares val av undervisnings-
strategier till språklig interaktion som diskursiv praktik, ett fokus som 
bland annat bygger på Vygotskijs teser (1994) om lärprocesser. Detta per-
spektivskifte har fått en sådan genomslagskraft inom främst pedagogisk 
forskning, att frågor som idag ställs inom klassrumsforskning i huvudsak 
gäller analyser av språk utifrån de interaktiva sammanhang som kommu-
nikation i klassrum utgör. Det som idag således är gemensamt för forskare 
inom fältet klassrumsforskning är enligt Sahlström (2008) att intresset 
inriktas på barns samspel med läraren och med olika undervisningsartefak-
ter. För språklärande betyder det att interaktion och kontext får en grund-
läggande betydelse för vad och hur elever lär sig (Bagga-Gupta, 2001; 
Evaldsson, 2005; Musk, 2006, Cekaite, 2006).   

Sammantaget innebär klassrumsforskning idag med dess inriktning på 
kommunikation, interaktion och språkanvändningsmönster i den institut-
ionella miljön enligt Sahlström (2008) ett sätt att utveckla nya insikter i 
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hur lärande äger rum i skolans klassrumspraktik. Studier som till exempel 
fokuserar frågor kring andraspråk söker genom denna inriktning en bättre 
förståelse av hur språkundervisning organiseras inom ramen för skolans 
språkkursplaner (Sahlström, 2008). Dessutom kan de ge en utökad förstå-
else för vilka meningserbjudanden som skapas i samband med de språkliga 
aktiviteter som förekommer i olika klassrumssituationer, frågor som ligger 
nära min egen studie. Det är, enligt Sahlström (2008), genom att studera de 
språkliga praktikerna och då i första hand hur elevernas deltagande ser ut, 
som en fördjupad förståelse av lärande kan utvecklas. 

Att det tidigare i första hand har varit lärare och lärares handlingar som 
stått i fokus för klassrumsforskningen har enligt Nuthall (2005) haft till 
följd att elevers lärande i klassrummet inte fått tillräcklig uppmärksamhet. 
Men nu, med ett fokus på själva klassrumslivet och dess diskursiva prakti-
ker, kan man också bedriva klassrumsforskning i ett utbildningspolitiskt 
och samhälleligt perspektiv. Det innebär, menar Sahlström (2008), att 
klassrumsforskning får en samhällsvetenskaplig legitimitet på samma gång 
som den kan tillföra en ny förståelse av elevers socialisation. 
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Kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter samt några 
begrepp 

4. 1. Inledning 
När jag i avhandlingens inledande text och i syften och forskningsfrågor 
bland annat talar om flerspråkighet, interaktion, om sociala och kommu-
nikativa praktiker, om svenskt teckenspråk som medierande redskap och 
om språkundervisning som situerad, innebär det att jag för min studie valt 
specifika, teoretiska utgångspunkter och begrepp med hjälp av vilka resul-
taten av klassrumsstudien kan beskrivas och diskuteras. Till exempel: Vad 
betyder det för analysen av min studie att jag i tolkningen av min empiri 
utgår från en teori om sociala och kommunikativa praktiker? Vilka 
aspekter av en sociokulturell teori om kommunikation, medierad handling 
och interaktion är fruktbara för mig att relatera till? Vilken språkbeskriv-
ning utgår jag ifrån för att analysera språklig interaktion? Det är bland 
annat dessa frågor som föreliggande kapitel avser att diskutera. 

4. 2. Sociala praktiker 
I den språkundervisning som jag studerar där elever och lärare förutom 
engelska, spanska och talad och skriven svenska också använder svenskt 
teckenspråk, kommer den flerspråkiga interaktionen att hamna i fokus. För 
min avhandling innebär det att klassrummet och det som pågår där ses 
som en historiskt, kulturellt och socialt situerad plats för interaktion och 
för de kommunikativa praktiker som konstitueras genom denna interakt-
ion. Det är således inte språkundervisningens olika moment som är i fokus 
(som till exempel hos Seedhouse 1994) utan själva görandet, performativi-
teten. Enligt Lave (1998) fördelar, organiserar och koordinerar vi bland 
annat med hjälp av språket våra handlingar i specifika sammanhang, det 
vill säga i specifika sociala praktiker, varvid det vi gör alltid ska förstås 
utifrån ett specifikt syfte. 

Enligt Wenger (1998), som vidareutvecklat Laves praktikteori, inklude-
rar ”praktiken” allt efter sitt syfte både roller, språk och andra verktyg, 
vidare dokument, till exempel kontrakt liksom bilder och andra symboler 
(se också Säljö 2000; 2010). Utifrån detta synsätt är skolan en social prak-
tik med syfte att förmedla kunskap, överföra kulturella värden och att 
säkerställa samhällets reproduktion. Till detta kommer att den har en sär-
skild organisationsstruktur liksom särskilda regler och förordningar som 
måste följas (Wenger 1998). Lave & Wenger (1995) klargör innebörden av 
termen social praktik, community of practice, på följande sätt: 
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(…) a theory of social practice emphasizes the relational interdependency of 
agent and world, activity, meaning, cognition, learning, and knowing. It 
emphasizes the inherently socially negotiated character of meaning and the 
interested, concerned character of the thought and action of persons – in-
activity. This also claims that learning, thinking, and knowing are relations 
among people in activity in, with, and arising from the socially and cultural-
ly structured world (Lave & Wenger 1995, s 50f). 

En social praktik vill jag alltså förstå som en historiskt och kulturellt fram-
vuxen verksamhet som präglas av relationerna mellan människorna, av vad 
de gör i denna verksamhet och av de relationer som de har till omvärlden. 
På så sätt kan också specialskolans språkundervisning förstås som en social 
praktik med särskilda historiskt och kulturellt framvuxna arrangemang 
och återkommande kommunikativa praktiker som elever och lärare deltar i 
och samtidigt återskapar. Man kan till exempel se den så kallade Tvåsprå-
kighetsmodellen som jag nämnt i ett tidigare avsnitt som ett sådant särskilt 
arrangemang, som om och om igen återskapas under språklektionerna, och 
där all språkundervisning och allt språklärande antas behöva utgå från en 
skriven version av språket. Lave (1988) menar att man genom att studera 
en social praktik kan bli medveten om den komplexitet som utmärker den, 
inte minst när det gäller lärprocesser och deras förbundenhet med situat-
ionen. Det handlar, som jag ser det, emellertid också om att studera hur 
gamla maktstrukturer återskapas och kan bli synliga, men där synliggö-
randet i sin tur också kan leda till förändring (Butler 1997). 

4. 3. Performativa aspekter på sociala praktiker 
Performativitetsteorin så som den har utformats av Judith Butler (se till 
exempel Butler 1997) tar avstamp i John L. Austins banbrytande arbete 
från 1962, How to do things with words: 

What does it mean for a word not only to name, but also in some sense to 
perform and, in particular, to perform what it names? On the one hand, it 
may seem that the word –for the moment we do not know which word or 
which kind of word – enacts what it names; where the ”what” of ”what it 
names” remains distinct from the name itself and the performance of that 
”what”. After all, Austin´s title questions how to do things with words, sug-
gesting that words are instrumentalized in getting things done. Austin, of 
course, distinguishes between illocutionary and perlocutionary acts of 
speech, between actions that are performed by virtue of words, and those 
that are performed as a consequence of words. The distinctions is tricky, 
and not always stable (Butler,1997, s 43f). 

Talhandlingar är enligt Austin performativa i den meningen att de dels 
används för att uträtta något, till exempel för att öppna ett sammanträde, 
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uttala en fängelsedom eller döpa ett barn, dels är ett uttryck för talarens 
avsikt med ett yttrande. I det första fallet, när det gäller de talhandlingar 
som Austin kallar illocutionary speech acts handlar det alltså om en grupp 
så kallade performativa verb (Austin 1962, s 137), där avsikten med ytt-
randet redan framgår av verbet, till exempel ”Härmed förklarar jag sam-
manträdet öppnat”. I det andra fallet, när det gäller de talhandlingar som 
benämns perlocutionary speech acts avgör kontexten och konventionen 
hur yttrandet ska uppfattas.  Problemet, som Butler (1997) i min tolkning 
ser det, ligger emellertid bland annat i att Austins talhandlingsteori varken 
problematiserar kontext eller konvention och därför inte heller frågan om 
makt och därmed frågan om vem som har rätt att tala, var och när. Butler 
för in termen censorship, alltså ett slags censur som en produktiv form av 
makt som kan vara både explicit och implicit. När censuren är implicit 
saknas, enligt Butler, tydliga föreskrifter eller lagar för vad som kan sägas 
och inte kan sägas. Likväl verkar censuren kraftfullt också i sådana sam-
manhang, till exempel i olika kulturella kontexter, där specialskolan och 
dess språkundervisning skulle kunna utgöra en sådan kontext. Vem som 
helst förväntas alltså inte att tala. Och även om det inte är direkt förbjudet 
får vem som helst inte heller tala om vad som helst. Det som en talare säger 
är bestämt både av vad som får sägas och av den sociala domän inom vil-
ken något blir sägbart; i min studie alltså den institutionellt formade soci-
ala praktik i vilken språkundervisningen för hörselskadade och döva elever 
äger rum. 

Talaren är enligt Butler (1997) inte alltid medveten om att han/hon talar 
(eller inte talar) i enlighet med de normer som finns för det som är sägbart. 
Normerna är ofta outtalade, tacit, samtidigt som de formar talaren och 
hans/hennes liv. Censuren som en produktiv makt fungerar som ett slags 
upphävande i förväg av en rättighet att tala, foreclosure (s 139), ett upphä-
vande som inte bara sker en gång utan om och om igen, och som binder 
talaren till det sägbaras normativa domän. Det performativa utrymmet är 
enligt Butler (s 160) således inte något tillfälligt, utan ett uttryck för en 
kraftfull ritual genom vilken subjekt konstitueras och rekonstitueras. 

Likväl, samtidigt som talaren påverkas av denna ritual, är han/hon inte 
helt och hållet reducerad i förväg. Också själva normen för det som är 
sägbart kan förändras när vi blir medvetna om att den domän, inom vilken 
vi talar, är strukturerad i förväg genom normer som faktiskt föregår själva 
beskrivningen av den och som upprättar det sägbaras domän. Här tolkar 
jag in en öppning i Butlers framställning: 

The force and meaning of an utterance are not exclusively determined by 
prior contexts or ”positions”; an utterance may gain its force precisely by 
virtue of the break with context that it performs. Such breaks with prior 
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contexts or, indeed, with ordinary usage, are crucial to the political opera-
tion of the performative. Language takes on a non-ordinary meaning in or-
der precisely to contest what has become sedimented in and as the ordinary 
(Butler, 1997, s 145). 

Butler (1997) börjar visserligen hela sin framställning med att diskutera 
följderna av hatspråk, av att någon utifrån ett specifikt syfte kallar någon 
för något, ett hatspråk som riktas mot enskilda individer. Att bli utsatt för 
ett sådant hatspråk kan äventyra individens ”lingvistiska överlevnad” och 
nödvändiggör ett språkligt uppror, insurrection, (s 163). Det är främst i det 
perspektivet som jag tolkar citatet ovan. Språket kan användas som ett 
slags upprorsmedel. 

Även om Butler har en klart uttryckt politisk utgångspunkt för sin fram-
ställning menar jag att hon erbjuder en intressant öppning för att förstå också 
vad som sker under de språklektioner som jag studerat. Både vissa aspekter 
av Butlers performativitetsteori, av Austins talhandlingsteori (How to do 
things with words) och av Bakhtins teori om yttranden (se nedan) kan med 
andra ord hjälpa mig att i performativa termer analysera och förstå även de 
kommunikativa praktiker som konstitueras i den sociala praktik som språk-
undervisningen i specialskolan för hörselskadade och döva elever utgör.  

4. 4. Kommunikativa praktiker 
En ”kommunikativ praktik” konstitueras inom ramen för en social prak-
tik. I min egen studie använder jag termen för att problematisera och dis-
kutera det språkliga samspel mellan lärare och elever och mellan elever 
som på olika sätt kommer till uttryck under de specifika språklektioner jag 
undersöker. Termen kommunikativ praktik har också använts i en tidigare 
studie (Gustavsson, 1988). Lennart Gustavsson analyserade språkunder-
visningen i svenska som andraspråk och problematiserade därvid inte bara 
de karaktäristiska drag som undervisningen uppvisade utan också de inter-
aktionella villkor som tycktes gälla i denna undervisning. Med sina empi-
riska exempel påvisade Gustavsson vilka olika förhållningssätt lärare och 
elever har till språk och språkanvändning och vad detta kan innebära både 
för språkundervisningens innehåll och för olika samspelsmönster i olika 
aktiviteter. Aktiviteterna låg enligt Gustavsson ofta på olika språknivåer 
vilket innebar att språket inte bara tjänade som kommunikationsmedel 
utan också som ett objekt att lära beroende på lektionernas innehåll. Ele-
verna i Gustavssons studie fick undervisning både genom språk och om 
språk. Han kallar fenomenet för linguistic enclosure vilket kan tolkas som 
att språket gjordes till föremål för kommunikation samtidigt som under-
visningen handlade om att analysera språk med hjälp av språk. Detta, me-
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nar Gustavsson, är specifikt för en institutionell kommunikation, en så 
kallad dekontextualiseringspraktik, något som kan skapa svårigheter för 
eleverna. Lärare och elever opererar på olika nivåer i aktiviteterna genom 
att de pendlar mellan att dels använda språket som ett medium för kom-
munikation, dels i fristående övningar där språkets form fokuseras. I en 
situation där språket blir till ett abstrakt system att lära sig som exempelvis 
i grammatiska övningar, stavning och ordkunskap uppstår nivåkonflikter 
som begreppet linguistic enclosure antyder. Istället för att kommunicera 
förväntas eleverna lära sig enskilda ord, begrepp eller idiomatiska uttryck 
(se även Tornberg; 2000, 2007, 2009). 

De aktiviteter som Gustavsson undersökte gick inte heller ut på att ele-
verna använde det språk de redan kunde för att förstå det språk som sedan 
var i fokus. Detta problem berör även Säljö (2000) då han menar att 
undervisningen ofta följer en selektiv tradition som går ut på att eleverna 
bör ha mönster att följa. Texten måste styckas sönder så att delarna stude-
ras först, och helheterna i bästa fall senare och att ”det är lämpligast att gå 
från det lilla till det stora” (s 217). Se också Tornberg (2007). Kommuni-
kationen leder därmed till en uppdelning i språk och språkanvändning för 
skilda syften. Gustavsson (1988) gör en intressant jämförelse med under-
visning i främmande språk där denna uppdelning enligt Gustavsson tycks 
vara mer naturlig (s 231): 

Furthermore, in the second language lesson, seen as a social, communicative 
encounter between teacher and pupil, the target language clearly can play a 
part, and often does, in lots of communicative functions where the use of 
the target language in a foreign language lesson would hardly come into 
question. Hence, a certain ambivalence between, on the one hand, the ordi-
nary, everyday perspective on language, and on the other, a specific lan-
guage teaching perspective, may be built-in into the second language lesson 
to a higher degree than into a foreign language lesson, where different func-
tions and perspectives of language often are connected with the use of two 
different languages (i.e the mother tongue and the foreign language). 

Som jag tolkar Gustavsson, uppstår genom undervisning i svenska som 
andraspråk en underlig ambivalens mellan en vardaglig förståelse av vad 
språk är till för, och ett språkundervisningsperspektiv, något som också 
kan spilla över på den kommunikativa utgångspunkt som annars ofta finns 
i andraspråksundervisningen. Termen ”kommunikativ praktik” erbjuder 
alltså utifrån Gustavssons studie en utgångspunkt för att förstå olika peda-
gogiska problem som kan finnas i språkundervisningen beroende på vad 
som sker i de lokala kontexter som ramar in klassrummets interaktionella 
villkor. 
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Det institutionaliserade lärande som pågår i skolan skapar särskilda 
kommunikativa mönster som skiljer sig från andra situationer i elevernas 
och lärarnas liv (Lave & Wenger 1995, Säljö 2000, s 45). Säljö menar att 
institutionaliseringen får konsekvenser för hur de kommunikativa prakti-
kerna kan se ut, för vem som säger vad till vem och för hur tillträdet till 
samtalsrummet regleras (jämför Butler 1997). Till kommunikationen i 
klassrumsmiljön hör bland annat också de samtalsstrukturer som under 
lång tid har inramat det institutionaliserade samtalet mellan lärare och 
elever, nämligen IRE-IRF-strukturen (”Initiation-Response-
Evaluation/Follow up”) som innebär att läraren initierar samtalet med en 
fråga (som läraren redan vet svaret på), varpå eleven svarar på frågan och 
läraren utvärderar eller följer upp svaret (Sinclair, & Coulthard, 1975; 
Anward & Lundgren, 1978, Lindblad & Sahlström, 2000). I en sådan 
samtalsstruktur öppnar varken lärarens initierande fråga eller elevens svar 
för någon möjlighet att tänka vidare eller att fortsätta samtalet. Svaret 
utvärderas antingen som rätt eller fel och så fortsätter det (Wertsch, 1998, 
s 123). Att IRE/IRF-strukturen har varit så motståndskraftig mot föränd-
ringar över tid beror enligt Wertsch inte på att den skulle bidra till elever-
nas lärande utan på att den tjänar syftet för läraren att behålla makt och 
kontroll (ibid). 

De frågor som jag diskuterat ovan är fokus också för min studie, något som 
framgår av avhandlingens första och tredje forskningsfråga, nämligen: 1). 
Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flerspråkiga interakt-
ionen i olika undervisningssituationer? 2). Vem säger vad till vem, i vilket syfte 
och med vilka konsekvenser i den språkundervisning som jag studerar?  

4. 5. Svenskt teckenspråk som medierande redskap 
Ytterligare ett begrepp med sociokulturell förankring och förknippat med 
min beskrivning ovan av kommunikativa praktiker är mediering, eller 
bättre, språket som redskap för medierad handling (Wertsch, 1991, s 119; 
1998, s 109f). När jag bland annat vill undersöka på vilket sätt lärare och 
elever använder svenskt teckenspråk i syfte att förstå, bearbeta och an-
vända ett andra eller tredje språk som är fokus i språkundervisningen, ser 
jag teckenspråket (liksom alla språk) som ett system av tecken som männi-
skor använder för att uttrycka sig, kommunicera och förstå världen. Se 
också Säljö, (2010, s188). Vår förståelse av världen går alltid genom språ-
ket. Vår förståelse av världen medieras således genom språket. Vygotskij 
(1996) beskriver denna växelverkan mellan språk och tanke (om tingen i 
världen) som en dialektisk process: 
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The relation of word to thought is not a thing but a process, a continual 
movement back and forth from thought to word and from word to thought. 
In that process, the relation of thought to word undergoes changes that 
themselves may be regarded as developmental in the functional sense. 
Thought is not merely expressed in words; it comes into existence through 
them (s 218). 

Som jag tolkar Vygotskij säger han att det är genom ”ordet”, det vill säga 
språket, som tanken blir till (comes into existence). Och om tänkandet ses 
som en handling, är tänkandet således medierat genom språket, varvid 
språket, tänkandet som handling och människan som tänker måste ses som 
sammanlänkade (Wertsch, 1991, s 119). 

Säljö (2010, s188) gör ett viktigt påpekande när han likställer tecken-
språket med alla övriga språk i den meningen att det har samma funktioner 
som alla talade och skrivna språk. I det flerspråkighetsperspektiv som min 
studie utgår ifrån är detta centralt, även om det är teckenspråket som me-
dierande redskap som jag riktar en särskild uppmärksamhet mot. Det är 
således genom språket (alla språk) som vi utvecklar tänkandet och kom-
municerar kunskaper, tankar och åsikter. Språket, (alla språk) ger oss möj-
lighet att sam-tala, sam-tänka och sam-verka. Detta sker dessutom på flera 
olika plan. Eller som Säljö (2000) uttrycker det:   

(…..) Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt socio-
kulturellt redskap. Det är därför det kan fungera som en länk mellan kultur, 
interaktion och individens tänkande (s 87). 

Om jag förstår citatet i generella termer, använder vi språket inte bara för 
att organisera oss socialt och för att samordna våra handlingar i sociala 
praktiker utan också för att utveckla kunskaper och insikter om vår om-
värld. Att betrakta språk som ett medierande redskap blir i denna mening 
ett sätt att förstå hur vi ger och tar mening i olika sociala praktiker. Men 
ett språk i ett vardagligt sammanhang är, som Säljö (2000) också påpekar, 
något helt annat än ett institutionellt språk som i sin tur bygger på expli-
cita definitioner av språkliga termer liksom på särskilda talgenrer (se ne-
dan).  

För min egen studie innebär detta att språkundervisning, som jag utifrån 
Wertsch (1991, 1998) förstår som en specifik, sociokulturellt situerad 
språkligt medierad handling, kräver ett särskilt språkkunnande som skiljer 
sig från språkkunnandet i andra kommunikativa praktiker både vad gäller 
andra ämnen i skolan och utanför den institutionella miljön.  Att detta 
samtidigt kan bli reducerande beskriver Säljö (2000) på följande sätt:  

Språkundervisningen i den formaliserade miljön bygger till stor del på att 
språket görs till föremål för kommunikation. Undervisningen kommer på 
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detta sätt att bli språk om språk. Detta är ett naturligt sätt för läraren att 
förhålla sig till språk (hon är ju utbildad i språk och i att tala om språk), 
men att analysera språk med hjälp av språk kan vara svårt för en icke initie-
rad person, i själva verket är det mycket svårt ( s 215).  

Säljös uttryck ”formaliserad miljö” vill jag för egen del översätta med den 
sociala praktik som den institutionaliserade språkundervisningen i special-
skolan för hörselskadade och döva elever utgör. Språkundervisningen för 
hörselskadade och döva med dess specifika karaktär är i sociokulturella 
termer både historiskt, kulturellt och institutionellt situerad vilket enligt 
Wertsch, (1998) innebär att vi måste klargöra sambandet mellan mänskligt 
handlande, human action (s 24) å ena sidan och den historiska, kulturella 
och institutionella kontext där handlingen äger rum å andra sidan. Ett 
sådant klargörande kan bidra till förståelsen av hur de reducerande prakti-
ker som Säljö beskriver ovan, liksom språkundervisningens sociala praktik 
vid specialskolan för hörselskadade och döva elever, har konstituerats. 
Avhandlingens fjärde och femte forskningsfråga har som syfte att styra 
analysen mot en sådan förståelse: 4). Vilka möjligheter och begränsningar 
erbjuder svenskt teckenspråk som medierande redskap när det gäller ele-
vers och lärares förståelse, bearbetning och användning av det andra eller 
tredje språk som står i fokus under språklektionen? 5). I vad mån bidrar 
den institutionellt formaliserade miljön till de kommunikativa praktiker 
som konstitueras i den språkundervisning som jag studerar? 

Wertsch (1998) använder termen affordance (ung. ”tillgång”) och menar 
därmed att medierande redskap, som oftast betraktas som en tillgång, 
också kan både förhindra eller begränsa det vi vill åstadkomma. Det 
Wertsch (1998) säger om medierande redskap i allmänhet kan gälla också 
för redskapet svenskt teckenspråk:  

When trying to develop new cultural tools, the focus naturally tends to be 
on how they will overcome some perceived problem or restriction inherent 
in existing forms of mediated action. However, one of the points that follow 
inescabably from the view of mediated action I am proposing is that even if 
a new cultural tool frees us from some earlier limitation of perspective, it in-
troduces new ones of its own (s 39). 

4. 6. Språkteoretisk inplacering 
Eftersom mitt forskningsintresse gäller vad lärare och elever i den flersprå-
kiga sociala praktik som jag undersöker gör med språket när de interage-
rar, och hur olika kommunikativa praktiker konstitueras utifrån detta, 
ansluter sig min språkbeskrivning, som redan torde ha framgått, till några 
av de perspektiv i vilka språkets handlingsaspekter görs till föremål för 
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analys. Inriktningen på språkets handlingsaspekter innebär att analysen av 
de kommunikativa praktikerna inte i första hand gäller den språkliga 
kompetensen hos eleverna eller läraren utan snarare eleverna och läraren 
som sociala talare i flerspråkig interaktion med varandra. Alistair 
Pennycook (1997) använder en specifik term för detta, voice, som åt-
minstone delvis klargör min utgångspunkt: 

The notion of voice (…) is not one that implies any language use, such as 
the often empty babble of the communicative language class, but rather 
must be tied to an understanding that to use language is no so much a ques-
tion of mastering a system as it is a question of struggling to find means of 
articulation amid the cultures, discourses and ideologies within which we 
live our lives (Pennycook, 1997, s 49). 

Att se lärarna men kanske främst eleverna i min studie som sociala språk-
användare som försöker komma till tals, hjälper mig att utifrån Pennycook 
situera deras interaktion i en social praktik. Se också Tornberg (2007, 
2008).  Att ta voice som utgångspunkt för att förstå interaktion betyder 
enligt min tolkning således att det är den sociala talaren i kommunikation 
med andra som hamnar i centrum (Pennycook 1997, s 48). Språket blir då 
inte i första hand något som ska utvecklas eller läras, utan en viktig aspekt 
av den sociala praktik i vilken språkundervisning pågår och i vilken talarna 
försöker artikulera sig och göra sig förstådda, det vill säga ta plats. 

Som också torde ha framgått är det en specifik aspekt av interaktion 
som jag vill lyfta fram. I annan interaktionsforskning relateras interakt-
ionsstudierna till lärande och socialisation (Lindblad & Sahlström, 2001s 
14, f) medan Liljestrand (2002) sätter klassrumsdiskussioner i ett diskursivt 
interaktionsperspektiv. Likväl, både Lindblad och Sahlström (2001) och 
Liljestrand (2002) utgår, liksom jag själv, från den sociala praktik i vilken 
interaktionen är situerad och från skolan som social konstruktion, även om 
jag inte i första hand vill studera klassrumsinteraktion som kopplad till 
generella antaganden om interaktion i undervisningssituationen. Se också 
(Anward, 2002; Gröning, 2006, Slotte-Luttge, 2008). 

Termen voice, men i en annan betydelse än hos Pennycook (1997), är 
enligt Wertsch (1991) också centralt förknippad med Mikhail Bakhtins 
framställning av yttrandet, utterance, som beskrivs och analyseras som den 
verkliga enheten för all språklig kommunikation (Wertsch, 1991, s 51, 
Bakhtin, 1997, s 215).  Ett yttrande existerar endast genom att det uttrycks 
genom en personlig röst som också kan vara skriven (eller tecknad/min 
anmärkning). Det innebär bland annat, att varje yttrande är ett uttryck för 
”den talandes avsikt eller vilja med talet” (Bakhtin, 1997, s 219). Yttrandet 
är alltså performativt. Det som talaren vill säga med sitt yttrande och som 
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uttrycks genom talarens personliga röst, realiseras genom valet av en speci-
fik talgenre. Vilken genre som väljs bestäms av flera faktorer: 

(…) av talkommuniktionens särskilda, givna sfär, av referentiellt semantiska 
(tematiska) överväganden, av talkommunikationens konkreta situation, av 
vilka personer som deltar osv. Vidare blir den talandes individuella och sub-
jektiva avsikt med talet applicerad på och anpassad till den valda genren, 
den formas och utvecklas inom den bestämda genreformen (Bakhtin, 1997, 
s 219). 

Talarens avsikt med ett yttrande avgör således valet av genreform, som i 
sin tur bidrar till att forma yttrandet. Varje yttrande förutsätter emellertid 
också en adressat som svarar på yttrandet, samtidigt som yttrandet självt 
är ett svar på ett annat yttrande. Ett yttrande är alltså en länk i en kedja av 
talkommunikation (Wertsch, 1991, s 52). 

Talgenrernas antal är näst intill oändligt. Dessutom är de mycket 
heterogena, inte bara mellan olika sfärer utan också inom varje sfär av 
mänsklig verksamhet, från de vardagliga dialogerna till brev, olika doku-
ment och förordningstexter, vetenskapliga och litterära framställningar 
etcetera. Det innebär, enligt Bakhtin, att även en text som skrivits för länge 
sedan kan förstås som ett yttrande riktat inte bara till en samtida, utan 
också till en framtida, okänd läsare som förväntas svara på yttrandet. 

Yttrandena (när de yttras) existerar dock endast i en specifik social 
miljö, det vill säga historiskt, kulturellt och institutionellt situerade. Som 
jag tolkar detta är det den sociala praktiken som också här avgör vilka 
yttranden som är möjliga. I ett skiktat samhälle kan man enligt Bakhtin 
(1997) finna mycket differentierade talgenrer beroende på vilken titel eller 
social ställning adressaten har i relation till talaren. Enligt Holquist och 
Emerson (1981) talar Bakhtin också om sociala språk som han förstår som 
specifika diskurser för specifika grupper i samhället. 

Om vi nu ska förstå talgenrerna i den institutionellt formade sociala 
praktik som utmärker språkundervisningen vid specialskolan för hörsel-
skadade och döva, följer med denna sociala praktik enligt Wertsch (1991) 
en specifik uppsättning av talgenrer som i sin tur bestäms utifrån funktion, 
situation och social position. Se också Bakhtin (1997, s. 221). The speech 
genre of formal instruction som Wertsch (1991, s 141) kallar det, manife-
steras vanligen i de undervisningsfrågor som läraren riktar till eleverna och 
eleverna är socialiserade att besvara. Vanligtvis är det läraren som har 
rätten att ställa dessa frågor och eleverna har ansvaret att besvara dem (se 
också Säljö, 2011). I vissa situationer, till exempel vid det som Wertsch 
(1991) kallar reciprocal teaching gäller emellertid inte detta genremönster. 
Om eleverna inte behöver svara på lärarens yttranden och kontrollfrågor 
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utan kan formulera sina egna frågor, används andra talgenrer och före-
kommer andra yttranden med andra syften än att kontrollera elever. 

Enligt Wertsch (1998) är annars IRE/IRF-strukturen ett exempel på en 
talgenre som associeras med en specifik organisation av makt och kontroll. 
En förutsättning är emellertid att alla är överens om att just denna talgenre 
ska användas: 

In some cases misunderstanding and disagreements about the speech genre being 
used may arise, and in those cases conflict may emerge. For example, one inter-
locutor might resist another’s attempt to use test questions by saying something 
like, ”Who do you think you are a teacher?” (Wertsch, 1998, s 122). 

Vad Wertsch uttrycker i citatet ovan påminner om det som Judith Butler 
(1997) säger om att våra yttranden trots implicit censur inte är helt förut-
bestämda av det som är sägbart inom olika domäner eller bundna vid en 
specifik kontext utan bär på ett slags utbrytningspotential. För att åter 
anknyta till Alistaire Pennycooks voice som ett sätt för elever att artikulera 
sig i syfte att komma till tals kan både termen voice och begreppen talgenre 
och yttrande, så som de beskrivs av Bakhtin, fungera som utgångspunkt för 
analytiska frågor i min studie. Wertsch (1991) framhåller också att 
Bakhtins språkliga analyser inte begränsas till nationella språk eftersom 
kriterierna för talgenrer som uttryck för avsikten med olika yttranden skil-
jer sig från de kriterier som används för att definiera nationella språk. Om 
jag tolkar detta i performativa termer kan talgenrerna alltså vara både 
språkligt och socialt gränsöverskridande. 

4. 7. Att analysera sociala och kommunikativa praktiker 
Frågan är slutligen på vilket sätt jag kan strukturera min analys: Avhand-
lingens forskningsobjekt är, som jag redan har nämnt, interaktionen i den 
sociala praktik där den flerspråkiga språkundervisningen för hörselskadade 
och döva elever som jag studerar äger rum, det vill säga den formaliserade 
miljön som utgör den historiska och kulturella kontexten för de kommuni-
kativa praktiker som konstitueras där. 

Strukturen av min empirianalys kommer, som jag redan nämnt, att 
bygga på avhandlingens fem forskningsfrågor som i sin tur på olika sätt 
dels relateras till den teoretiska ram som jag har presenterat i detta kapitel, 
dels till varandra, där de första två frågorna ska ge huvudsakligen beskri-
vande svar medan frågorna 3-5 är tänkta att problematisera resultatet av 
frågorna 1 och 2.  Här kommer forskningsfrågorna igen: 
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1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flerspråkiga 
interaktionen i olika undervisningssituationer? 

2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkundervisning? 
3. Vem säger vad till vem, i vilket syfte och med vilka konsekvenser i 

den språkundervisning som jag studerar? 
4. Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder svenskt teckenspråk 

som medierande redskap när det gäller elevers och lärares förståelse, bear-
betning och användning av det andra eller tredje språk som står i fokus 
under språklektionen? 

5. I vad mån bidrar den institutionellt formaliserade miljön till de kom-
munikativa praktiker som konstitueras i den språkundervisning som jag 
studerar?   
 
Analysen sker i två steg, ett beskrivande och ett tematiskt. I analysens 
första steg beskriver jag konkret vad jag kan se utifrån transkriptionerna 
av de lektioner som jag studerat. Lektionerna beskrivs här till stor del i sin 
helhet och analysen struktureras, som jag redan har nämnt, efter de första 
två forskningsfrågorna. Detta sker i avhandlingens DEL 2. Analysens 
andra steg, den problematiserande, tematiska analysen, tas i i avhandling-
ens DEL 3 där frågorna 3-5 utgör utgångspunkt för det tematiserade urval 
som nu görs i empirin. 
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Kapitel 5. Metodologiska överväganden 

5.1. Inledning 
Att återge flerspråkig interaktion i transkriptionsform ser jag som ett slags 
balansakt mellan mitt seende och min tolkning av det jag ser. Jag kommer i 
detta avsnitt att presentera och diskutera de val jag gjort när det gäller 
både återgivningen av flerspråkig interaktion i en teckenspråkig skolmiljö 
och valet av metod. Visserligen är min återgivning med hjälp av transkript-
ioner samtidigt en tolkning av det som sker, men med transkriptionernas 
hjälp kan jag se hur lärare och elever både blandar och håller isär språken 
och hur de kodväxlar och vad de samtidigt gör med språken när de intera-
gerar i de kommunikativa praktiker som jag studerar. På så vis kan också 
min transkriptionsmodell utgöra ett slags bidrag till min metod. 

5. 2. Att återge och analysera flerspråkig interaktion 
I sökandet efter en transkriptionsmodell som skulle passa för avhandling-
ens syfte och dess forskningsfrågor blev det nödvändigt att utforma en 
modell som både överensstämde med studiens fokus och med ett urval av 
de vedertagna transkriptionskonventioner som fungerar också för min 
analys av klassrumssamtalen (se även DEL 2, kap. 1). Det är således bland 
annat med etablerade konventioner som jag har försökt illustrera den fler-
språkiga interaktion som ingår i min empiri och det gäller såväl för inter-
aktionen på svenskt teckenspråk som för de övriga språk som ingår i stu-
dien. När det gäller svenskt teckenspråk har jag till exempel i den mån det 
varit möjligt följt det transkriptionssystem som finns utvecklat inom teck-
enspråksforskning (se Wallin & Mesch 2009; Wallin, Mesch & Nilsson 
2010). I andra fall har jag använt mig av några av de konventioner som 
finns inom Conversational Analysis (CA). I denna balans mellan olika 
konventioner från olika transkriptionssystem har jag främst utgått från ett 
val som har varit baserat på den flerspråkiga interaktionen. Men att återge 
språkens olika perceptionssätt och framföranden tillsammans med ana-
lysen av den flerspråkiga interaktionen har varit något av en utmaning. 

För att ge en kort beskrivning av etablerade konventioner när det gäller 
transkription av svenskt teckenspråk och andra nationella teckenspråk i 
relation till mina egna urval så har dessa konventioner ofta lingvistiska 
utgångspunkter och har därför endast en begränsad betydelse för min egen 
studie. Exempel på sådant som inte är relevant är tecknens utförande med 
hänvisning till lokalisation, tecknens rumsliga placering i olika positioner, 
handform, blickriktning, ögonbryn, kind, huvud, kropp och mun. Alla 
dessa delar kallas för manuella och icke-manuella komponenter och är 
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grundläggande för teckenspråkets struktur och uppbyggnad. Jag uppmärk-
sammar dock sådana visuella signaler som blickriktning eftersom visuali-
teten är en grund för konstituerandet av de kommunikativa praktikerna 
när lärare och elever interagerar i mitt material. 

Annat som hänger samman med teckenspråkets transkriptionssystem och 
som är till nytta för min egen studie är dess återgivning av en spatial och 
temporal organisation, något som är utmärkande för alla nationella tecken-
språk (se också kapitel 2). Transkriptionssystemet är kopplat till det svenska 
teckenspråkets ordföljd genom att det beskriver det visuella språkets ut-
trycksform i det tredimensionella rummet tillsammans andra grammatiska 
relationer (se också DEL 2). I några av de språklektioner som ingår i min 
studie där svenskt teckenspråk utgör en dominerande del av interaktionen 
framträder också av naturliga skäl delar av teckenspråkets struktur i större 
utsträckning än i andra lektioner. Vad vi då kan se är till exempel specifika 
komponenter som ordföljd eller kongruensböjningar av verb samt pronomi-
nella pekningar, som också måste markeras i transkriptionen. 

Det teckenspråkiga transkriptionssystemet ser också annorlunda ut än 
det som vanligtvis gäller för skriven eller talad svenska, till exempel inom 
traditionen för Conversational Analysis (se Sahlström 1999 och Liljestrand 
2002). De detaljerade transkriptioner som både Sahlström och Liljestrand 
erbjuder har, bortsett från vårt gemensamma intresse för interaktion, få 
beröringspunkter med min egen studie. Vad jag har använt mig av är ett 
strategiskt urval av transkriptionssymboler från CA-modellen (se nedan) 
som jag har kombinerat med ett urval av transkriptionssymboler från den 
teckenspråkiga traditionen; allt för att försöka fånga den flerspråkiga in-
teraktionen i min studie som varken hade kunnat fångas med hjälp av 
teckenspråkets transkriptionssystem eller med CA. Jag vill därför hävda att 
min transkriptionsmodell utgör ett slags pionjärarbete så till vida att 
svenskt teckenspråk inte tidigare har varit fokus inom samtalsforskning. 
Undantaget är en avhandling om dövblindas teckenspråk (Mesch 1998). 
Jag har med andra ord försökt utveckla ett eget transkriptionssystem som 
passar mitt syfte. Mesch (1998, s 19) tycks ha haft ett liknande problem: 

För transkriptionsarbetet behövde jag en mall. Det finns en mall för analys 
av syntaxen i det svenska teckenspråket (Bergman, 1982a) som innehåller 
rader för händerna som artikulatorer och för ickemanuella artikulatorer 
som ögon, ögonbryn, huvud och mun. Men jag tyckte att mallen inte var 
lämplig för dövblindas samtal därför att det inte var väsentligt att transkri-
bera alla ickemanuella signaler. På grund av turtagningsanalysen ville jag ha 
en mall som skulle användas för att notera dels samtalsdeltagarnas turer, 
dels manuellt producerade tecken. Jag skapade därför en egen mall för bas-
transkription (term från Linell 1994). 
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I resonemanget om hur man utarbetar sin egen transkriptionsmodell i för-
hållande till sina forskningsfrågor och sitt empiriska material vill jag slutli-
gen också nämna en aktuell avhandling inom svensk teckenspråksforskning 
(Nilsson 2010). I avhandlingen Reference, Real Space Blending, and Inter-
pretation (2010) undersöker Anna-Lena Nilsson olika perspektiv på teck-
enspråkstolkning med fokus på de olika positioner en tolk intar i översätt-
ningsarbetet mellan olika språk. Positionerna blir, menar Nilsson, tillsam-
mans med språk- och ämneskompetens samt språknivåer, avgörande för 
hur tolkningsprocessen kommer att utvecklas. Detta gör att ”produkten” 
har olika utseende språkmässigt vilket i förlängningen också påverkar hur 
Nilsson transkriberar dessa situationer. Här skapar hon i likhet med Mesch 
en transkriptionsmodell som passar för hennes syfte. 

För det som skulle bli min egen transkriptionsmodell blev det nödvän-
digt att skapa ett transkriptionssystem (eller en metod) som kan visa hur 
språken används både i talad som i tecknad form.  I avhandlingens DEL 2, 
kap. 1 diskuterar jag mer konkret hur jag gått tillväga när jag transkriberat 
mitt empiriska material. Där tillför jag också en transkriptionsnyckel för 
varje lektionsavsnitt och motiverar varför dessa val har gjorts. 

Då vill jag slutligen diskutera varför just transkriptionsformen är central 
för att analysera flerspråkig interaktion. Med andra ord: Man behöver en 
transkriptionsmodell. En följdfråga skulle annars ha kunnat vara – varför 
inte istället skriva en diskuterande text om språkliga möten? Kan inte re-
dovisning göras i textform? En sådan lösning skulle emellertid enligt min 
mening begränsa resultatet eftersom jag undersöker språkundervisningens 
interaktionella dimensioner. Därför blir det varken rimligt eller tillräckligt 
om resultatredovisning utförs enbart i textform. Om avsikten är att besk-
riva språkanvändningsmönster så som de gestaltar sig i en teckenspråkig, 
flerspråkig skolmiljö, är transkriptioner relevanta som redovisningsform. 
På samma gång är en transkriptionsmodell också ett tydligare sätt att visa 
hur flerspråkig interaktion konstitueras i en teckenspråkig klassrumsmiljö. 

5. 3. En etnografisk ansats 
Även om det från början stod klart att jag skulle välja en etnografiskt in-
spirerad metod för min avhandling, eftersom jag ju genom ett fältarbete 
bland annat ville studera hur elever och lärare använder svenskt tecken-
språk som medierande verktyg i språkundervisningen, hade jag också fun-
deringar på att kanske först undersöka hur synen på tvåspråkighet utveck-
lats över tid. Dessutom hade jag planer på att också göra en textanalytisk 
studie av de särskilda kursplaner som gäller språkundervisning för hörsel-
skadade och döva elever. Och borde jag inte utöver allt detta också inter-
vjua de lärare vars undervisning jag studerade? 
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Jag insåg emellertid så småningom att alla dessa tilläggsmetoder inte 
skulle kunna hjälpa mig att komma närmare den verksamhet som jag ville 
studera. Visserligen har jag talat med lärarna i anslutning till de lektioner 
som jag observerat, men dessa intervjuer är inte specifikt redovisade i mitt 
resultat, eftersom jag inte ansåg att intervjuer skulle kunna visa på sådana 
företeelser som videokameran har möjlighet att dokumentera. Videokame-
ran kan till skillnad från intervjusituationen ge mig en möjlighet att gå 
tillbaka till olika klassrumssituationer för att studera och upptäcka nya 
företeelser som inte går att uppfatta med intervjuer. Samtidigt är mina 
forskningsfrågor, som ju handlar om den flerspråkiga undervisningssituat-
ionen i den teckenspråkiga klassrumsmiljön, lättare att undersöka med 
videokamera än med intervjuer. I den skolmiljö som jag studerade använ-
des videokameran dessbättre också i andra sammanhang än vid mina in-
spelningar, nämligen som en visuell artefakt under vissa lektioner, vilket 
innebar att min kameraanvändning inte uppfattades som ett störande ele-
ment. Det blev på så sätt tämligen oproblematiskt för mig att använda 
videoinspelningar. 

Likväl, även om jag således framhåller fördelarna med videodoku-
mentation är jag medveten om de eventuella brister som detta också kan 
medföra.  Om man som forskare har en alltför stor tilltro till videofilman-
det som ett sätt att visa ”hur det är”, glömmer man kanske att datain-
samlingen också innebär en skapande process, att jag som forskare med 
andra ord är med och skapar mina data (på samma sätt som min tran-
skriptionsmodell, som jag redan nämnt, innebär en tolkning).   

5. 4. Närhet och distans 
När en forskare, som exempelvis jag själv, väljer att närma mig mitt forsk-
ningsobjekt med ett etnografiskt inspirerat arbetssätt utgår jag från att jag 
vill belysa en kontext så som den ”är” och inte så som den borde vara. Jag 
vill, som Geertz (1973) och Gustavsson (2000) har uttryckt det, beskriva, 
tolka och förstå den sociala praktik som intresserar mig, varvid både jag 
själv och forskningsprocessen blir en del av den verklighet som ska studeras 
(Heath & Street, 2008). Vad som då blir viktigt är dels att jag vet hur jag ska 
avgränsa det jag vill studera, något som bestäms av mina forskningsfrågor 
och teoretiska utgångspunkter, dels att jag förhåller mig kritiskt reflekte-
rande och medveten om mina perspektiv (Larsson, 1993). Jag måste, enligt 
Larsson, således tydliggöra vilka teoretiska utgångspunkter som format av-
handlingens inriktning, hur jag samlat in data och vilka tolkningar jag gjort 
under processen. Dessutom bör resultatredovisningen vara transparent, vil-
ket innebär att det ska gå att upptäcka studiens interna logik. De olika 
aspekter som Larsson beskriver har jag verkligen försökt att ta hänsyn till 
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genom att både syften och frågeställningar formulerats utifrån mina teore-
tiska utgångspunkter, och frågeställningarna i sin tur har stått i fokus vid 
analysen av mitt empiriska material. På så sätt har jag förhoppningsvis gjort 
min studie transparent och trovärdig (se Larsson 1993).   

Ytterligare en fråga som berör mina metodologiska överväganden är hur 
förtrogen jag som forskare är med fältet. Med min bakgrund som lärare i 
den skolorganisation som jag ville undersöka hade jag vissa grundläggande 
kunskaper om den sociala praktik som jag visserligen kunde ta hjälp av, men 
som jag samtidigt måste distansera mig från (Heath & Street 2008). Enligt 
Fanny Ambjörnsson (2003) kan förtrogenheten nämligen också vara ett 
hinder eftersom forskaren löper risk att utifrån sina normativa föreställning-
ar ta sådant för givet som i själva verket först skulle utforskas. I mitt eget fall 
hade det kunnat ligga nära till hands att utnyttja det särskilda ”kapital” som 
jag har samlat under åren som jag har arbetat på Specialskolan. Risken med 
min stora förtrogenhet med fältet skulle ligga i att jag eventuellt hade sett 
endast det jag förväntade mig att se, vilket delvis också visade sig vara fallet 
(se avhandlingens DEL 3, kapitel 2). Den för mig nödvändiga distanserings-
processen har därför pågått avhandlingsarbetet igenom, helt bortsett från att 
jag av distanseringsskäl valde en för mig helt okänd skola som ligger mycket 
långt ifrån mina egna hemtrakter (se nedan). 

Att lägga en betoning på distansering i förhållande till forskningsproces-
sen innebär också att vara medveten om att skapa en balans mellan den 
förtrogenhet jag har till fältet och min introspektiva hållning som forskare. 
Det är med andra ord nödvändigt att påminna sig om att som forskare 
både vara lyhörd för fältet och dess egna villkor och att vara medveten om 
det ansvar som det innebär att genomföra studier i institutionella miljöer. I 
detta ansvar ligger därför en etisk dimension. Samtidigt måste forskaren 
kunna få problematisera och diskutera olika resultat från den egna studien. 
Där kan det finnas en konflikt. Om detta har Vetenskapsrådet i sin rap-
portserie (1:2011) sagt följande: 

I snäv mening är kraven på god vetenskaplig kvalitet uppfyllda av forskning 
som ger nya kunskaper, uppenbarar aldrig tidigare kända förhållanden eller 
kastar ett nytt ljus över tidigare kända företeelser och relationer. Den ger oss 
mer tillförlitliga kunskapskartor att navigera efter än de vi tidigare har haft. 

Innebörden i kraven på god vetenskaplig kvalitet i denna snävare mening är 
inte helt entydiga, eftersom forskning i högre eller lägre grad kan uppfylla flera 
av dessa krav. Kraven på stringens, representativitet, generaliserbarhet, över-
förbarhet, reproducerbarhet, transparens osv. kan vidare tolkas och tillämpas 
på något olika sätt inom olika forskningsområden som historiska, samhällsve-
tenskapliga, medicinska, tekniska och naturvetenskapliga vetenskaper. 
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Oavsett detta är det emellertid viktigt att se att vetenskaplig kvalitet också 
används i en vidare mening. I vidare mening innebär kraven på god kvalitet 
en helhetsbedömning, ur vilken man inte kan bryta ut enskilda krav. När 
den totala forskningskvaliteten bedöms, kan man inte bortse från någon 
egenskap. Kvaliteten bedöms efter de sammantagna egenskaperna originali-
tet, extern och intern validitet, precision och etik. Även kraven på god 
forskningsetik ingår således häri. Då kan det självfallet inte bli någon spän-
ning mellan kraven på god forskningsetik och kraven på god vetenskaplig 
kvalitet (s 25). 

Jag tolkar citatet så att de resultat som min studie kommer fram till kan 
hamna i ett spänningsfält mellan att å ena sidan utgöra ett kunskapstill-
skott och å andra sidan ge upphov till kritiska didaktiska frågor som en 
konsekvens av studiens resultat. Samtidigt som jag alltså har ambitionen 
att utveckla nya kunskaper av betydelse för språkundervisningen i fler-
språkiga, teckenspråkiga miljöer, kan dessa kunskaper ställa det under-
sökta fältet i en kritisk dager.    

Inom etnografisk klassrumsforskning är forskarens förhållande till fältet 
i termer av närhet och distans således en viktig och ofta diskuterad fråga 
(Gordon, 2003). Det gäller att å ena sidan kunna distansera seendet och att 
å andra sidan använda den kunskap som man har. Wolcott (1999) talar 
om ett emic och  ett etic perspektiv: 

An emic approach considers material from the insider’s point of view; an 
etic approach on the other hand relies upon the researcher’s perception as 
an outsider (s 67). 

För att än en gång knyta frågan till min egen situation så är det snarare ett 
outsider-perspektiv än en emic utgångspunkt som jag har måst välja för att 
kunna lämna lärarrollen och gå in i forskarrollen. 

Det dialektiska förhållandet mellan närhet och distans kan naturligtvis 
erfaras på olika sätt och både i själva forskningsmiljön och under analys-
processen. Eva Hultin beskriver denna pendling på ett enligt min mening 
klarsynt sätt: 

Ibland beskrivs närhet och distans som två temporala och rumsliga aspekter 
i den etnografiska forskningsprocessen, där närhet framställs som det efter-
strävansvärda tillståndet när forskaren är i fält medan distans är ett tillstånd 
forskaren uppnår först när hon/han lämnat fältet och övergår i ett analytiskt 
skede som äger rum i forskningsmiljön. (…) Mitt i all närhet i min närvaro 
på fältet fanns det ständigt öar av distans som jag drog mig tillbaka till – 
varje reflektion uppfattar jag som en distansering – och där fröna till ana-
lysen såddes (Hultin, 2006, s 127). 
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5. 5. Presentation av fältet: urval och tillvägagångssätt 
Den skola där jag genomförde min studie är en två/flerspråkig skola i en 
svenskt teckenspråkig miljö. Skolan har elever med olika sociala och kultu-
rella bakgrunder där särskild betoning läggs på deras hörselstatus. Elev-
grupperna som finns representerade benämns med skolans terminologi som 
hörselskadade och döva elever och elever med Cochleaimplantat. Det inne-
bär att den språkliga miljön är flerspråkig i många olika avseenden. Både 
lärarna och eleverna använder svenskt teckenspråk, skriven och talad 
svenska och ibland också svenskt teckenspråk och talad svenska samtidigt 
under lektionerna. Under lektioner där svenskt teckenspråk, engelska och 
något modernt språk står på schemat, förekommer en ännu mer komplex 
språkblandning, d v s en bred variation av språkliga resurser i form av 
olika språkanvändningsmönster. 

För min studie av interaktionen i kommunikativa praktiker i en visuellt 
orienterad, flerspråkig skolmiljö valde jag en skola där verksamheten hade 
elever i de högre skolåren som studerade moderna språk som språkval. 
Skolan hade dessutom ett elevunderlag som representerade en mångfald av 
olika språkliga och kulturella språkgemenskaper, det vill säga där fanns 
inte enbart döva elever eller enbart svenska lärare. Samtidigt handlade det 
om en ”vanlig” grundskola för hörselskadade och döva elever som deltog 
utifrån sina olika språkval inom språkblocket moderna språk. Att skolan 
är en vanlig grundskola innebär att den har en pedagogisk verksamhet utan 
särskild pedagogisk profil eller med alternativ pedagogik mer än att den, 
liksom övrig verksamhet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM), har tvåspråkighet som särskild inriktning. 

En faktor som också påverkade mitt val av skola var den minskning av 
antalet elever som den specialpedagogiska skolverksamheten nu genomgår 
i sin organisation. ”Min” skola skulle, när det gäller skolverksamhetens 
organisation, ha förhållandevis stora klasser. Som jag bedömde det, skulle 
möjligheten till variation i undervisningspraktiken ha ett samband med 
storleken av elevgrupper i de högre skolåren, det vill säga, år 9-1045.  

Kanske det viktigaste skälet till valet av skola var, som jag redan har 
nämnt, att miljön skulle vara en ny bekantskap för mig. Mot bakgrund av 
att jag har arbetat som lärare inom den specialpedagogiska skolverksam-
heten, var det nödvändigt för mig att i min nya forskarroll undvika eventu-
ella situationer som kunde försätta mig i en lojalitetskonflikt gentemot 
lärare och elever.   

Skolan som till slut kom att utgöra mitt fält har jag valt att kalla för Åsen-
skolan. De båda klasserna som ingår i studien representerar två årskurser, 
varför jag har kallat dem för år 9 och år 10. Jag följde dessa två klasser un-
der sammanlagt ett läsår, men under de förberedande studierna inför den 
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egentliga klassrumsstudien, genomförde jag också en mindre pilotstudie. I 
denna studie undersöktes delvis samma elever som i huvudstudien, men un-
der en tidigare vårtermin innan ett nytt läsår påbörjades. I pilotstudien ingick 
dessutom några elever också från andra klasser med tillval moderna språk. 
Följande tabell ger en översiktlig bild över fältstudierna:  

 
Pilotstudie 
Åsenskolan  år 8  år 9 

  5 elever  8 elever 
Vt -07   
 

 
Ett läsår 
Åsenskolan  år 9  år 10 

 
Ht -07 vt -08  7 elever  8 elever 

 
 

 

Tidigt under vårterminen 2007 tog jag kontakt med den skola som jag 
hade valt ut.   

Kontakten väckte glädjande nog intresse hos tilltänkta lärare och elever. 
Detta resulterade i sin tur i ett möte med skolledaren, lärarna och mig där 
jag fick möjlighet att berätta vad studien skulle gå ut på. Vid detta möte 
framkom att skolledaren och berörda lärare verkligen var intresserade av 
mina frågor och accepterade att ingå i studien under ett läsår med de förut-
sättningar det innebar. Men innan detta kunde gå till beslut måste jag ha 
ett skriftligt medgivande också från föräldrarna. De hade visserligen blivit 
informerade om den planerade studien på ett föräldramöte och hade alla 
givit ett muntligt medgivande. Men jag behövde också ett skriftligt medgi-
vande. Det bestämdes därför att föräldrarna skulle få ett brev med inform-
ation om individskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet (se Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 2003). På 
mötet bestämdes också hur strukturen för fältarbetet skulle se ut både när 
det gällde pilotstudien och den större undersökningen.  

Så här såg hela tidprocessen ut, från möte med skolledning till insam-
lande av data:  
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Slutligen vill jag nu helt kort beskriva hur jag konkret, det vill säga rent 
tekniskt, gick tillväga i min etnografiskt inspirerade klassrumsstudie. Mitt 
val av dokumentation av fältet består, som jag redan har nämnt, till största 
delen av videoinspelningar, främst av det skälet att språkmiljön, som be-
kant, är visuellt orienterad. Genom videoinspelningarna kunde jag, som jag 
bedömde det, fånga det interaktiva flerspråkiga samspelet mellan lärare 
och elever och mellan elever. Genomgående användes två kameror med en 
kamera inställd på läraren och en på eleverna. Eftersom elevgrupperna var 
förhållandevis små i jämförelse med andra (hörande) klassrum, blev vid-
vinkelomfånget av god kvalité. I den skolmiljö som jag studerade användes 
videokamera dessbättre också i andra sammanhang än vid mina inspel-
ningar, nämligen som en visuell artefakt under vissa lektioner, vilket inne-
bar att min kameraanvändning inte uppfattades som ett störande moment.  

Förutom av videodokumentation använde jag mig av deltagande obser-
vationer med fältanteckningar, regelbundna samtal med lärarna i anslut-
ning till mina besök samt, som jag redan nämnt, enstaka intervjuer, som 
jag dock inte redovisar specifikt. 

  
Vad jag valde att observera, hur jag förhöll mig till det jag såg och hur jag 
tolkade mitt material beskrivs i avhandlingens DEL 2 och DEL 3. 
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Fig 3. Ovanstående bild illustrerar hur två kameror placerades i ett av de klassrum 
där fältstudien genomfördes. För att kunna uppnå bästa möjliga videoupptagning 
på samtalen mellan lärare och elever placerades således en kamera med vidvinkel-
lins riktad mot eleverna. Medan den andra kameran var riktad mot läraren. 
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Fig 4. Denna bild från det andra klassrummet visar liksom fig 3, på hur kamerorna 
placerades i rummet. På samma sätt som i alla videoinspelningar som gjordes under 
den här perioden, dokumenterades samtalen med hjälp av två kameror.   

 
 

5. 6. Etiska ställningstaganden 
Inom Humanistisk-Samhällsvetenskaplig forskning liksom inom Naturve-
tenskaplig, Teknisk och Medicinsk forskning gäller särskilda forskningse-
tiska principer (Vetenskapsrådet; 2003). Det innebär att den forskning som 
bedrivs ska kunna prövas mot dessa principer som i stora drag går ut på 
att de personer som berörs av forskningen i fråga ska behandlas med yt-
tersta hänsyn och försiktighet. Det är vad Vetenskapsrådet benämner ”in-
dividskyddskravet”. Individskyddskravet består i sin tur av informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla 
dessa krav har relevans för min studie som ju också handlar om etiska 
överväganden för hantering av datamaterial. I enlighet med konfidentiali-
tetskravet har jag förvarat mitt material i ett låst skåp vid Akademin för 
Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. 

Som jag redan har nämnt informerades skolledaren, berörda lärare och 
föräldrar i de klasser som skulle vara intressanta för studien både om stu-
diens innehåll och om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill 
säga deltagarna fick veta att hade rätt att avbryta sin medverkan närhelst 
de önskade, att de hade rätt att vara anonyma, vilket bland annat innebar 
att inga uppgifter om skolan och dess verksamhet skulle kunna identifieras 
och att de själva skulle förbli anonyma. Jag informerade också eleverna så 
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att också de fick möjlighet att diskutera med både lärare och föräldrar om 
de skulle delta i min studie eller ej. När det sedan gällde planeringen av 
fältarbetet lämnade jag kontinuerlig information till berörda parter både 
via mail och med hjälp av klasslärarna. Det var viktigt att information om 
de veckor då jag skulle besöka skolan nådde alla och att alla var medvetna 
om vad mitt deltagande i klassrummen innebar. 



  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL 2 
 
 
 
Denna del innehåller  
-en introduktion till den empiriska delen av avhandlingen och till det tran-
skriptionssystem som  jag utvecklat för min studie, 
-en presentation av mitt empiriska material, det vill säga excerpterna och 
kommentarerna till tre lektioner i engelska och fyra lektioner, respektive 
lektionsutdrag i spanska samt  
-den första, beskrivande analysen av excerpterna. 
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Kapitel 1. Introduktion till klassrumsstudien 

1.1. Inledning 
Som framgått av tidigare avsnitt genomfördes klassrumsstudien under ett 
läsår (höstterminen 2007 – vårterminen 2008) vid en grundskola för hör-
selskadade och döva elever med Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
(SPSM) som huvudman. Skolans målgrupp utgörs både av elever som går i 
klasser där undervisningsspråket är svenskt teckenspråk och av elever som 
går i klasser där språket är mer inriktat på tal. Dessa senare klasser har 
därför en mera talspråksinriktad undervisning, vilket innebär att man an-
vänder en hörseltekniskt anpassad utrustning i klassrummet, medan teck-
enspråket kan fungera som stöd. Det innebär att samtalen i de olika klas-
serna bygger på olika kommunikationssätt beroende på elevernas audiolo-
giska och språkliga status. 

Att organisationsstrukturen ser ut som den gör har både historiska, so-
ciala och språkliga rötter i skolans tvåspråkiga profil och är anpassad till 
elevernas olika språkliga bakgrunder men också till vilken teknisk och 
audiologisk grund undervisningen ska bygga på. Eleverna kan således till-
höra både en svensk teckenspråkig och en hörselteknisk målgrupp. Under-
visningen är uppbyggd utifrån både svenskt teckenspråk som undervis-
ningsspråk och undervisning där svenskt teckenspråk och tal sker simul-
tant. Men samarbete mellan olika undervisningsgrupper, oavsett elevernas 
språkliga bakgrunder, förekommer också eftersom skolans språkprofil 
innebär att eleverna ska kunna vistas i en tvåspråkig miljö. Därför är upp-
delningen mellan olika elevgrupper inte heller strikt utan sker i samarbete 
mellan lärare och elever, även i olika ämnen. 

Språkliga skillnader gäller emellertid inte bara eleverna utan också lä-
rarna som har olika språklig och kulturell bakgrund och skiftande kun-
skaper i teckenspråk. Det innebär att både döva och hörande lärare under-
visar i skolans olika ämnen även om svenskt teckenspråk, till exempel i 
språkundervisningen, används både som medel för kommunikation och för 
att behandla själva språkämnet. Inför valet av undersökningsgrupper fick 
jag därför möjlighet att observera både lektioner där elever och lärare an-
vänder svenskt teckenspråk som medierande redskap i undervisningen av 
ett annat språkämne och i andra grupper där en språkblandning av tal och 
tecken var mer framträdande. 

1.2. Undervisningsgrupperna och tvåspråkig undervisning 
De båda klasser i vilka jag genomförde mina fältstudier bestod av sju elever 
i år 9 och åtta elever i år 10. Det var elever som huvudsakligen använde 
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svenskt teckenspråk som undervisningsspråk tillsammans med alla lärare, 
men som i vissa situationer också använde talat språk i samtal med 
varandra och med läraren, till exempel i enstaka yttranden som var riktade 
direkt till samtalspartnern. Detta hände speciellt under lektionerna i 
spanska där undervisningsgruppen bestod både av teckenspråkiga elever 
och av elever som talade svenska i undervisningen, och där eleverna dessu-
tom kom från både från år 9 och år 10. Eleverna i spanskgruppen, (endast 
fyra personer) som hade det gemensamt att de alla hade valt spanska i det 
individuella språkvalet, hade således samtidigt olika språkkunskaper både i 
spanska och i talad svenska och i svenskt teckenspråk.  I spanskgruppen 
fanns det alltså elever som kom från olika undervisningsgrupper och hade 
olika erfarenheter av svenskt teckenspråk både som förstaspråk och som 
andraspråk. Det ger en förklaring till varför undervisningssituationerna i 
ämnet spanska bygger på språkliga varianter som består av både tal, simul-
tant tecken och tal, svenskt teckenspråk och talad spanska. I engelskgrup-
pen däremot användes svenskt teckenspråk både för översättning och som 
medel för kommunikation tillsammans med skriven svenska och skriven 
engelska. Sammanlagt presenterar jag 7 språklektioner:  

 -tre hela lektioner i engelska och fyra lektioner respektive lektionsut-
drag i spanska. 

1. 3. Urvals - och tolkningsförfarande  
Varje lektion som ingår i studien har valts ut utifrån begreppet interaktion 
och avser de kommunikativa praktikerna, det vill säga vad lärare och ele-
ver gör med språket medan de interagerar. Jag har valt att återge lektion-
erna i engelska i sin helhet medan spansklektionerna, på grund av att de 
uppvisade så liten variation, representeras av en hel lektion och utdrag från 
övriga lektioner. Spansklektionerna i sin helhet finns i ett fristående doku-
ment och kan efterfrågas vid behov.  

Utöver de språklektioner som jag presenterar som min empiri har jag 
också dokumenterat lektioner i andra ämnen som till exempel i kemi, fysik, 
biologi, matematik, bild och drama. Dessa lektioner finns dock inte med i 
avhandlingsmaterialet, eftersom det var konstruerandet av kommunikativa 
praktiker under språklektioner som jag var särskilt intresserad av, och 
eftersom jag helt enkelt var tvungen av avgränsa materialet.  

1.4. Transkriptionsförfarandet 
Jag vill inledningsvis kort repetera de transkriptionstraditioner min studie 
bygger på då det handlar om att återge klassrumssamtal med den flersprå-
kiga interaktionsaspekt som den innefattar. En första presentation fick läsa-
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ren i kapitel 5.1, DEL 1. Transkriptioner inom samtalsforskning är, som jag 
redan nämnt, vanligtvis starkt förknippade med konversationsanalys (CA). 
Forskare som intresserar sig för samtal i olika miljöer har ofta använt CA för 
att med hjälp av detaljerade analyser beskriva det interaktionella mönster 
som framträder i samtal mellan olika deltagare. Några centrala begrepp 
inom CA är till exempel ”turtagning”, ”förhandling” och ”återkoppling” 
(Hutchby & Woofitt 1998).  Dessa begrepp har jag inte använt själv utan jag 
nöjt mig med det sätt att återge talspråk med hjälp av en skriftspråksvariant 
som ibland används inom samtalsanalys.  Jag skriver till exempel /vad är 
det?/ istället för /va e de?/. Den språkliga miljön för min klassrumsstudie är 
ju huvudsakligen visuellt orienterad, och därför har jag haft ett annat fokus 
än ett “naturalistiskt” återgivande av talspråk, så som det annars är brukligt 
i konversationsanalys.  Jag har slutligen också behövt ett software-system46 
som kunnat visa både den visuella och den auditiva kommunikationen som 
kan förekomma i ett visuellt orienterat klassrum.   

1.4.1. Att analysera och transkribera samtal i teckenspråkiga 
skolmiljöer – några konkreta exempel  

 
För en ovan läsare kan läsandet och analyserandet av transkriptionerna vid 
första anblicken vara förvirrande och svårt innan ögat vant sig vid att talat 
och tecknat språk kan transkriberas till ett skrivet språk. Om en sådan 
språklig tillvänjning har även Vigmo (2010) talat i sin studie: 

Fine-grained research approaches such as analysing spoken interaction is in-
creasingly suggested in Second Language Acquisition (SLA). Halliday 
(1994/2004) explicates how speaking and writing belong to different genres, 
and that they play under different conditions,”Now speech was not meant 
to be written down, so it often looks silly, just as writing often sounds silly 
when it is read aloud; but the disorder and fragmentation are a feature of 
the way it is transcribed” (Halliday, 1994/2994, p. XXIV). This gives some 
indication of the challenge of investigating spoken interaction with the aim 
of expressing it in the written mode. In addition to this, when the moving 
image, videodata, is included for investigation of spoken interaction, which 
is the case here, there is another element to consider (Vigmo, 2010, s 88). 

Av egen erfarenhet av analysarbete instämmer jag i det som Vigmo säger. 
För mig har det, som jag redan har nämnt, inneburit en utmaning att hitta 
analysverktyg som skulle kunna hjälpa mig att transkribera de komplexa, 
flerspråkiga samtalssituationer som finns i mitt material. Av det skälet har 
jag valt att huvudsakligen arbeta mot mitt filmade material. Jag har alltså 
inte arbetat enbart utifrån mina transkriberade versioner utan har mesta-
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dels analyserat materialet direkt från de olika filmsekvenserna. Att jag valt 
att göra så hänger samman med att jag har fokuserat interaktionen. Men 
jag har också velat notera hur och på vilket sätt visuella verktyg har an-
vänts i undervisningen. Jag menar att detta har betydelse, eftersom det kan 
bidra till förståelse av hur lärare utnyttjar de artefakter som står till buds i 
klassrummet och vilken funktion de fyller i språkundervisningen. Verktyg 
som tavla, OH, datorer, smartboard och liknande kan visserligen ses som 
vanliga arbetsredskap för lärare i alla klassrum, men i ett visuellt orienterat 
klassrum är de avgörande eftersom de används för att exponera det skrivna 
språket.  Därför finns information om lärares användning av olika artefak-
ter noterad i transkriptionerna. 

Tyvärr kan jag av etiska skäl inte fullt ut återge den teckenspråkiga 
kommunikationen i mina transkriptioner, en kommunikation som man 
egentligen skull behöva se, utan har valt att med hjälp av några illustrat-
ioner från mitt filmmaterial visa några exempel som särskilt betonar den 
flerspråkiga komplexiteten. Interaktionen från videoinspelningarna återges 
i form av interaktionssymboler som både ersätter och innehåller den in-
formation som man egentligen skulle behöva se. Exempel på sådana inter-
aktionssymboler, eller beskrivningar, som jag har använt mig av är /vänd 
mot elev/ eller /vänd mot läraren/ eller /vänd mot tavlan/, där angivandet 
av blickriktning också visar visar att samtal börjar  eller pågår mellan olika 
deltagare. 

För att kunna illustrera situationer då lärare och elever talar och använ-
der svenskt teckenspråk samtidigt, har jag använt interaktionssymboler 
som TECKNA,  

     tala    som återges på olika rader under varandra. På det viset 
har jag kunnat visa att två modaliteter uttrycks samtidigt, något som byg-
ger på samma grund som teckenspråkstranskription47. Ett liknande sätt att 
illustrera denna språkblandning genom att lägga olika språkliga utföran-
den på olika rader finns också inom annan forskning som betonar fler-
språkighetsaspekten48. Jag har även under varje samtalstur översatt den 
svenskt teckenspråkiga kommunikationen mellan samtliga deltagare i 
klassrummet till svenska. Detta för att kunna återge samtalet på svenska 
för den som inte behärskar svenskt teckenspråk. 

För att underlätta för läsaren att följa interaktionen i de olika lektioner-
na är det viktigt att understryka att strukturen alltid först framställer det 
primära språk som används mellan lärare och elever. Det innebär att den 
första raden i varje samtalstur återger det språk som används mellan aktö-
rerna. Återgivningen av samtalen följer därefter med numrering i stigande 
ordning för varje yttrande som ges från varje aktör. Här följer ett exempel 
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på ett yttrande på svenskt teckenspråk med inslag av bokstaverade ord i 
engelska och med pekning på en OH text: 
 
Exempel nr 1.  

01. L: (( vänd mot elever)) VAD BETYDER D-I-A-L-O-G-U-E? [pek 
OH dialogue ]               

                       < Vad betyder ordet dialogue?> 
 
I denna samtalstur kan vi se att versala bokstäver representerar svenskt 
teckenspråk och handalfabetsbokstavering med bindestreck mellan de olika 
bokstäverna samt att transkriptionssymbolen [pek] avser en hänvisning till 
det skrivna ordet i OH-texten som har en fet kursiv stil. 

I internationell forskning om teckenspråk och flerspråkighet (Lucas, 2006) 
ser transkriptionsexcerpterna ut på ett liknande sätt49 . Jag har därför till stor 
del hämtat inspiration från denna forskning. Exempelvis har den återgivna 
formen av teckenspråk skrivits fram med versala bokstäver, en så kallad 
glossa. När det gäller de olika språkliga varianterna av språkliga anpass-
ningar som finns i mitt empiriska material både vad gäller den simultana 
användningen av teckenspråk och tal och de inslag av pidgin-teckenspråk 
som framträder i de olika lektionerna har jag så långt det är möjligt använt 
mig av de konventioner som finns i samtalsforskning och forskning om olika 
nationella teckenspråk. I de situationer där tal och teckenspråk används 
samtidigt har jag, som jag tidigare nämnt, använt olika rader TECKNA och 
tala som visar vilket språk som använts och i vilken ordning orden uttalas. 
Detta gäller särskilt lektionerna i spanska. När det gäller de inslag av pidgin-
teckenspråk som kommer till uttryck under olika lektioner kan de således 
utläsas genom markeringen av teckenval (TECKENVAL) och struktur. Detta 
gäller även de specifika teckenval som förekommer i olika yttranden och som 
inte förekommer i svenska ordval, såsom ”py” eller ”pi”. 

Den viktigaste skillnaden mellan mitt transkriptionssystem och de sy-
stem som CA eller annan samtalsforskning använder hänger samman med 
att teckenspråket har en spatial och temporal organisation som skiljer sig 
från ett talat språk. Ordföljden i svenskt teckenspråk bygger, som jag 
nämnt, på en temporal och spatial organisation, som uttrycks i det tredi-
mensionella rummet space och med hjälp av andra grammatiska relationer 
än i talad svenska. Verbala, i svenska förekommande relationer, är föru-
tom ordföljd, till exempel nominalfraser, kasusböjningar eller kongru-
ensböjningar av verb. Transkriptionerna följer således en annan struktur, 
eller utesluter ord som annars finns med i skriven svenska. Istället används 
olika referenspunkter i olika positioner, framför eller på den tecknades 
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kropp. Så här beskrivs det enligt Forskning om Teckenspråk (FOT XIV) 
rapport från Stockholms universitet: 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi funnit samspel mellan sats-
struktur och verbkategori. Våra nuvarande data tyder på att satser som in-
nehåller stationära verb tenderar att markera grammatiska relationer linjärt 
med ordföljd, medan satser som innehåller lokalisationsböjda verb är 
mindre beroende av ordföljd – de kan till och med så att säga undvara ord-
följd, vilket sker vid strykning av nominalfraser. I denna samverkan mellan 
ordföljd och verbkongruens börjar vi ana hur språket ekonomiskt utnyttjar 
sin temporala och spatiala dimension för grammatiska ändamål (Wallin & 
Bergman, 1984, s 24).  

Nedan följer några exempel på hur svenskt teckenspråk med dess tran-
skriptionssystem framställs i nämnda rapport (Wallin & Bergman, 1984). 
Därefter kommer ett exempel på hur pidgin-teckenspråk kan se ut. Exemp-
let är hämtat från min egen klassrumsstudie (se exempel nr 6). 

Exempel på en nominalfras som i talad svenska uttrycks med ett prono-
men (Forskning om teckenspråk, FOT XIV, s 17): 
 
Exempel nr. 2 

 HA BIL PEK-c 
                      Jag har bil. 

 
Ovanstående exempel, har, enligt svensk teckenspråksforsknings tran-
skriptionskonventioner, referensmarkören (PEK-c) som står för subjekt och 
refererar här till jag i exemplet. 

Följande nedanstående exempel 3 – 5 är liksom ovan (exempel 2) hämtat 
från FOT XIV. Vidare kan ett annat exempel på nominalfras se ut så här (s 18): 
 
Exempel nr 3. 

PEK-c KAFFE DRICKA-KAFFE 
 Jag drack kaffe. 

 
I följande exempel har en nominalfras strukits(s 19): 
 
Exempel nr. 4 

HÄMTA J-Ä-S-T SMÖR V-E-T-E-M-J-Ö-L SALT S-T-R-Ö/SOCKER 
 Jag tog fram jäst, smör, vetemjöl, salt och strösocker. 
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Ett femte exempel visar hur det ser ut när ordföljden i en transitiv sats följs 
av ett struket objekt (s 20): 

 
Exempel nr. 5 

FLYTTA-TUNT-PLATT-LODRÄTT-FÖREMÅL-mv-m PEK-c 
 Jag ställde det (´receptet´) framför mig. 
 
 

Som framgår av exemplen ovan, visar transkriptionerna dels hur man kan 
återge teckenspråksproduktionen av vissa satser, dels hur man återger 
tecknens position i förhållande till olika referenspunkter.  

Jag övergår nu till några exempel från min egen studie. Det första är ta-
get från en engelsklektion där läraren ger en definition av hur eleverna ska 
förstå vad grammatik innebär i den uppgift som de ska göra på lektionen.  
 
Exempel nr. 6 

L: JA, SKRIVA SÅ MAN FÖRSTÅ. PERFEKT. ((vänd mot OH-texten)) 
((vänd mot elever)) O-M (pek) SKRIVA ETT ORD MÅSTE (pek) TÄNKA 
PÅ HUR (pek) SKRIVA. SKRIVA RÄTT ORDNING. S-T-A-V-A. STAVA 
RÄTT ORD. S-P-E-L-L. BOKSTÄVER. ((vänd mot OH-texten)). JA. (drar 
ner OH-texten).  

 
Sv. < Ja, man ska skriva så man förstår. Perfekt. Om du skriver ett ord 

så måste du tänka på hur du skriver och att det blir i rätt ordning. Man ska 
stava, stava ordet så det blir rätt. Spell. Bokstäver. Ja. > 
 
 
Den språkliga strukturen innehåller en del nominalfraser och pronomen 
som jag i ett tidigare exempel har påpekat annars inte förekommer i 
svenskt teckenspråk. Här används dock pronomina som ”man” som teck-
enval MAN, eller ”du” i form av deiktiska pekningar men även i viss mån 
tempusböjningar av verb, något som i vanliga fall inte heller förekommer i 
teckenspråket. Också de referentiella pekningarna saknas i samtalsturen. 
Istället har yttrandet en satsstruktur som liknar den som finns i svenska. 
Exempel som dessa kategoriserar jag som en pidginvariant av teckensprå-
ket. Se också Bergman (1979). Tempusböjningar kan också få förekomma 
när det gäller hur man transkriberar olika teckenval i förhållande till deras 
betydelse (Wallin & Mesch, 2009; Wallin, Mesch & Nilsson, 2010)50. Ett 
sådant undantag med presensböjning på verbformen i mina excerpter är de 
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yttranden som kommer från läraren och som lyder: VAD BETYDER? Att 
jag har valt att låta dessa stå i presensform även om de utförs i teckenval 
som grundform, dock med presensformen som oral komponent, hänger 
samman med att de har en särskild innebörd för själva språkundervisnings-
situationen.  

Ett annat exempel på vad som förekommer i mina excerpter är använd-
ningen av handalfabetsbokstavering. Det är inte bara ett sätt att utrycka att 
ett ord ska accentueras eller presenteras innan det blir etablerat som ett 
tecken. Handalfabetsbokstavering är också ett medierande redskap som 
fungerar som en länk mellan ett skrivet ord i engelska och en representat-
ion i handalfabetsbokstavering. Det kan se ut så här: 
 
Exempel nr. 7 

L: JA, PRECIS, SERVICE DATOR. MEN VAD O-F-F-I-C-E? ((vänd 
mot  elever)).  

  
Sv. < Ja, precis, det är service för datorer. Men, vad är office?> 

 
 
Med interaktionssymbolen [pek] i följande exempel använder läraren, istäl-
let för att uttala ordet på engelska, den skrivna formen genom att visa den 
på en OH-text. En sådan pedagogisk gest blir viktig i en undervisningssitu-
ation där teckenspråket används, eftersom den kommunikativa aspekten 
som finns i hörande klassrum, inte är tillgänglig i denna språklärandekon-
text. Här blir således den skrivna formen (liksom pekandet) ett sätt att 
kommunicera. I ett internationellt och nationellt sammanhang inom teck-
enspråks- och tvåspråkighetsforskning talar man om detta med den eng-
elska termen chaining som ett sätt att länka samman ett visuellt och ett 
skrivet språk (Humphries, McDougall, 1999; Bagga-Gupta, 2001; Allard, 
2003; Lyngvaer-Hansen, 2004; Roos, 2004). 
 
Exempel nr. 8 

L: (vrider upp OH-texten) SEN NÄSTA. VAD? (pek) STÅ HÄR? [pek] Be   
     careful with your spelling. ((vänd mot elever)) VAD BETYDER? 
 
     Sv. < Och sen nästa, vad står det här? Be careful with your spelling.  
             Vad betyder det? > 
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Under längre perioder av min forskningsprocess samarbetade jag med en 
teckenspråkstolk med flerspråkig kompetens. Teckenspråkstolken kunde 
återge samtalen i klassrummet på mikronivå, något som annars inte är 
vanligt inom tolkuppdraget. Vanligtvis återger och översätter tecken-
språkstolken bara det som sägs för de samtalsparter som inte har svensk 
teckenspråkskompetens. Skälet till att tolken funnits med i analysarbetet är 
att materialet i vissa språklektioner (särskilt de spanska) har utmärkts av 
en mycket komplex språkblandning där också talad svenska tagit en del av 
talutrymmet. 

Jag har också haft förmånen att få feedback på mitt arbete med tran-
skriptionerna genom att jag har kunnat diskutera materialet i olika data-
sessioner med forskare inom fältet klassrumsforskning med CA och andra 
interaktionistiska språkperspektiv som inriktning, till exempel lingvistisk 
antropologi och interaktionell sociolingvistik, det vill säga med forskare 
som ligger nära mitt eget intresseområde. Jag har även i en del fall haft 
diskussioner med kolleger vid institutionen för lingvistik, avdelning tecken-
språk, Stockholms universitet51. 

Det är min förhoppning att det transkriptionssystem som jag har utvecklat 
och som kombinerar redan etablerade transkriptionskonventioner med en 
analys som är tänkt att representera de flerspråkiga resurser som kommer till 
användning, ska kunna tydliggöra det interaktiva skeendet i de observerade 
lektionerna. För att underlätta för läsaren har jag dessutom konstruerat 
nedanstående transkriptionsnyckel som fortsättningsvis kommer att dyka 
upp i samband med presentationen av de olika språklektionerna. 

1. 4. 2. Transkriptionsnyckel 
I de olika samtalssekvenserna gäller i första hand teckenspråkig ordföljd så 
som den återges av samtliga deltagare i de olika klassrumsmiljöerna, men 
jag tillfogar alltid svensk översättning, dels för att underlätta för läsaren, 
dels för att visa på likheter och skillnader i de båda språken. 
 
(g-) innebär gest av manuella signaler dock ej enbart gällande för tecken-
språk 
(g-turtagning) Gest för turtagning 
//gest-axelryckning//- indikerar negation eller respons på ett yttrande 
(neg-) huvudskakning 
(nu) upprepade nickningar, evaluering av yttranden 
(nick) Elever eller lärare ”nickar samstämmigt” eller ”nickar instäm-
mande”, o s v.  
((vänd)) Beskrivning av hur lärare eller elever i samtal visuellt orienterar sig 
mot varandra i klassrumsmiljön 
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(pek) Deiktiska eller referentiella pekningar 
[pek] Pekningar i skriven text  
(TECKENVAL) Kombinationer av teckenval i svenskt teckenspråk i samband 
svenskt ordval 
PARALLELL Svenskt teckenspråk används som ett enstaka tecken i ett ytt-
rande eller i längre passus. Detta är främst förekommande i spansk lekt-
ionerna där både talat och teckenspråk förekommer växelvis eller simul-
tant. 
TECKNA  
Tala            När två språk används simultant som exempelvis med svenskt 
teckenspråk och talad svenska skrivs denna form ut med olika rader. Dessa 
rader betecknar en sådan ordning att den första raden utläses som det 
språk som används primärt medan det sekundära ordet återges på andra 
raden. Den tredje raden används som en översättningsrad för hela yttran-
det.   
Diálogo spanska ord i text 
<svensk översättning/återgivning av svenskt teckenspråk> 
Learn engelska ord i text 
KOMMA-DIT Teckenutförande som symboliserar en sekvens av två eller flera 
ord 
xxx Ohörbara ord 
<[>] Samtal som överlappar varandra 
[[paus]] Pauseringar i yttranden som indikerar uppmärksamhet av visst 
innehåll eller inväntningar av svar 
H-A-N-D-A-L-F-A-B-E-T-S-B-O-K-S-T-A-V-E-R-I-N-G <skriftliga engelska eller 
spanska ord i overheadbild eller på vita tavlan, eller i kombination av ord 
som introduceras med teckenbokstäver> 
TYPSNITT COURIER – Énfasis ! Uttal- eller betoningar i spanska ord 
under språklektionen. 
hh-höger hand 
vh-vänster hand  

1.5. Något om språkundervisningens selektiva tradition 
Språkundervisningen i min klassrumsstudie drivs, som läsaren kommer att 
upptäcka, till största delen fram genom lärarens instruktioner, frågor, upp-
följningar och värderingar av elevsvar medan elevgruppen, som oftast be-
står av bara fyra elever, huvudsakligen deltar genom att besvara lärarens 
frågor. I engelskundervisningen handlar det mestadels om förståelse av 
enstaka – isolerade - engelska ord, antingen dessa förekommer i den text 
som behandlas, eller i den ordlista som läraren matar fram på overhead. 
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Även i spanskundervisningen ligger fokus med något undantag på isolerade 
ord och fraser som av läraren ofta introduceras med frågorna: ”Hur säger 
man…?” eller ”Vad heter…?”, varpå eleverna också här oftast deltar ge-
nom att besvara lärarens frågor.  

Vad vi ser är framför allt exempel på det som brukar kallas katederun-
dervisning, delvis med rötter i ”Grammatik – och översättningsmetoden” 
från 1856, då undervisning av moderna språk infördes i de svenska läro-
verken efter mönster från språkundervisning vid universiteten (Tornberg 
2009). I specialskolans språkundervisning ligger fokus visserligen inte på 
grammatiska regler utan på enskilda ord, men mönstret är delvis det 
samma, det vill säga det är undervisning på modersmålet (teckenspråket) 
och översättning av isolerade meningar/ord till och från målspråket som 
strukturerar förloppet. 

Kanske kan den språkundervisning som vi ser exempel på i min empiri 
också ha ett samband med ”Tvåspråkighetsmodellen”( se DEL 1, kapitel 2) 
och dess dominans i språkundervisningen vid specialskolan för hörselska-
dade och döva elever. Här talar ju Svartholm (1990, s 10) om att det är 
läraren som ska stå för den ”input”, det vill säga det material, som inlära-
ren baserar sin inlärning på. Också detta synsätt implicerar enligt min me-
ning en undervisning som huvudsakligen är styrd av läraren. Det samma 
gäller för IRE/IRF-modellen (se DEL 1, kapitel 4), varför jag vill hävda att 
språkundervisningen vid specialskolan för hörselskadade och döva elever i 
hög grad för vidare en selektiv tradition enligt vilken man gör det man har 
erfarenhet av, eftersom man alltid har gjort på ett visst sätt (Tornberg 
2007, 2009). Se också Englund (1986/2005). 
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Kapitel 2. Undervisning i engelska 

2.1. Inledning 
Som jag redan har nämnt omfattar min empiri bland annat tre lektioner i 
engelska. Dessa tre lektioner, liksom senare också lektionerna i spanska (se 
kapitel 3), kommer i det följande att analyseras i två steg; ett beskrivande av 
helheten, och ett tematiskt (se också DEL 1, kapitel 4 och DEL 3, kapitel 1). 

Den beskrivande analysen som görs i denna del av min avhandling, det 
vill säga DEL 2, gäller vad jag kan se utifrån transkriptionerna där de olika 
engelsklektionerna presenteras i sin helhet. Tanken med att i ett första steg 
presentera lektionerna i sin helhet har varit att därigenom kunna klargöra 
hur variationen mellan de olika lektionerna kan gestalta sig. När det gäller 
spansklektionerna saknas i stor utsträckning denna variation, varför pre-
sentationen huvudsakligen sker genom nedslag i olika lektioner. Framställ-
ningen har ingen progression i den meningen att den ena lektionen bygger 
på den andra, utan varje lektion kan ses som en enhet i sig själv. Därav 
rubriceringen ”engelska, första lektionen” etcetera. 

Även om engelsklektionerna presenteras i sin helhet har transkriptioner-
na delats upp i mindre avsnitt, excerpter, dels för att underlätta för läsaren, 
dels för att jag ska ha möjlighet att under hand kommentera vad jag ser. 
Excerpterna har egna rubriker som anger vad samtalet i avsnittet handlar 
om. De löpande kommentarer som jag har fogat in mellan excerpterna har 
funktionen att tjäna som ”paustexter”, det vill säga som korta tillba-
kablickar på den aktuella excerpten. Varje lektion avslutas med en ”sam-
manfattande analys”. 

Följande analysfrågor bildar utgångspunkt för den beskrivande analysen 
(se också DEL 1, kapitel 4.): 

 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-

kiga interaktionen i olika undervisningssituationer?  
 

2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder-
visning? 

 
På samma sätt som analysen har en bestämd återkommande struktur, åter-
kommer transkriptionsnyckeln som en hjälp till varje lektion. Varje nyckel 
är emellertid kontextuellt bestämd efter sådana faktorer som lektion, 
språkämne, aktivitet och språkanvändning och kan alltså se olika ut från 
fall till fall. 
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Transkriptionsnyckel:  
((vänd)) Beskrivning av hur lärare eller elever i samtal visuellt orienterar sig mot varandra i 
klassrumsmiljön 
(pek) Deiktiska eller referentiella pekningar 
[pek] Pekningar i skriven text  
(nu) upprepade nickningar, evaluering av yttranden 
(TECKENVAL) Kombinationer av teckenval i svenskt teckenspråk i samband med svenskt ord-
val. Val av synonymer och nyanser i tecken/ordval som har motsvarande eller icke motsva-
rande betydelse. 
TECKNA 
Tala              när två olika språk används samtidigt läggs dessa utföranden på olika rader som 
får beteckna vilka språk som ingår i ett yttrande.  
KOMMA-DIT  Teckenutförande som symboliserar en sekvens av två eller flera ord 
<Kursiv stil-svensk översättning/återgivning av svenskt teckenspråk> 
English words-kursiv stil på engelska ord i texten 

<[>] Samtal som överlappar varandra 
H-A-N-D-A-L-F-A-B-E-T-S-B-O-K-S-T-A-V-E-R-I-N-G < skriftliga engelska ord i overheadbild eller 
på vita tavlan eller i kombination av ord som introduceras med teckenbokstäver> 

 

 

2. 2.1. Engelska, första lektionen; del 1.   
Vi ska nu få följa den första lektionen i engelska. De fyra deltagande ele-
verna från år 10 har fått de fingerade namnen Lina, Ida, Ali och Elias. De 
tillhör en så kallad engelska2 -grupp, vilket innebär att de, enligt läraren, 
har anpassad studiegång. De har också svenskt teckenspråk som undervis-
ningsspråk, varför engelska kan sägas vara deras tredje språk. Då de får sin 
undervisning i engelska via skriven engelska, skriven svenska och svenskt 
teckenspråk, utgår den största delen av undervisningen från läromedelstex-
ter. Språklärandet skall enligt kursplanen ske huvudsakligen genom läs-
ning, skrivning och översättning. Eleverna ska därigenom utveckla vad 
Europarådet betecknar som en partiell kompetens (Skolverket 2009, s 5), 
som är ett av målen för ett flerspråkigt Europa. 

Eleverna sitter tillsammans runt ett stort ovalt bord medan läraren står 
framför den vita tavlan med den vita filmduken neddragen och en OH-
apparat bredvid sig. På bordet har hon lagt OH-stenciler tillsammans med 
den text och de uppgifter som eleverna ska arbeta med. Lektionen börjar 
med att eleverna får veta vad lektionen innehåller och vad de förväntas 
göra i de uppgifter som de ska arbeta med.   

Samtalet kretsar därefter kring en OH-text från ett tidigare nationellt 
prov som alla i klassrummet kan följa och diskutera och dessutom har ett 
eget exemplar av. Det är meningen att eleverna med hjälp av varandra och 
av läraren ska kunna ställa vissa frågor till texten som de har framför sig. 
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Den handlar om en journalist som gör en intervju med en IT-tekniker som 
flyttat från Pakistan till Toronto, om hans skolgång, språkkunskaper i 
engelska, hans inkomst, civilstånd och så vidare. Uppgiften för eleverna är 
att skriva journalistens (Susans) frågor till den information om IT-
teknikern Harry som redan finns i texten. 

Texten som läraren läser från OH börjar så här: 
 
   From Kohat to Toronto 

A young technician called Harry Patel comes to service the computers at 
the office of a Canadian youth magazine. Harry lives in Toronto but he 
was born in Pakistan. Susan, a journalist from the magazine, has an inter-
view with Harry. Write Susan’s questions in the interview, so that they 
match Harry’s answers. Be careful with your spelling and grammar: 

 

Excerpt 1: Vad står det här och vad betyder det? 
01. L: ((vänder sig mot OH-bilden)) [pek] ((vänder sig mot eleverna)) VAD STÅ? SERVICE?  NÅGOT? 

 

Sv.<Vad står det här? Service något? Till vad för något?> 

 

02. Lina: ((vänd mot lärare)) SERVICE. DATOR 

 

Sv. <Det är service för datorer.>  

 

03. L: JA, PRECIS, SERVICE DATOR. MEN VAD O-F-F-I-C-E? ((vänd mot elever)) 

 

Sv. <Ja, precis, det är service för datorer. Men vad är Office?> 

 

04. Ida: ((vänd mot lärare)) : KONTOR. 

                                    Kontor. 

 

Sv. < Kontor.> 

 

05. L: KONTOR (nu) [pek] Canadian youth magazine. ((vänd mot elever))  

 

Sv. <Ja, det är kontor. Och Canadian youth magazine?> 

 

06. Lina: KANADA UNGDOM TIDNING. 

 

Sv. <Det är en kanadensisk tidning för ungdomar.> 
  



  KARIN ALLARD  Varför gör de på detta viset ? I 97 
 

07. Ali: <[>] KANADA UNGDOM TIDNING. 

 

Sv.<Det är en kanadensisk tidning för ungdomar.> 

 

08. L:  [pek]  But he was born in Pakistan. ((vänd mot elever)) 

 

09. L: JA, ÄR LÄTT. NU FÖRSTÅ (pek). (drar ner texten på OH) [pek] Journalist? VAD? 

 

Sv. <Ja, det var ju lätt. Nu förstår ni. Journalist, vaddå?> 

 

10. Ida: JOURNALIST  

     Journalist 

 

Sv. < Journalist. > 

 

11. Lina: <[>] JOURNALIST. 

 

Sv. < Journalist. > 

 

12.L: VAD HETER (pek)?  

 

Sv. < Vad heter hon?> 

 

13.  Ida: <[>] S-U-S-A-N   

 

Sv. < Susan. > 

 
Vi får se hur läraren och eleverna samtalar på svenskt teckenspråk om 
särskilda ord i den engelska texten. Interaktionen blir därför koncentrerad 
på den skrivna formen av de av läraren utvalda orden (tur 1, 3, 6, 13). 
Läraren plockar således ut ord som hon anser är viktiga för förståelsen av 
texten såsom service, office, Canadian youth magazine, born in Pakistan 
och ber eleverna översätta. IRE-strukturen framträder tydligt. När eleverna 
svarat på lärarens kontrollfrågor, får de i sin tur ett evaluerande svar på att 
de har förstått, till exempel genom att hon säger ”Ja, det var ju lätt. Nu 
förstår ni.” (tur 9). Eleverna inordnar sig i lärarens sätt att leda lektionen 
genom att svara samtidigt eller upprepa varandras svar (tur 6,7,11,12) (se 
Wertsch 1991). För läraren tycks det vara ett sätt att stödja eleverna i att 
följa med i texten och skapa sig ett sammanhang. En viss övertydlighet kan 
emellertid leda till att eleverna inte anser att vissa ledande frågor är nöd-
vändiga att svara på eller att de kanske rentav inte förstår frågornas syfte. 
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Exempel på det ser vi när läraren frågar ”journalist, vaddå?”(tur 9), en 
fråga som eleverna inte svarar på (se tur 10, 11).    

Excerpt 2: Att skriva frågor och svar. 
Lektionen fortsätter med att läraren pekar i texten och vill att eleverna ska 
fortsätta läsa och samtidigt förstå texten. Genom att, ungefär på samma 
sätt som tidigare, peka i OH-texten och rikta sin uppmärksamhet mot 
eleverna ger läraren en signal om att arbetet med texten först ska göras 
inom ramen för det gemensamma klassrumssamtalet. Men, som vi kan se, 
handlar frågorna som ställs trots detta om de enskilda ordens betydelser.   

 
14. L: [pek] Has an interview with Harry. 

 

15. Ida: <[>) SKRIVA INTERVJU. 

 

Sv. <Hon ska skriva en intervju.> 

 

16. L: JA, [pek] write ((vänd mot elever))VAD SKRIVA? [pek] Susan´s questions in the interview. 

SKRIVA SVAR FRÅGA VAD? 

 

Sv. <Ja, vad är det hon ska skriva? Skriva svar och fråga vadå?> 

 

17. Ida: SKRIVA INTERVJU 

            Skriva intervju 

 

Sv.< Skriva en intervju.> 

 

18. Lina: SKRIVA INTERVJU.  

 

Sv. < Skriva en intervju. > 

 

19. Lina: ((vänd till Ida)) TYCKER INTE O-M SKRIVA. 

 

Sv. <Jag tycker inte om att skriva.> 

 

20 .Ida: FRÅGA, FRÅGA,  SVARA. 

 

Sv. <Nä, det är frågor, frågor och svar.> 

 

IRE/IRF-strukturen dominerar, åtminstone till att börja med. Vi ser ett ex-
empel på detta (tur 16) VAD SKRIVA?  SKRIVA SVAR ...FRÅGA. Att Ida 
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redan har sagt att det handlar om att skriva en intervju (tur 15) tycks läraren 
inte ha lagt märke till. Ida och Lina ordnar dock in sig i talgenren som 
Wertsch (1991, s 141) kallar the speech genre of formal instruction. Men 
sedan händer något. Lina vänder sig mot Ida och säger ”TYCKER INTE O-
M SKRIVA” (tur 19) varpå Ida säger att hon är av samma åsikt (tur 20). 
Här kan vi se hur Lina och Ida bryter sig ur det mönster som råder. Ida tycks 
dessutom lägga en viss ironisk ton till sitt yttrande ”FRÅGA, FRÅGA, 
SVARA”(tur 20). Teckenspråket ger dem en möjlighet att komma till tals 
och använda sin voice (Pennycook (1997, s 49) utan att läraren lägger märke 
till det. Här fungerar således svenskt teckenspråk som medierande redskap 
för en interaktion i det fördolda, åtminstone fördold för läraren. 

2.2. 2. Engelska första lektionen; del 2. 
Samtalet fortsätter här med att läraren ställer frågor kring enskilda ord 
eller meningar från texten. Det är ett ord som ska förstås i ett sammanhang 
som inte blir helt utrett. Läraren ställer en fråga om vad spelling betyder 
och utvecklar det till att det ska innebära grammatik medan eleverna ver-
kar anse att grammatik betyder något annat. Det är med andra ord bäddat 
för missförstånd, ett missförstånd som inte reds ut. 
 

Excerpt 3: Vad är grammatik? 
21. L: (vrider upp OH-texten) SEN NÄSTA. VAD? STÅ (pek) HÄR? [pek] Be careful with your  spel-

ling. ((vänd mot elever)) VAD BETYDER? 

 

Sv. < Sen är det nästa. Vad står det här? Be careful with your spelling. Vad betyder det?> 

 

22. Lina: PASSA TIDNING E-T-I-K OCH GRAMMATIK. //gest-axelryckning// ”vet inte”. 

 

Sv. <Det som passar till tidningens etik och till grammatiken. Nej, jag vet inte.> 

 

23.L: [pek OH-text] VARA FÖRSIKTIG….MED S-P-E-L-L.. OCH (pek) SA ((vänd mot Lina)) GRAMMA-

TIK. VAD TRO (pek) S-P-E-L-L BETYDA? (pek) SKRIVA.. OCH (pek) SÄGA (pek) TÄNKA PÅ GRAMMA-

TIK. MEN TÄNKA PÅ ANNAT…(pek) SKRIVA VAD?   

 

Sv. <Man ska vara försiktig med spell och du sa grammatik. Vad tror ni att spell betyder? Ni 

skriver och ni säger att ni tänker på grammatik men tänker på något annat. Ni skriver vad?> 

 

24. Lina: ((vänd mot lärare)) GRAMMATIK? 

 

Sv: < Grammatik?> 
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25. Elias: ((vänd mot lärare)) GRAMMATIK? MENA RÄTT TID DÅ?  VET-INTE. 

 

Sv. <Grammatik alltså, du menar att det ska vara rätt tid och så? Jag vet inte?> 

 

26.L: ((vänd mot Elias)) JA ÄR GRAMMATIK. 

 

Sv. <Ja, det är grammatik.> 

 

27. Lina: SOM SKA FÖRSTÅ? 

 

Sv. <Det som man ska förstå?> 

 

28.L: JA, SKRIVA SÅ MAN FÖRSTÅ. PERFEKT. ((vänd mot OH-texten)) ((vänd mot elever)) O-M (pek) 

SKRIVA ETT ORD MÅSTE (pek) TÄNKA PÅ HUR (pek) SKRIVA. SKRIVA RÄTT ORDNING. S-T-A-V-A. 

STAVA RÄTT ORD. S-P-E-L-L. BOKSTÄVER. ((vänd mot OH-texten)) JA. (drar ner OH-texten).  

 

Sv. <Ja, man ska skriva så man förstår. Perfekt. Om du skriver ett ord så måste du tänka på hur du 

skriver och att det blir i rätt ordning. Man ska stava, stava ordet så det blir rätt. Spell. Bokstäver. Ja. > 

 
Här bryts IRE/IRF-strukturen genom att läraren och eleverna talar om olika 
företeelser; läraren om stavning och eleverna om sina funderingar kring be-
greppet ”grammatik”. I (tur 24) frågar Elias läraren om ”grammatik” betyder 
”rätt tid”, något som jag vill tolka som att han menar att valet av tempusform 
har att göra med grammatik. Ja, säger läraren, jag menar grammatik (tur 25). 
Lina hakar på (tur 26) och ställer ännu en fråga till läraren: Det som man ska 
förstå? Ja, svarar läraren, man ska skriva så man förstår (tur 27). Läraren 
berättar också att man ska tänka på hur man skriver så att det blir rätt ord-
ning (tur 28). Kanske kan man beskriva sekvensen så att det är eleverna som 
här ställer frågorna. Deras yttranden har syftet att få svar på sina frågor me-
dan läraren inte tycks förstå frågorna. Kanske bidrar användningen av tecken-
språk till förvirringen? Kanske talar läraren och eleverna på olika nivåer (Gus-
tavsson 1988) vilket i alla händelser leder till att de talar förbi varandra. 

En annan intressant aspekt i sammanhanget är att läraren använder en 
form av pidgin-teckenspråk i sina yttranden (turerna 21, 23, 28). Det gäller 
ordföljden och teckenspråksutförandet. Till skillnad mot i sina tidigare 
yttranden är hon mer influerad av svenska med flera adverb och preposit-
ioner. Möjligen är det så, att den osäkra situationen kring samtalet om 
grammatik påverkar lärarens teckenspråk (tur 21, 23, 28).   

Så småningom övergår arbetet till att eleverna tillsammans ska lösa 
textuppgiften, nämligen att formulera intervjufrågor till IT-teknikern från 
Pakistan med hjälp av den information som finns i texten (se ovan). Ele-
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verna börjar med att först läsa igenom uppgiften var och en för sig. Den 
engelska texten fortsätter här: 

 
Twelve years ago, when I was ten. Before that I lived in Pakistan with my 
parents, in a place called Kohat, but we had relatives in Toronto, you 
know, and my parents knew that they could find work here. 

 

2. 2. 3. Engelska första lektionen; del 3. 

Excerpt 4: Förstår du det här ordet? 
29. Elias: ((vänd mot lärare)) R-E-L-A-T-I-V-E-S. VAD BETYDER? RELATION TILL FAMILJ?    

 

Sv. <Relatives. Vad betyder det? Betyder det något med relationer till familjen?> 

 

30.L: ((vänd mot Elias)) FRÅGA HONOM.   

 

Sv. < Fråga honom. > 

 

31. Elias: (knackar i bordet, uppmärksamhetssignal) R-E-L-A-T-I-V-E-S? ELLER SKA FRÅGA OM 

HUR LÄNGE BO HÄR? 

 

Sv. <Relatives? Vad är det? Eller ska man fråga om hur länge han har bott här?> 

 

32. Ali: VET-INTE. TRO BETYDA NÅGON FLYTTA HIT. BO HÄR. STÅ VARFÖR (pek) FLYTTA-HIT. 

 

Sv. <Jag vet inte. Jag tror att det betyder något om när han flyttade hit. Och att han bor här. Det 

står i texten när han flyttade hit.> 

  

33. Lina: <[>] VET-INTE. MÅSTE BETYDA NÅGOT TOLV ÅR SEDAN FLYTTA-HIT.  

 

Sv. < Jag vet inte men det måste betyda att det var tolv år sedan som han flyttade hit.> 

 

34. Ali: ((vänd mot Elias)) STÅ A-G-O. BO HÄR. LÄNGE SEDAN FLYTTA-HIT.  

 

Sv. <Det står i texten ago. Och bor här. Det var länge sedan som han flyttade hit.> 

 

35. Lina: ((vänd mot lärare)) JO, MEN (pek lärare) SA NU 12 ÅR SEDAN.  (pek) VAR 10 ÅR.  

 

Sv. <Men hon sa att det var 12 år sedan och att han då var 10 år gammal.> 
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I den här delen av lektionen förväntas eleverna formulera en deluppgift 
som är kopplad till textens huvudperson. De ska agera som journalister 
genom att diktera ett antal intervjufrågor. Innan de kan göra detta är det 
emellertid några ord som de vill få förklarade. Antingen vänder de sig till 
läraren men i huvudsak diskuterar de med varandra om hur de förstår 
orden och textens sammanhang. Det är huvudsakligen Ali, Elias och Lina 
som är involverade i uppgiften. Ida tar däremot inte lika stor del i deras 
diskussion utan följer den mera på avstånd. 

 
36. Elias: ((vänd mot Ali)) SKA STÅ O-M FÖRUT. 

 

Sv. <Då ska det stå i förfluten tid>. 

 

37. Ali: ((vänd mot Elias)) JA, SJÄLVKLART 12 ÅR SEDAN OCH SEDAN FLYTTA-HIT. 

 

Sv. <Ja, men självklart om det var 12 år sedan som han flyttade hit.> 

 

38. Elias: ((vänd mot Ali)) SKA STÅ FLYTTA?  

 

Sv. <Så det ska stå flyttade?> 

 

39. Ali: (tittar ner i papperet) M-O-V-E.  

 

Sv. < Move. > 

 

40. Elias: HUR SKA PÅ? SKA PÅ D-O-E-S? VAR FÖRUT. (pek) TRO SKA VARA D-O-E-S. 

 

Sv. <Hur ska det stå? Ska det stå does? Det var ju förut. Jag tror att det ska vara does.> 

 

41. Lina: ((vänd mot Ali och Elias)) (pek) TRO SKA VARA D-O. 

 

Sv. <Jag tror att det ska vara do.> 

 

42.L: (slår på OH). 

 

43. Lina: ((vänd mot Elias)) MEN INTE SÄKER.  

        

Sv. <Men jag är inte säker på det.> 
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44. Ali: ((vänd mot Lina)) O-M NU FEL, SKYLLA SJÄLV!  

        

Sv. <Om det nu är fel, får du skylla dig själv!> 

 
Diskussionen mellan de tre eleverna, Elias, Lina och Ali fortsätter, men 
medan Ali och Lina försöker hitta strategier för hur de ska förstå den 
grammatiska regeln för tempusböjningen, tycks Elias vilja ha direkta svar 
på frågorna i uppgiften (tur 38, 40). Tonen dem emellan är skämtsam och 
förtrolig. De skojar friskt om att man får skylla sig själv om man litar helt 
på någon annan, även om alla tycks dela samma osäkerhet inför uppgiften 
(tur 15, 16). Det här sättet att bemöta varandra med skämt eller spetsfun-
diga kommentarer ger dem uppenbarligen ett utrymme att säga något om 
själva uppgiften eller skolarbetet utan att läraren lägger sig i detta. 

Excerpt 5: Har ni diskuterat färdigt nu? 
45. L: ((vänd mot Ida)) (pek) MÅSTE TITTA PÅ (pek) VAD (pek) SÄGA OCH SJÄLV OCKSÅ SKRIVA! 

        
Sv. <Du måste titta på dem och se vad de säger och sedan också själv skriva något!> 

 

46. Ida: ((vänd mot lärare)): HA SKRIVA HÄR! 

       

Sv. <Men, jag har ju skrivit här!> 

 

47. L: ((vänd mot elever)) (pek) DISKUTERA FÄRDIG NU? ÄR (pek) ÖVERENS O-M VAD (pek) SKA 

SKRIVA? ÖVERENS? 

 

Sv.<Har ni diskuterat färdigt nu? Är ni överens om vad ni ska skriva?> 

 

Läraren förmanar Ida och säger att hon ska fullfölja sin uppgift. Ida prote-
sterar och menar att hon gjort klart den (tur 46). Läraren ignorerar dock 
detta och går vidare. Lektionen avslutas med att eleverna får redogöra för 
varandra om hur de har löst sin individuella skrivuppgift. Detta gör de 
genom att i tur och ordning gå fram och fylla i OH-texten efter det att 
läraren har kontrollerat och godkänt vad de skrivit.  

2. 2. 4. Sammanfattande analys av den första lektionen i engelska. 
Den beskrivande, sammanfattande analysen sker med hjälp av de tidigare 
nämnda två analysfrågorna. 

 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-

kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 
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De kommunikativa praktiker som konstituerats under lektionen är dels 
präglade av lektionens IRE/IRF-struktur, dels av elevernas egna frågor 
som, till skillnad mot lärarens ofta kontrollerande frågor, har som syfte att 
de ska hjälpa eleverna att få reda på något som de ännu inte vet och utgör 
ett exempel på det Wertsch (1991) benämner reciprocal teaching. Detta 
gäller särskilt när eleverna samarbetar i grupp och där deras yttranden har 
syftet att föra ett problematiserande resonemang och skämta med 
varandra. Både frågorna och svaren kommer här från eleverna, dock utan 
att de utvärderar varandra. 

Ett annat utmärkande drag i lektionens kommunikativa praktiker är an-
nars att interaktionen till stor del fokuseras på att eleverna följer lärarens 
instruktioner. Det blir därför inte så mycket utrymme för elevernas egna 
kommentarer mer än just i den del av lektionen där eleverna arbetar i 
grupp. Det sker en strikt uppdelning mellan språk som form och språkan-
vändning, där utrymmet för eleverna att använda sina kunskaper i engelska 
är begränsat (jämför Gustavsson, 1988). Ett exempel på hur eleverna trots 
detta deltar med sina kunskaper i engelska är när grammatik diskuteras (se 
excerpt 3, första lektionen; del 2, tur 21-28). 

 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder-  

visning?  
     

Av de exempel som jag har presenterat framgår, menar jag, att flerspråkig-
heten här är satt i system. Eleverna och läraren läser och skriver på eng-
elska, översätter från engelska till svenska och tvärt om, de använder eng-
elska ord med hjälp av svenskt teckenspråk och de samtalar med varandra 
med hjälp av teckenspråket. 

När det gäller de översättningar som sker mellan språken ser vi att en 
del språkbyten förekommer genom att läraren och eleverna använder 
svenskt teckenspråk, handalfabetsbokstaverar engelska ord, pekar och 
läser från den engelska texten, gör jämförelser mellan språken samt disku-
terar olika betydelser. Allt detta sammantaget gör att översättningarna inte 
bara blir en överföring mellan olika språk, utan också fungerar som ett 
slags brygga, där svenskt teckenspråk i ytterligare ett steg fungerar som 
medierande redskap för att förklara och bearbeta engelskan. 

På samma gång som svenskt teckenspråk blir en länk mellan olika språk 
får det emellertid också en särskild position i samtalet. Läraren och elever-
na använder det också som en interaktiv språklig bas att utgå ifrån när de 
gör metalingvistiska jämförelser mellan språken. Användningen av svenskt 
teckenspråk blir således också en pedagogisk strategi för att utveckla för-
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ståelse av nya ord som förekommer i de engelska texter som diskuteras på 
lektionen (engelskal första lektionen, del 1, excerpt 1, tur 01-05). 

Ibland använder läraren ett slags pidgininfluerat teckenspråk, till exem-
pel när teckenspråket får en liknande struktur som svenska med fler 
svenskspråkiga grammatiska former, här personliga pronomen, som oftast 
inte förekommer i svenskt teckenspråk (tur 9, 21, 28, 45, 47). 

Samtidigt som svenskt teckenspråk fungerar väl när det gäller förståelse 
och språklig bearbetning har det också begränsningar. Det går inte att an-
vända svenskt teckenspråk för att uttrycka sig på engelska. Den kommunika-
tiva förmågan att tala engelska och att lyssna måste de teckenspråkiga ele-
verna klara sig utan. Vad de däremot skulle kunna utveckla vore en partiell 
kompetens, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig i skrift. Frågan är dock 
om de lär sig något av detta utifrån den lektion som vi har tagit del av. 

2. 3. 1. Engelska andra lektionen; del 1. 
I denna lektion möter vi en annan undervisningsgrupp än i den föregående; 
Alicia, Ellen, Victoria och Mattias. Läraren är inte heller densamma. Hon 
och eleverna har olika språkliga bakgrunder vilket innebär, att svenskt 
teckenspråk antingen är elevernas modersmål eller deras andra språk me-
dan engelska för läraren är ett andraspråk och för eleverna ett tredje språk. 

Eleverna kommer både från år 9 och år 10. Ibland skapas, som jag re-
dan nämnt, över årskurserna olika gruppkonstellationer för att eleverna 
ska kunna ingå i grupper där kunskapsnivån är relativt jämn. Enligt skol-
ledningen och lärarna som jag träffade under mina fältstudier försöker 
man tillgodose elevernas behov på det här viset. Det sker i nära samarbete 
mellan skolledning och lärararbetslag vilket gör att organisationen kring 
att skapa olika gruppkonstellationer över klassgränserna är smidig. 

Vad eleverna som ingår i engelska2-gruppen från den första lektionen i 
engelska emellertid har gemensamt med den grupp som vi nu ska följa är 
att alla har svenskt teckenspråk som undervisningsspråk. Det innebär att 
även den andra engelsklektionen utgår från skriven engelska med svenskt 
teckenspråk som ett medierande redskap.   

Samtalet rör sig om några korta texter som är utvalda från ämnesprov i 
engelska, Äp 9, 2007, version 1. Här, liksom i den första lektionen, disku-
teras således en skriven engelsk text. För att läsaren ska kunna följa det 
flerspråkiga samtalet bifogas också här en transkriptionsnyckel. 
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Transkriptionsnyckel:  
((vänd)) Beskrivning av hur lärare eller elever i samtal visuellt orienterar sig mot varandra i 
klassrumsmiljön 
(pek) Deiktiska eller referentiella pekningar 
(nu) Upprepade nickningar, evaluering av yttranden 
[pek] Pekningar i skriven text  
(TECKENVAL) Kombinationer av teckenval i svenskt teckenspråk i samband med svenskt ord-
val. Val av synonymer och nyanser i tecken/ordval som har motsvarande eller icke motsva-
rande betydelse. 
TECKNA        när två olika språk används samtidigt läggs dessa utförande på olika rader som     
Tala     får beteckna vilka språk som ingår i ett yttrande.  
KOMMA-DIT Teckenutförande som symboliserar en sekvens av två eller flera ord 
<Kursiv stil-svensk översättning/återgivning av svenskt teckenspråk> 
English words - kursiv stil på engelska ord i texten 

<[>] Samtal som överlappar varandra 
H-A-N-D-A-L-F-A-B-E-T-S-B-O-K-S-T-A-V-E-R-I-N-G  
< skriftliga engelska ord i overheadbild eller på vita tavlan eller i kombination av ord som 
introduceras med teckenbokstäver> 

 
Fokus under lektionen är en OH-text som är indelad i åtta små berättelser, 
markerade i alfabetisk ordning (A-H). Vad vi ser är emellertid bara de 
första fyra texterna, alltså (A-D). Berättelserna har inget samband med 
varandra. Läraren delar ut texterna till eleverna och talar om att de ska 
diskuteras gemensamt under lektionen. Därefter stryker hon under några 
ord, till att börja med i text A, innan eleverna hunnit läsa den. Hon stryker 
under följande ord: second in its races och contact lenses. Efter en stund 
har eleverna läst färdigt och läraren ställer sig framför OH-texten (text A) 
och introducerar den genom att peka på rubriken. 
 
A. Dog´s Tale 
 
A man who owned a short- sighted racing greyhound couldn´t understand 
why it always came in second in its races. The vet told him that, since the 
dog couldn´t see very well, it needed another dog to follow. The owner had 
his pet fitted with contact lenses and now it wins all its races. 

 
 

Excerpt 1: Hur kan man förstå de här orden? 
Läraren börjar med att ge eleverna anvisningar om hur de ska gå strate-
giskt tillväga när de ska bearbeta en text. Eleverna får veta att de bör kon-
centrera sig på att plocka ut vissa ord som är viktiga för textens innehåll. 
Detta, menar läraren, ger dem en bra vägledning i att förstå texten i sin 
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helhet. Likaså ska de tänka på att anteckna alla betydelsefulla ord och 
innebörder eftersom detta underlättar för dem och ger flyt i läsningen. 
Läraren börjar med att exemplifiera. 

 
01. L: ((vänd mot elever)) HUR GÖRA NÄR FÅ SÅDAN NATIONELL PROV. BRA ANTECKNA PAPPER. 

ANTECKNA MARGINAL. SÅDAN, SÅDAN ”NYCKEL-ORD” TILL E-X [pek OH-text tale] HÄR ORD SE 

FÖRUT HISTORIA. FINNS E-X SE ORD VAD HANDLA OM. [pek racing] 

  

Sv. < Hur ska ni göra när ni får ett sådant nationellt prov? Jo, då är det bra att ni antecknar på ett 

papper. Antecknar i marginalen. Sådana nyckelord som till exempel ordet tale. Som här betyder 

förut, historia. Och sen finns exempel se här på ordet vad det handlar om.> 

 

02. Victoria: BIL? 

 

Sv. < Om bilar?> 

                      

03. L: BIL? 

 

Sv. < Om bilar? > 

 
04. Alicia: <[>]BIL, NEJ ((skratt)) O-M HUND-KAPPLÖPNING. 

 

Sv. < Om bilar, nej, om hundkapplöpning.> 

 

05. Victoria: (pek) TRO BIL ORSAK R-A-C-I-N-G. 

 

Sv. < Jag trodde det handlade om biltävling eftersom det står racing.> 

 

06. Alicia: JA, NEJ. 

 

Sv. < Ja, nej. > 

 

07. Ellen: OM HUND. 

 

Sv. < Om en hund. > 

 

08. Victoria: >[>] HUND. 

 

Sv. < En hund. > 
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09. L: JA (nu) O-M HUND INTE O-M ÄGARE. ((vänd mot OH-text)) ((vänd mot eleverna)) VAD ÄR 

FRÅGA? VAD ÄR SPECIELL MED HUND? VAD? 

                

 Sv. < Ja, om hunden och inte om ägaren. Vad är det frågan om? Vad är det som är speciellt med 

hunden? Vad? > 

 

10. Victoria: HUND FÖRSTÅ INTE ÄR NÅGOT MED BIL KAN-INTE HÖRA. 

 

Sv. < Hunden förstår inte att det är något med bilen och den kan inte höra.>  

 

11. Mattias: BETYDA (pek) ÄR NÄR-SYNT. 

 

Sv. < Det betyder att den är närsynt. > 

 

12. L: JA ÄR NÄR-SYNT. SE DÅLIG PÅ NÄRA H-Å-L-L. 

 

Sv.< Ja, är närsynt och ser dåligt på nära håll. > 

 
13. Alicia: ((vänd mot läraren)) FÖRSTÅ HUND HA FEL PÅ ÖGON MEN FÖRSTÅ INTE VAD ÄR ANNAT 

FEL VARFÖR INTE KAN FÖLJA. 

         

Sv. < Man kan förstå att hunden har något fel på ögonen men man förstår inte vad de är som gör 

att den inte kan följa.> 

 

14. Mattias: <[>] (pek) MÅSTE FÖLJA ANNAN HUND. 

                

Sv. < Den måste följa en annan hund. > 

 

15. Alicia: ((vänd mot Mattias)) V-A? 

                                                Va?    

Sv. < Va? > 

 

16. Mattias: (pek) MÅSTE FÖLJA ANNAN HUND ORSAK KAN-INTE SE. 

 

Sv. < Den måste följa en annan hund för att den inte kan se.> 

 
Läraren berättar att det är viktigt att uppmärksamma sådana ord i texten 
som har en särskild betydelse, så att man ska få en uppfattning om vad 
texten handlar om. Victoria sätter till exempel ordet racing i ett samman-
hang där det vanligtvis skulle kunna betyda biltävlingar (tur 05). Vi kan 
också se att läraren försöker hjälpa eleverna att förstå att texten handlar 
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om en hund och dess synproblem och inte om ägaren (tur 09). Men det är 
inte bara läraren som berättar textens innehåll. Mattias tar delvis över 
lärarens roll. Han berättar att det handlar om en hund som är närsynt (tur 
11). Han fortsätter med de problem som finns med hundens syn när den är 
med i en hundkapplöpning, och vad den gör för att kunna klara av kapp-
löpningen.  Vad vi ser är således en ganska öppen interaktion i vilken ele-
verna tar del på olika sätt. Att läraren därigenom förlorar en del av kon-
trollen över lektionsförloppet uppmärksammar hon inte. 

Excerpt 2: Att förstå orden i texten 
Nästa strategi för eleverna blir att förstå vissa ord i texten. Läraren presen-
terar dem som nyckelord. När eleverna ska skriva ner orden bör de också 
använda de engelska orden, och inte bara använda en svensk översättning, 
säger läraren.  
 
17. L: JA PRECIS. VAR FINNS ORD NÄR-SYNT? [pek i översta raden i texten] KOMMA FÖRST. [pek 

andra raden] ((vänd mot eleverna)) INTE ÄGARE ÄR NÄR-SYNT. HUND (nick) DÅ VET VI.  [pek 

tredje raden] ((vänd mot elever)) VAR VILKEN PLATS? 

 

Sv.< Ja, precis, var kan man se ordet närsynt? Det kommer alltså först. Det är alltså inte ägaren 

som är närsynt. Det är hunden och det vet vi. Var och vilken plats kommer hunden på?> 

 
18. Ellen: ((vänd mot lärare)) ANDRA PLATS. 

 

Sv. < På andra plats. > 

 

19. L: ((vänd mot Ellen)) ANDRA PLATS. (nu). ALLTID EFTER SPRINGA TÄVLING. 

ANDRA PLATS. [pek nästa mening] ((vänd mot elever)) VEM? 

 

Sv. < Ja, på andra plats. Den är alltid efter på alla tävlingar och kommer på andra plats. Vem?>  

 

20. Alicia: VETERINÄR. V-E-T BETYDA? 

         

Sv. < Veterinär. Vad betyder vet? > 
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21. Mattias: VETERINÄR. 

 

 Sv. < Veterinär. >  

 

22. Victoria: V-E-T-E-R-I….? 

 

Sv. < Veteri…?> 

 

23.L: DJUR-LÄKARE. DJUR-LÄKARE. 

 

Sv. < Djurläkare. Djurläkare. > 

 

24. Victoria: JA, OK. VETERINÄR. (pek) SA A-T-T HUND KAN-INTE SE SÅ BRA. 

   

Sv. < Ja, ok veterinär. Han sa att hunden inte kan se så bra. > 

 

25. L: JA. ((vänd mot OH-text)) [pek längs sjätte meningen] VAD BETYDER ANVÄND HA PÅ SIG? 

NÄSTA NYCKEL-ORD. 

 

Sv. < Vad betyder det? Används och har på sig? Nästa nyckelord. > 

 

26. Victoria: JA. GLASÖGON? 

 

Sv. < Ja, glasögon? > 

 

27. Ellen: GLASÖGON?!  ((vänd mot Victoria)) ((skratt)) 

 

Sv. < Glasögon? > 

 

28. Alicia: <[>] GLASÖGON?! ((vänd mot Victoria)) ((skratt)) 

 

Sv. < Glasögon? > 

 

29. Alicia: ((vänd mot läraren)) KONTAKT-LINSER. 

 

 Sv. < Kontaktlinser. > 

 

30. Victoria: ((vänd mot Alicia)) JA, LUSTIG GLAS-ÖGON. NEJ. 

 

 Sv. < Ja, så lustigt med glasögon. Nej. > 
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31. L: ((vänd mot eleverna)) (nu) KONTAKT-LINSER. [pek på OH-texten contact lenses] ((vänd mot 

elever)) MÅSTE ANVÄNDA. MÅSTE ANVÄNDA. 

 

Sv. < Ja, kontaktlinser som man måste använda. Måste använda. > 

 

32. Victoria: ((vänd mot läraren)) BRA HA KONTAKT-LINSER O-M SKA TÄVLA. 

 

Sv. < Det är bra att ha kontaktlinser om man ska tävla. > 

 

33. L: JA. ((skratt)) [pek OH-text] ((vänd mot elever)) (pek) SE [pek i texten]. FINNS FLERA NYCK-

EL-ORD. BRA O-M ANTECKNA. (pek) KAN ANTECKNA SVENSKA ELLER ENGELSKA.  BRA OCKSÅ PÅ 

ENGELSKA. (pek) KAN PÅ OCH PÅ TEXT. OK. 

 

Sv. < Ja, ni ser att det finns flera nyckelord i texten. Det är bra om ni anteckna detta. Ni kan 

anteckna antingen på svenska eller  engelska. Det är också bra om ni gör det på engelska. Ni kan 

skriva lite här och var i texten. Ok.>   

 
Läraren fortsätter att betona vikten av att förstå nyckelord i texten (tur 25, 
33). Samtidigt kan vi se att eleverna börjar förstå poängen som texten för-
söker förmedla. Det är också möjligt att Alicia förstår, att ordet vet har en 
särskild betydelse (tur 20). Kanske frågar hon också för att reda ut vem 
som gör vad och varför, eftersom texten uppfattas som lite oklar (tur 20). 
Återigen är det Mattias som ger sina klasskamrater svaren på frågorna de 
ställer (tur 21). Men också Alicia och Ellen börjar se hur berättelsen hänger 
ihop (tur 27, 28, 29), medan Victoria fortfarande verkar lite osäker. Men 
vi kan också se hur eleverna skämtar med varandra om hur lustigt det 
skulle se ut med en hund som bär glasögon. Även i detta avsnitt är inter-
aktionen således öppen för elevernas delaktighet och eleverna och läraren 
har roligt åt hunden med kontaktlinserna. Ändå tycks läraren inte kunna 
avhålla sig från sina pedagogiska anvisningar – även om dessa inte behövs i 
sammanhanget. Interaktionen behåller på så sätt trots allt sin institutional-
iserade karaktär. 
 
Läraren går nu fram till OH och flyttar ner papperet till text B. 
B. The Fast Track 
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Operation Tugboat aims to do away with London´s growing problem in 
the streets and help people who get elbowed out of the way or held up by 
dawdling shoppers. The Tugboat group´s spokeswoman says, ”On motor-
ways you can overtake slow drivers so why not make fast lanes on the 
pavements. You could have one-way, fast pedestrian lanes with regulations 
like a minimum speed limit of 3 mph, no eating, no map-reading and no 
cameras 

2. 3. 2. Engelska andra lektionen; del 2. 

Excerpt 3. Vad handlar det om?  
Läraren fortsätter med att påpeka vikten av att eleverna blir förtrogna med 
de strategier som anses vara till hjälp för att förstå texten. Här handlar det 
som tidigare om att försöka förstå viktiga ord för att sedan kunna bilda sig 
en helhetsuppfattning om textinnehållet. 
 
34. L: ((vänd mot eleverna)) [pek OH-text] LÄS FÖRST HELA STYCKE. [stryker under orden growing 

problem , dawdling shoppers, pavements,] 

       

Sv. < Läs först hela stycket.> 

 

((Eleverna läser stycket under tiden som läraren stryker under ord i texten.)) 

 

35. Alicia: (knackar i bordet, vill ha lärarens uppmärksamhet) VAD BETYDER M-P-H? M-I-L-E-S  

  P-E-R H-O-U-R V-A? 

       

 Sv.< Vad betyder mph? Miles per hour, va?> 

 

36. L: VAD SA (pek)? M…. 

       

Sv. <Vad sa du? M…..> 

 

37. Alicia: ((vänd mot läraren)) M-P-H M-I-L-E-S P-E-R H-O-U-R BETYDA HASTIGHET V-A? 

       
 Sv. <Mph miles per hour Det betyder hastighet, va?> 

 
38. L: [pek OH-text på mph] ((vänd mot Alicia)) ÄR HASTIGHET. BETYDA? ((vänd mot Mattias)) 

       

Sv. <Ja, det är hastighet och det betyder…?> 

 

39. Mattias: ((vänd mot Alicia)) BETYDA HASTIGHET P-E-R TIMME. 
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Sv.<Det betyder hastighet per timme.> 

 

 40. L: ((vänd mot elever)) BETYDA HASTIGHET PER TIMME. BRA. PRECIS. ((vänd mot Victoria)) SE 

VAD SA (pek)? BRA. [pek i OH-text]  D-Å SKA (pek) TITTA VAD HANDLA NYHETER O-M. VAD? 

 

Sv. <Ja, det betyder hastighet per timme. Bra, precis. Såg du vad han sa? Bra. Bra, då ska vi se i 

texten vad dessa nyheter handlar om. Om vad?> 

 

41. Victoria: ((vänd mot läraren)) FORT SPÅR. 

        

Sv. <Om fort och om spår.> 

 

 42. L: ((vänd mot Victoria)) (pek) SA FORT [pek OH-text] JA FORT SPÅR. VAD HANDLA OM? ”KAL-

LAS”? 

       

Sv. <Du sa att det betyder fort och att det handlar om spår. Vad kallas det?> 

 

43. Alicia: ((vänd mot läraren)) JA FORT NÅGOT…. 

       

Sv. <Ja, fort, något….> 

 

44. L: [pek OH-text] T-U-G ORD VAD BETYDER? BOGSERA. BOGSERA. B-O-G-S-E-R-A. 

       

Sv. <Tug ordet, vad betyder det? Bogsera, Bogsera, Bogsera.> 

 

45. Alicia: B-O-G-S-E-R-A BÅT (nu) JA. 

        

Sv. <Bogsera båt. Ja.> 

 

46. L: ((vänd mot Alicia)) BOGSERA BÅT. JA. MEN INTE RIKTIG. VAD HANDLA OM? (pek) HANDLA 

INTE OM BÅT. MEN KALLAS SÅ. [pek OH-texten] VAD FINNS PROBLEM? VAD PROBLEM I LONDON? 

VAD PROBLEM? 

 

Sv. <Bogsera båt, ja men inte riktigt. Vad handlar det om? Det handlar inte om en båt, men det 

kallas så. Vad är det som är problemet? Vad för slags problem är det i London?> 

 

47. Alicia: ((vänd mot läraren)) PROBLEM MED KÖP-CENTRUM? 

 

Sv. <Är det om problem med köpcentrum?> 

 

48. Victoria: ((vänd mot läraren)) OLIKA VÄGAR? 
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Sv. <Om olika vägar.> 

 

49. Ellen: ((vänd mot läraren)) ÄR FÖR STOR VÄGAR. 

       

Sv. <Det är för stora vägar.> 

 

50. L: ((vänd mot elever)) [pek OH-text] SE HANDLA O-M GATOR? TITTA PÅ ORD [pek OH-text]. 

ETT- TILL ORD. 

      

Sv.< Titta här, det handlar om gator? Titta på ordet. Ett till ord.> 

 

51. Mattias: ((vänd mot läraren)) <[>] GÅ. GÅ. 

 

Sv.< Gående.> 

 

52. Alicia: ((vänd mot läraren)) P-A-V-E-M-E-N-T-S. KOMMA (pek) DÄRIFRÅN ORD (pekar mot OH-

texten). 

       

Sv.< Pavements. Ordet kommer därifrån. > 

 

53. L: ((vänd mot Mattias)) PRECIS. HANDLA INTE O-M GATOR. STÖRSTA PROBLEM ÄR. [pek OH-

text] 

 

Sv. <Precis. Det handlar inte om gator. Det största problemet är…> 

 

Lektionsavsnittet präglas till stor del av lärarens uppmaningar och anvisningar. 
Dessutom upprepar hon elevernas svar och besvarar själv många av de frågor 
hon ställer. Texten presenteras ord för ord, bland annat genom lärarens pe-
kande på OH-texten. Trots denna styrning tycks eleverna vara involverade. 
Också de ställer nämligen frågor, se till exempel (tur 35-37) som läraren dock 
ger ett ofullständigt svar på (tur 38-40). Hon menar att MPH betyder hastig-
het per timme. Genom att ge Mattias ordet, har hon emellertid åter öppnat 
möjligheten för eleverna att träda fram (tur 38-39). Mattias får kliva fram ur 
sin så kallade elevidentitet och agera som en person som kan tillföra kunskap. 
Vi ser att även de övriga eleverna deltar genom att gissa sig igenom texten ord 
för ord. Visserligen är det lärarens frågor som styr elevernas gissande (turer 
43,47, 48), men eleverna är med. Ändå är situationen mycket diffus. Gustavs-
son (1988, s 109) presenterar en liknande situation, där läraren håller kvar 
diskussionen vid enstaka ord utan att utveckla samtalet så att textens innehåll 
blir helt klart eftersom läraren och eleverna opererar på olika nivåer. 
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Excerpt 4: Att läsa mellan raderna 
54. L: [pek OH-text] ((vänd mot elever)) MEN HUR HÄR? FOLK GÅ LÅNGSAM EN TROTTOAR. 

HANDLA OCH STANNA. GÅ LÅNGSAM. FINNS ANDRA MÄNNISKOR GÅ FORT. VILL GÖRA NÅGOT. 

BILDA NÅGOT. VAD? VILL FOLK GÖRA NÅGOT. GÅ SNABB. [pek OH-text]. KOPPLA-TILL [pek OH-text 

tugboat]? 

      

Sv. <Men hur är det här. Folk går långsamt och sen finns det andra som går fort och så vill man 

göra något åt det. Bilda något och vad är det man vill göra? Kopplat till…?> 

 
55. Alicia: ((vänd mot läraren)) VILL KUNNA BLANDA FOLK SOM KAN GÅ SNABB OCH KAN GÅ 

LÅNGSAM OLIKA SIDOR TROTTOAR. 

 

Sv.< Man vill kunna blanda folk som kan gå snabbt och kan gå långsamt på olika sidor av trottoa-

ren.> 

 

56. Ellen: ((vänd mot lärare)) SAMMA SOM PÅ MOTORVÄG. FÅ-INTE GÅ LÅNGSAM. 

 

 Sv. <Det är samma som på motorvägen. Man får inte gå långsamt.> 

 

57. L: ((vänd mot elever)) JA PRECIS PÅ MOTOR-VÄG INTE KÖRA LÅNGSAM PRECIS SOM HÄR 

SVERIGE.  MEN FINNS TVÅ FILER KAN VÄLJA KÖRA OLIKA SNABB.  MEN FÅ-INTE STANNA ELLER 

KÖRA LÅNGSAM. GÅ- INTE KÖRA 50 KM I TIMME. 

      

Sv. <Ja, precis som på motorväg. Det går inte att köra långsamt precis som här i Sverige. Men det 

finns två filer som man kan välja på om man vill köra olika snabbt. Man får inte stanna eller köra 

långsamt. Det går inte att köra 50 km i timmen.> 

 

58. Ellen: ((vänd mot läraren)) NEJ. VET. 

       

Sv.<Nej, jag vet.> 

 
59. L: ((vänd mot elever)) MÅSTE ANPASSA HASTIGHET. JA. [pek OH-text The tugboat group´s 

spokeswoman] GÅ-IHOP MED SKA GÖRA VAD? VAD SYFTE? 

     

Sv. <Man måste ju anpassa hastigheten. De i gruppen går ihop för att göra vad? I vilket syfte?> 

 

60. Alicia: ((vänd mot lärare)) VILL PÅVERKA SÅ FOLK KAN GÖRA SÅDAN FILER PÅ TROTTOAR SOM 

MOTOR-VÄG. 

 
Sv. <Ja, de vill påverka folk att göra sådana filer på trottoarerna som man har på 

 motorvägen.> 
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61. L: ((vänd mot elever)) SE (pek) BEHÖVA INTE LÄSA ORD, ORD UTAN NYCKEL-ORD OCH KALLAS 

LÄSA MELLAN RADER. [pek OH-text hela stycket] BETYDA (pek) VET VAD HANDLA OM. BRA DÄRFÖR 

(pek) ANTECKNA. SÅ (pek) VET HANDLA OM. BLIR LÄTTARE VETA VAD A. B. C. D HANDLA OM. SÅ 

BLI RÄTT. [pek OH-text ord limits] VET FINNS REGLER. 

       

Sv.<Ja, ni behöver inte läsa ord för ord, utan bara nyckelord. Detta kallas för att läsa mellan 

raderna.  Det betyder att ni får veta vad det handlar om. Därför är det bra om ni antecknar.  Så ni 

vet vad det handlar om. Det blir lättare då att veta vad a, b, c, d handlar om. Så det blir rätt. De vet 

att det finns regler. > 

 

Läraren breder ut sig med anvisningar, förmaningar och upprepningar. 
Trots den uppmaning (tur 61) eleverna får om att inte läsa texten ord för 
ord utan försöka förstå vad som står mellan raderna blir anvisningarna, 
som jag ser det, något motsägelsefulla i relation till den typ av textgenom-
gång hon själv gör under lektionen. 

Följande utdrag handlar om text C. Läraren har hämtat pennor och ber 
eleverna stryka under och anteckna. De ord som läraren vill att eleverna 
ska stryka under är Baldy ran away, several months, Jenny Brown, traced, 
DNA-analysis. 

2. 3. 3. Engelska andra lektionen; del 3. 
 

C. It´s a Dog´s Life 
 

Baldy ran away from home and was found by Jenny Brown, who took care 
of him for several months. Now Baldy´s original owner, Mary Clarke, has 
traced the dog and wants him back. Jenny thinks the dog had been neglect-
ed and doesn´t think Marcy Clarke is Baldy´s real owner either. Mary 
Clarke is now taking the case to court with her dog´s DNA analysis to 
prove that she is the real owner of Baldy, the Chinese Crested dog. 
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Excerpt 5: Att visualisera  
I den här delen får vi se att det är en elev som föreslår en strategi. Eleven 
påpekar nämligen för läraren att hon har förstått, att det som man menar 
med att förstå en text, är detsamma som att kunna visualisera den. 
 
62. Ellen: ((vänd mot lärare)) (pek) HA LÄS HELA TEXT OCH KAN VISUALISERA VAD HANDLA O-M. 

       

Sv. <Jag har läst hela texten och kan visualisera och vet vad den handlar om.> 

 

63. L: ((vänd mot Ellen)) JA MEN (pek) SKA OCKSÅ SE SAMMANHANG I TEXT. VETA VAD HANDLA 

O-M. OCH ANTECKNA GÄRNA ORD SOM HÖR-IHOP. SÅ FINNS BRA RÄTT SAMMANHANG. VAD 

HANDLA O-M. 

 

Sv. <Ja, men du ska också se sambanden i texten. Veta vad det handlar om och anteckna gärna 

de ord som hör ihop så du får ett sammanhang och vet vad det handlar om.> 

 

64. Ellen: ((vänd mot lärare)) TEXT HANDLA O-M EN HUND SOM FÖRSVINNA OCH KOM TILL EN NY 

ÄGARE. VAD BETYDER ORD N-E-G-L-E-C-T-E-D.? 

       

Sv. <Texten handlar om en hund som försvinner och kommer till en ny ägare. Vad betyder ordet  

neglected?> 

 

65. L: ((vänd mot Ellen)) JA N-E-G-L-E-C-T-E-D VAD BETYDER? ((vänd mot elever)).  JA N-E-G-L-I-G-

E-R-A PÅ SVENSKA INTE BRY-SIG-O-M.  NU MÅSTE VETA HANDLA O-M [pek OH-text]  

       

Sv.<Ja, neglected vad betyder det? Ja, negligera på svenska, att inte bry sig om. Nu måste ni nog 

veta vad den handlar om.> 

 
När Ellen tar ett initiativ och berättar att hon gjort som läraren sagt, det 
vill säga skaffat sig en översiktlig förståelse av sammanhanget (tur 62), 
ignoreras hon av läraren. Det blir motsägelsefullt, eftersom läraren i början 
av lektionen flera gånger påpekat vikten av att förstå budskapet i texten. 
Istället upprepar hon sig och ber Ellen anteckna ord för att kunna se sam-
banden i texten. Men Ellen låter sig inte nedslås. Hon berättar vad texten 
handlar om och frågar samtidigt om ordet ”neglected” (tur 64). Och på så 
vis kan vi se att hon trots lärarens förmaningar använder sin voice 
(Pennycook, 1997) och står på sig. Det gör hon genom att hävda att hon 
redan vet vad som förväntas och känner till de krav som ställs för att bear-
beta texten. Hennes återberättande av texten tycks ha just det syftet. Sam-
talet fortsätter här: 
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Excerpt 6: Att spåra en hund. 
66. Ellen: ((vänd mot lärare)) HUND. 

       

Sv.<Hund.> 

 

67. L: ((vänd mot elever)) EN HUND SOM BORTA. [pek OH-text] 

       

Sv.<Om en hund som är borta.> 

 

68. Victoria: ((vänd mot lärare)) ÄR HUND SOM BORTA. JE-N-N-Y UPPTÄCKA (pek). 

       

Sv.<Det är om en hund som är borta. Jenny upptäcker den.> 

 

69. L: ((vänd mot elever)) JA FINNS EN-TILL PERSON SOM ÄR INBLANDA. 

      

Sv.< Ja, det finns en till person som är inblandad.> 

 

70. Alicia: ((vänd mot lärare)) ÄGARE. 

       

 Sv. <Ägaren.> 

 

71. L: JUST (pek). ÄGARE [pek OH-text] BETYDER VAD HA ÄGARE GÖRA? [pek OH-text ordet traced] 

      

Sv.< Ja, just det. Ägaren. Och det betyder att ägaren har gjort det?> 

 

72. Mattias: ((vänd mot läraren)) S-P-Å-R-A-T. 

       

 Sv. < Spårat. > 

 

73. L: ((vänd mot Mattias)) JA S-P-Å-R-A-T. BETYDER HA SÖK OCH UPPTÄCKA. HITTA. [pek OH-

text]. VILL HA TILLBAKA HUND. [pek OH-text] 

 

Sv. <Ja, spårat och det betyder att man har sökt och upptäckt. Man har hittat och vill ha tillbaka  

hunden.> 

 

74. Victoria: ((vänd mot läraren)) J-E-N-N-Y TRO HUND BRY- INTE-O-M. 

       

Sv.< Jenny tror att hunden inte bryr sig om.> 
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75. L: ((vänd mot Victoria)) HUND BRY-SIG-INTE-O-M?! 

       

Sv.<Att hunden inte bryr sig om?!> 

 

76. Alicia: ((vänd mot läraren)) NEJ, (pek) MENA A-T-T J-E-N-N-Y TRO ATT (pek) MED HUND INTE 

BRY-SIG-OM! 

 

Sv.<Nej, hon menar att Jenny tror att hon med hunden inte bryr sig om.> 

 

77. L: ((vänd mot Alicia)) JAHA, JA, BRA. [pek OH-texten] OCH TRO, MISSTÄNKA, VAD TRO (pek)? 

      

Sv. < Jaha, vad bra, och tror, misstänker, vad tror ni? > 

 

78. Ellen: ((vänd mot läraren)) J-E-N-N-Y TRO-INTE M-A-R-Y C-L-A-R-K-E ÄR ÄGARE HELLER. 

       

Sv.<Jenny tror inte att Mary Clarke är ägaren heller.> 

 

79. L: ((vänd mot Ellen)) JUST (pek) (pek) TRO-INTE M-R-S C-L-A-R-K-E ÄR HUND SIN RIKTIG 

ÄGARE HELLER. MEN FAKTISKT LUSTIG. VAD HAR (pek) IDÉ ISTÄLLET? [pek OH-text] 

       

Sv. <Ja, just det hon tror inte att Mrs Clarke är hundens riktiga ägare heller men det är ju faktiskt 

lustigt. Vad har hon för idé istället?> 

 

80. Alicia: (pek) TYCKER ÄR KNÄPP! (pek) TRO KAN TA D-N-A ANALYS PÅ HUND BEVISA ÄR SIN 

HUND. TRO-INTE (pek). 

 

Sv.< Jag tycker det är knäppt! Hon tror hon kan ta DNA analyser på hunden och bevisa att det är 

hennes hund. Det tror inte jag.>  

 

81. L: ((vänd mot Alicia)) KANSKE HA INTYG PÅ PAPPER O-M HUND OCH BEVIS. 

       

Sv. <Hon kanske har intyg och papper om hunden som bevis.> 

 

82. Alicia: ((vänd mot läraren)) TRO-INTE (pek)! 

         

Sv. <Det tror inte jag!> 
  



120 I KARIN ALLARD   Varför gör de på detta viset?   
 

83. L: (vänd mot elever) MEN O-M KÖPA HUND ÄR LAG A-T-T KÖPA RÄTT OCH INTE BLI NÅGOT  

O-L-A-G L-I-G. DET ÄR LAG PÅ SKA STÅ PAPPER VILKEN RAS HUND HA. LÄS HÄR ÄR R-A-S [pek OH-

text]. 

         

 Sv.<Men om man köper en hund är det lag på att man köper rätt och att det inte är något  

 olagligt. Det är lag på att det ska finnas papper på vilken ras en hund har.> 

 
Vad vi hittills har sett av den här engelsklektionen är att läraren å ena sidan 
upprepade gånger säger att eleverna bör läsa mellan raderna (tur 61) men 
själv bryter ner läsningen och förståelsen genom att fokusera nyckelord. 
Samtidigt tar eleverna plats och är involverade i textförståelsen genom sina 
gissningar och genom att de hjälper varandra. På så vis tycks eleverna liksom 
“gå udenom” lärarens förmaningar och frågor, något som förlänar lektionen 
en viss dynamik, trots allt.  Lektionen fortsätter nu med text D. 

 
D. On Your Bike! 

 
Eco-freak Brady Blade opened his speech on Car Free Day by asking, 
”Does your town look like Los Angeles on your way to work in the morn-
ing?” He advised the audience to ”go green” and use electric powered ve-
hicles. Or maybe try two wheels instead of four. According to Mr. Blade, 
pedal –pushing could become the ”in” thing. ”There´s nothing like a flashy 
mountain bike to draw attention. Or inlines! Or skates! 

2. 3. 4. engelska, andra lektionen; del 4. 
Läraren går nu till OH, flyttar ner texten till D och stryker under orden 
ECO-freak, Car free, go green, inlines or skates, electric powered vehicles. 
 

Excerpt 7: Ekosystem 
84. Victoria: ((vänd mot läraren)) VAD BETYDER W-H-E-E-L-S? 

       

 Sv. < Vad betyder wheels?> 

 

85. L: ((vänd mot Victoria)) HJUL. 

 

Sv. < Hjul. > 
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86. L: (går mot OH-texten) BRA (pek) STRYKA UNDER ORD. IBLAND (pek) LÄSA ORD (pek) TÄNKA 

(pek) ALLTID HÖR-IHOP MED NÅGOT ANNAT. MEN INTE ALLTID ÄR SÅ A-T-T (pek) BETYDER 

SAMMA. BETYDER (pek) MÅSTE LÄSA IGENOM RADER FÖRSTÅ VAD BETYDER. [pek OH-text] E-C-O 

VAD BETYDER (pek) HÄR? 

 

 Sv. < Bra att ni stryker under ord. Ibland läser vi ord och tänker att de alltid hör ihop med något 

annat. Men det är inte alltid så att det betyder samma. Det betyder vi måste läsa igenom raderna 

för att förstå vad det betyder. [pekar i texten] Eco, vad betyder det här? > 

 

87. Victoria: ((vänd mot läraren)) VARUMÄRKE. 

 

Sv. < Varumärke. > 

 

88. L: ((vänd mot elever)) VARUMÄRKE, NEJ. 

 

Sv. < Varumärke, nej. > 

 

89. Ellen: ((vänd mot läraren)) E-K-O SYSTEM E-K-O-L-O-G-I-S-K-T OMRÅDE. 

 

Sv. < Ekosystem. Ekologiskt område. > 

 

90. L: ((vänd mot Victoria)) TITTA VAD (pek) SÄGER! 

 

Sv. < Titta på vad hon säger! > 

 

91. Ellen: ((vänd mot Victoria)) E-K-O SYSTEM E-K-O-L-O-G-I-S-K-T OMRÅDE. 

 

 Sv. < Ekosystem. Ekologiskt område. > 

 

92. L: ((vänd mot elever)) E-K-O S-Y-S-T-E-M HANDLA O-M OMRÅDE [pek OH-text] HÄR ÄR EN 

PERSON SOM ÄR F-R-E-A-K. 

 

Sv. < Ekosystem handlar om område. Här är en person som är freak. > 

 

93. Alicia: ((vänd mot läraren)) BETYDA EN PERSON SOM INTRESSERA MYCKET. INRIKTA PÅ. 

 

Sv. < Det betyder en person som intresserar sig mycket, som inriktar sig på. > 
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94. L: ((vänd mot elever)) JA EN PERSON SOM INRIKTA SIG HÅRT PÅ NÅGOT. ÄR INTRESSERA 

SPECIFIKT AV NÅGOT. [pek OH-text] STÅR HÄR NÅGOT C-A-R F-R-E-E  D-A-Y. 

 

Sv. < Ja, en person som inriktar sig hårt på något. Är intresserad specifikt av något. Här står något 

om car free day. > 

Läraren lyfter fram de ord som hon anser vara viktiga för hela berättelsen 
(tur 86-92). Texten handlar om att vara miljömedveten och ekosystem är 
ett sådant ord som har särskild betydelse för innehållet som helhet. Ellen 
tar initiativ och berättar för Victoria betydelsen av Eco. Samtidigt är det 
läraren som tar det största utrymmet trots att både Ellen och Alicia har 
förstått textens budskap (tur 89-94). I (tur 86) tycks läraren dessutom mot-
säga det hon tidigare sagt i (tur 61), nämligen att eleverna inte behöver 
förstå varje ord utan bara nyckelorden. Här, i (tur 86), säger hon däremot 
att man måste läsa igenom raderna (texten) först för att förstå vad orden 
betyder. 

Excerpt 8: Energi 
95. Ellen: ((vänd mot läraren)) BETYDA BIL F-R-I DAG. 

 

Sv. < Det betyder det är en bilfri dag. > 

 

96. Victoria: ((vänd mot lärare)) BETYDA A-T-T INTE ANVÄNDA BIL, GÅ, CYKLA, ELLER NÅGOT 

ANNAT. 

 

Sv. < Det betyder att man inte använder bil. Man går, cyklar eller något annat. >   

 

97. L: ((vänd mot Victoria)) VILKEN DAG ÄR, BETYDER? 

 

Sv. < Vilken dag är det? Och det betyder? > 

 

98. Victoria: ((vänd mot lärare)) BETYDA BIL-F-R-I DAG. 

 

Sv. < Det betyder att det är en bilfri dag. > 

 

99. L: JA PRECIS. [pek OH-text] VEM ÄR (pek) SOM PREDIKA TILL [pek OH-text ordet audience] 

VAD BETYDER? 

 

Sv. < Ja, precis och vem är det som påverkar och vad betyder ordet audience? > 

 

100. Mattias: ((vänd till läraren)) PUBLIK. 
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Sv. < Publik. > 

  

101. L: ((vänd till eleverna)) JA PUBLIK. FÖRESLÅ VAD? FÖRESLÅ? 

 

Sv. < Ja, publik. Vad föreslog man? Föreslog? > 

  

102. Victoria: ((vänd till lärare)) SKA GÅ MERA.  

 

Sv. < Att man ska gå mera. > 

 

103. L: ((vänd till Victoria)) GÅ MER? LÄS MER I TEXT [pek OH-text] 

 

Sv. < Gå mer? Läs mer i texten. > 

 

104. Victoria. ((vänd till lärare)) ANVÄNDA MINDRE EL. 

 

Sv. < Man ska använda mindre el. > 

 

105. L: ((vänd till elever)) ANVÄNDA MINDRE EL BIL? ELLER? 

 

Sv. < Använda mindre el bilar? Eller? > 

 

106. Mattias: ((vänd till lärare)) BYTA TILL ANNAN ENERGI OCH ANVÄNDA ELEKTRISK DRIVEN 

CYKEL. 

 

Sv. < Byta till annan energi och använda elektriskt drivna cyklar. > 

 

107. Victoria: ((vänd till lärare)) JA KAN BYTA FYRA HJUL MOT TVÅ. 

  

Sv. < Ja, man kan byta fyra hjul mot två. >  

 

108. L: ((vänd till Victoria)) JA VAD LUSTIG! LUSTIG UPPFATTNING! MEN TVÅ MENA INTE A-T-T TA 

BORT TVÅ HJUL PÅ EN BIL OCH DET BLI TVÅ! (pek) MENA INTE SÅ. 

 

Sv. < Ja, vad lustigt! Lustig uppfattning! Men med två menas inte att man tar bort två hjul på en bil 

och det blir två! Det betyder inte det. > 

 
Lektionen försiggår på ungefär samma sätt som tidigare. Läraren koncen-
trerar sig på ett ord i taget och missar kanske därför Mattias yttrande (tur 
106) och Victorias slagfärdiga förklaring. I (tur 108) visar läraren att hon 
faktiskt inte lyssnat på eleverna utan fortsätter att följa sin egen agenda. 
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Interaktionen mellan lärare och elever tycks med andra ord i detta avsnitt 
ske på olika nivåer där eleverna fokuserar innehållet i texten medan läraren 
vill ha den rätta översättningen till de enskilda orden (jämför Gustavsson, 
1998). 

 
Här fortsätter nu nedan nästa excerpt från texten om It´s a Dogs Life. 

Excerpt 9: Flashy mountainbike. 
109. Alicia: ((vänd mot lärare)) VAD BETYDER V-E-H-I-C-L-E-S? 

 

Sv. < Vad betyder vehicles? > 

 

110. Mattias: ((vänd mot Alicia)) CYKEL. 

 

Sv. < Cykel. > 

 

111. L: ((vänd mot elever)) [pek OH-text] F-O-R-D-O-N? VAD MENA F-O-R-D-O-N? 

 

Sv. < Fordon? Vad menas med fordon? > 

 

112. Victoria: ((vänd till lärare)) ÅKA BIL, BUSS, OLIKA FLYG… 

 

Sv. < Att åka bil, buss, olika flyg…> 

 

113. L: ((vänd till elever)) CYKEL OCKSÅ? [pek OH-text pedal-pushing] VAD BETYDER? 

 

Sv. < Kan man åka cykel också? Vad betyder det? > 

 

114. Ellen: ((vänd till lärare)) PEDAL NÅN-TING.. 

 

Sv. < Pedal någonting..> 

 

115. L: ((vänd till elever)) JA PEDAL CYKEL TRAMPA. [pek OH-text flashy mountainbike to draw 

attention] BETYDER?  FLOTT BERG CYKEL…A-T-T-E-N-T-I-O-N, VAD BETYDER? 

 

Sv. < Ja, pedal, cykel trampa. Flashy mountainbike? Attention, vad betyder det? >  
 
16. Mattias: ((vänd till läraren)) UPPMÄRKSAMHET. 

 

Sv. < Uppmärksamhet. > 
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117. L: ((vänd till elever)) FLOTT BERG CYKEL KAN FÅ UPPMÄRKSAMHET. UPPTÄCKA UPPMÄRK-

SAMHET?  ELLER? 

 

Sv. < Flashy mountainbike kan få uppmärksamhet. Upptäcka uppmärksamhet? Eller?> 

 

118. Alicia: ((vänd till lärare)) INLINES. 

 

Sv. < Inlines. > 

 

119. L: ((vänd till elever)) JA INLINES, SKATEBOARD… BETYDA INTE KÖRA BIL. 

 

Sv. < Ja, inlines, skateboard. Det betyder inte att köra bil. > 

I den avslutande delen av den fjärde berättelsen använder läraren samma 
strategi som i lektionen som helhet. Hon håller sig nära de enskilda orden, 
vilket motsäger det hon annars har påpekat om att läsa mellan raderna. 
Ibland griper eleverna in och hjälper varandra, men mestadels är det lära-
ren som sätter agendan för vad som är viktigt att diskutera. Berättelsen 
avrundas inte heller. Läraren ställer en fråga om vad som menas med att 
uppmärksamma mountainbike (tur 117). Vad betyder det? Det ger läraren 
inte riktigt ett svar på. Alicia verkar förstå hur konstruktionen hänger ihop 
genom att svara ”inlines”. Men frågan tycks hänga i luften. Läraren avslu-
tar lektionen med att uppmana eleverna att anteckna allt och undrar om de 
gjort detta på lektionen. Det är viktigt, säger hon, att de kommer ihåg 
detta till nästa gång. Hon uppmanar dem också att läsa styckena en gång 
till innan de träffas igen. Eleverna lovar att de ska komma ihåg det till 
nästa lektion. Med andra ord; de inordnar sig i mönstret för lektionen (se 
Wertsch, 1991,1998). 

2.3. 5. Sammanfattande analys av den andra lektionen i engelska. 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-

kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 
 

Visserligen är IRE/IRF-strukturen dominerande under lektionen, men det 
finns också flera exempel på hur eleverna utvecklar en egen förståelse av 
texten, antingen utan lärarens inblandning, eller i dialog med henne, och 
genom att de diskuterar med varandra utan att rådfråga läraren (tur 27, 
28, 29, 30, 31) (Se Wertsch, 1991). Eleverna kan ibland nästan ta över 
lärarens position. Exempel på detta har vi sett när Mattias på lärarens 
inbjudan blir den som förmedlar kunskapen (tur 11, 14). Vi kan emellertid 
också se att läraren vänder sig även till de andra eleverna och ber dem 
förklara. De kommunikativa praktikerna i denna lektion är alltså synnerli-
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gen komplexa. Å ena sidan styr läraren genom IRE-strukturen och genom 
sina återkommande förmaningar och anvisningar till eleverna. Å andra 
sidan bryts detta mönster gång på gång genom elevernas aktiva deltagande, 
deras ofta roade gissningar och intresserade inlägg. Som jag tolkar detta 
fyller IRE-strukturen i denna lektion inte främst syftet att läraren ska be-
hålla makt och kontroll (jämför Wertsch, 1998), utan är snarare ett uttryck 
för en selektiv tradition (Tornberg 2007, 2009). Eleverna tycks också god-
känna denna tradition. De anpassar sig, även om de deltar där det är möj-
ligt. Eller som Lave och Wenger (1995) uttrycker det: ”(…) learning, think-
ing, and knowing are relations among people in activity in, with, and aris-
ing from the socially and culturally structured world ”(s 50f). 
 

2. På vilket sätt fungerar teckenspråket som ett interaktivt, medier-
ande redskap i den flerspråkiga språkundervisningen? 
 

Som i den förra lektionen möter eleverna engelska i skriven form. De får 
följa en engelsk text baserad på fyra fristående berättelser där de förmodas 
kunna översätta från engelska till svenskt teckenspråk och tvärtom. Teck-
enspråket har flera funktioner; dels att fungera som redskap för översätt-
ning, även om eleverna inte alltid behöver teckenspråket för att förstå, utan 
läser texten direkt (tur 62, 63), dels att utgöra samtalsspråket både i ele-
vernas och lärarens olika yttranden.   

Också under denna lektion ser vi exempel på ett pidgininfluerat tecken-
språk då svensk syntax bakas in i olika yttranden (tur 75, 86). I dessa turer 
handlar det om nominalfraser och pronomina som vanligtvis inte används i 
svenskt teckenspråk. Men också handalfabetsbokstavering av engelska ord 
istället för ett svenskt teckenval (tur 52, 84, 109) kan sägas vara exempel 
på detta pidgininfluerade teckenspråk som läraren måste ta till, eftersom 
teckenval för vissa ord saknas. 

2. 4. 1. Engelska, tredje lektionen; del 1. 
Vi ska nu i den här tredje och sista lektionen i engelska följa språkunder-
visningen tillsammans med elever som vi redan tidigare har mött. Men 
medan de tidigare lektionerna utgjordes av två olika undervisningsgrupper 
har eleverna under den här lektionen tillfälligt sammanförts i en och 
samma grupp. Alla elever finns inte med, men vi kommer att få möta Ali, 
Ellen, Elias, Ida och Viktoria. Läraren som undervisar i engelska är den-
samma som från den första lektionen (se 2. 2.1). 

 
Liksom i anslutning till de tidigare lektionerna bifogas en transkript-
ionsnyckel. 
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Transkriptionsnyckel:  
((vänd)) Beskrivning av hur lärare eller elever i samtal visuellt orienterar sig mot varandra i 
klassrumsmiljön 
(pek) Deiktiska eller referentiella pekningar 
[pek] Pekningar i skriven text  
//gest-axelryckning// indikerar negation eller respons på ett yttrande 
 (TECKENVAL) Kombinationer av teckenval i svenskt teckenspråk i samband med svenskt 
ordval. Val av synonymer och nyanser i tecken/ordval som har motsvarande eller icke motsva-
rande betydelse. Här i nedanstående excerpter förekommer ett teckenval i svenskt teckenspråk 
som ”PI”. I svensk översättning betyder detta teckenval ”verkligen”, ”med emfas”, ”fak-
tiskt”, ”egentligen”, o s v. I detta specifika exempel står teckenvalet för det svenska ordet 
”egentligen”. Ett annat teckenval som förekommer i ett excerpt är ”PY”, som i svensk över-
sättning betyder ”också”. 
TECKNA  
 Tala.  När två språk används simultant som exempelvis svenskt teckenspråk och talad 
svenska skrivs denna form ut med olika rader. Dessa rader betecknar en sådan ordning att 
den första raden utläses som det språk som används primärt medan det sekundära ordet 
återges på andra raden. Den tredje raden används som en översättningsrad för hela yttrandet.  
KOMMA-DIT Teckenutförande som symboliserar en sekvens av två eller flera ord 
<Kursiv stil-svensk översättning/återgivning av svenskt teckenspråk> 
English words- kursiv stil på engelska ord i texten 
<[>] Samtal som överlappar varandra 
(nu) Upprepade nickningar, evaluering av yttranden 
H-A-N-D-A-L-F-A-B-E-T-S-B-O-K-S-T-A-V-E-R-I-N-G  
< skriftliga engelska ord i overheadbild eller på vita tavlan eller i kombination av ord som 
introduceras med teckenbokstäver> 

Lektionen börjar med att eleverna sitter tillsammans och diskuterar en 
OH-text från Wikipedia52 som läraren gjort utdrag ifrån och som handlar 
om Guy Fawkes (se nedan). Till detta tema har läraren också bett Ali göra 
en kortare sammanfattning som han nu ska redovisa. Ali tvekar en smula 
inför uppgiften och säger: ”jag har varit på praktik” med en förhoppning 
om att kanske slippa. Men därefter berättar han kort om vad han har lärt 
sig. OH-texten blir därefter en uppstart till lektionens tema om engelska 
traditioner och om de kunskaper eleverna har kring religion och betydelse-
fulla kända personer i England. 
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Fig. 5. På ovanstående bild kan man se hur läraren och eleverna i samtal med varandra 
på svenskt teckenspråk diskuterar en OH-text på engelska.  

 
      

Guy Fawkes (13 April 1570-31 January 1606) was a member of a group of 
English Roman Catholics which planned to carry out the Gunpowder Plot, 
an attempt to blow up the Houses of Parliament and kill King James I of 
England, to destroy Protestant rule by killing the Protestant aristocracy, on 
5 November 1605. 

 

Excerpt 1: Guy Fawkes 
Den här lektionen börjar som sagt med att eleven Ali ska få introducera en 
text om Guy Fawkes. Ali är fåordig varvid läraren rycker in för att ge ho-
nom fler ledtrådar om hur han ska presentera den huvudperson som texten 
kretsar kring. För att han ska kunna redogöra för sin uppgift behöver 
framställningen vara fylligare. Därför hjälper läraren honom genom att 
ställa några ledande frågor. 
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01.Ali: (skriver Guy Fawkes på tavlan) ((vänd mot lärare)) ÄR? (pek mot tavlan) 

 

Sv. < Är det han? > 

 

02. L: ((vänd mot Ali)) VEM? SKRIVA MER.  

 

Sv. < Vem? Du får skriva mer. > 

 

03. Ali: ((vänd mot tavlan)) ((vänd mot elever)) FÖDD 1570. RÄTT? DÖD 1606. HÖRT, KAN HONOM? 

(pek tavlan). 

 

Sv. < Född 1570. Rätt? Död 1606. Har ni hört talas om honom?> 

 

04. Ellen: ((skratt)) //gest-axelryckning// ”vet inte”. 

 

Sv. < Jag vet inte. > 

 

05. Victoria: ((skratt)) 

 

06. L: ((vänd mot Ali)) (pek) VET-INTE. MÅSTE FORTSÄTTA. HAFT SA (pek) VET-INTE?  

 

Sv. < Vi vet inte så mycket om honom. Så du får fortsätta. Har vi inte sagt att vi inte vet? > 

 

07. Ali: ((vänd mot lärare och elever)) VET-INTE? KAN FORTSÄTTA [pek tavla] (pek) PROVA ELLER 

FÖRSÖKA PÅ 1600-TALET DÖDA KUNG J-A-K-O-B. VET-INTE O-M HAFT DÖDA MEN (pek) PROVA 

SPRÄNGA P-A-R-L-I-A-M-E-N-T HUS SPRÄNGA. HA KUNSKAP O-M (pek). ÄR SJÄLV L-E-G-O SOLDAT. 

HA ERFARENHET. MEN ALLA FALL ((vänd mot tavlan)) ((vänd mot elever)) FÖDD ENGLAND STAD 

HETER Y-O-R-K. 

 

Sv. < Ni vet inte? Då kan jag fortsätta. Han provade eller försökte på 1600-talet att döda kung 

Jakob. Jag vet inte om han verkligen dödade honom. Men han försökte att spränga parlamentshu-

set. Han hade kunskap om det eftersom han själv var legosoldat. Han hade erfarenhet av det. Men 

i alla fall så var han född i England i en stad som heter York. > 

 

((Ida kommer in i klassrummet, sätter sig ner)). 

 

08. Ida: ((vänd mot Ali)) URSÄKTA MIG.  

 

Sv. < Ursäkta mig. > 
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09. L: (sträcker ut handen och pekar mot Ida men tittar mot Ali för att ge honom fortsatt uppmärk-

samhet). ((nickar)) 

 

10. Ali: ((vänd mot lärare)) [[paus]]  

 

11. L: ((vänd mot Ali)) HAN LYCKAS SPRÄNGA HUS?  

 

Sv. < Han lyckades alltså spränga huset? > 

 

12. Ali: ((vänd mot tavlan)) ((vänd mot lärare)) JA JUST (pek) FÖRSÖKA MÖRDA MEN TRO LYCKAS 

DÖDA KUNG. OCH BLI SJÄLV SEN TORTERA.  

 

Sv. < Ja, just det. Han försökte mörda och ja han lyckades döda kungen. Sedan blev han själv 

torterad. > 

 

13. L: ((vänd mot Ali)) NEJ MISSLYCKA DÖDA NÅGON. 

 

Sv. < Nej, han misslyckades med att döda någon. > 

 

14. Ali: ((vänd mot läraren)) MINNS INTE PRECIS HUR. JAHA (pek) MISSFÖRSTÅ. (pek) INTE DÖDA, 

MEN SJÄLV BLI DÖDAD.   

 

Sv. < Jag minns inte precis hur. Jaha, då har jag missförstått. Han dödade inte någon men blev 

själv dödad. > 

  

15. L: ((vänd mot Ali)) JA (pek) SJÄLV. (reser sig upp och går mot Ali). 

 

Sv. < Ja, han blev det själv. > 

 

16. Ali: ((vänd mot lärare)) JA TRO FÄRDIG. 

 

Sv. < Ja, jag tror att jag är färdig. >  

 

Det är mest läraren och Ali som talar med varandra eftersom de diskuterar 
hur texten ska förstås. Läraren korrigerar dessutom Alis tolkning, och efter 
det att han är klar med sin korta sammanfattning, går han och sätter sig på 
sin plats. Läraren tar då över lektionen och håller sig kvar vid OH-texten 
som blir utgångspunkten för det fortsatta samtalandet. 
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Excerpt 2: Jag förstår ingenting. 
17. L: ((vänd mot eleverna)) SÅ SE U-T MAN.  

 

Sv. < Så ser mannen ut. > 

 

18. Ellen: ((vänd mot Ida)) FÖR DIG BLI SVÅRT HÄR. MEN O-M PROVA NÅGOT MED G-U-Y F-A-W-K-

E-S. AHA VET. RÄCK UPP HAND. BRA. BRA. SKRIVA UPP FÄRDIG ((skratt)). 

 

Sv. < För dig blir det svårt här. Men om du provar något med Guy Fawkes, då vet du. Du får räcka 

upp handen. Bra, bra, skriv upp det på en gång. > 

 

19. Ida: ((vänd mot Ellen)) ((skratt)). 

 

20. L: ((vänd mot elever)) [pek OH-text] (pek) VILKEN RELIGION ÄR? 

 

Sv. < Vilken religion tillhör han? > 

 

21. Ida: ((vänd mot läraren)) KRISTEN. 

 

Sv. < Kristen. > 

 

22. Ali: <[>] ((vänd mot läraren)) KATOLIK. 

 

Sv. < Katolik. > 

 

23. L: ((vänd mot elever)) (nu) KATOLIK. HAN [[paus]] ((vänd mot Ellen)) 

 

Sv. < Ja, han är katolik. > 

 

24. Ellen: ((vänd mot lärare)) TROENDE? 

                                             Troende? 

 

Sv. < Är han troende? > 

 

25. L: ((vänd mot Ellen)) STÅ INTE HÄR, MEN (pek) KÄMPA MOT GRUPP PROTESTANT ((vänd mot 

elever)) (pek) VET, PROTESTANT ÄR, RELIGION GRUPP.  

 

Sv. < Det står inget här. Men han kämpade mot en grupp protestanter. Ni vet att protestanter är en 

religion. En grupp. > 
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26. Elias: ((vänd mot lärare)) //axelryckning//  ”vet inte”. 

 

Sv. < Jag vet inte. > 

 

27. L: ((vänd mot elever)) KATOLIK, VET VAD?  

 

Sv. < Katolik vet ni vad det är? > 

 

28. Ellen: ((vänd mot lärare))  KATOLIK,        JA VET VAD ÄR.              HA (pek) SAGT. 

                    Katolik, ja vet vad är.       Har vi sagt. 

 

Sv. < Katolik, ja jag vet vad det är. Det har vi ju redan sagt. > 

 

29. L: ((vänd mot elever)) HÄR SVERIGE, NORRA EUROPA MEST VANLIG PROTESTANT.  

 

Sv. < Här i Sverige och i norra Europa är det mest vanligt med protestanter. > 

 

30. Elias: ((vänd mot lärare)) <[>] SÄLLSYNT KATOLIK, VA? 

 

Sv. < Katoliker är sällsynta, va? > 

 

31. L: ((vänd mot Elias)) JA SVERIGE KYRKA PROTESTANT. SVERIGE. 

 

Sv. < Ja i Sverige är kyrkan protestantisk. I Sverige. > 

 

32. Elias: ((vänd mot lärare)): JAHA. 

  

Sv. < Jaha. > 

 

33. Ellen: ((vänd mot lärare)) KRISTEN, VA? 

 

Sv. < Den är kristen, va? > 

 

34. L: ((vänd mot tavlan skriver catholics)) ((vänd mot elever)) KATOLIK.  

 

Sv. < Katolik. > 

 

35. Ali: ((vänd mot lärare)) <[>] PROTESTANT, VA? 

 

Sv. < Protestant, va? > 
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36. L: ((vänd mot tavlan fortsätter skriva – protestants)) ((vänd mot elever)) PROTESTANT. KAN 

HÖR-IHOP MED KRISTEN. MEN PROTESTANT I-ALLA-FALL. [pek OH-text] (pek) KÄMPA MOT KUNG. 

(pek) VILL HEMLIG SPRÄNGA DEPARTEMENT HUS. SE OM (pek) FÖRSTÅ PÅ. ((drar ner OH-texten)). 

[pek OH-texten] ((vänd mot elever)) FÖRSTÅ (pek) PÅ? 

 

Sv. < Protestant, Kan höra ihop med att vara kristen. Men man är i alla fall protestant. Han käm-

pade mot kungen. Han ville i hemlighet spränga departementshuset. Nu ska vi om ni förstår det 

här? > 

 

37. Ida: ((vänd mot Ellen)) ((slår i bordet för uppmärksamhet)) FÖRSTÅ INGENTING! 

 

 Sv. < Jag förstår ingenting! > 

 

38. Ali: J-A-M-E-S. ((vänd mot Elias)) HUR? 

 

Sv. < James. Hur? > 

 

39. Ellen: ((vänd mot Ali)) VAD SA (pek)? 

 

Sv. < Vad sa du? > 

 

40. Ali: ((vänd mot Ellen)) J-A-K-O-B? J-A-M-E-S? 

 

Sv.  <Jakob? James? > 

 

41. Victoria: ((vänd mot Ellen)) TRO KUNG BLEV MÖRDAD. LYCKAS. 

 

Sv. < Jag trodde att man lyckades mörda kungen. > 

 

42. Ellen: ((vänd mot Victoria)) NEJ STÅ A-T-T, SÄG ENGELSK GRUPP KATOLIKER, KOM-IHÅG 

HONOM, GÖRA SOM (pek) SA. SPRÄNG HUS OCH FÖR A-T-T FÖRSTÖRA REGLER … 

 

Sv. < Nej, det står att en grupp engelska katoliker kom ihåg honom och gjorde som han sa. De 

sprängde huset och för att förstöra reglerna. > 

 

43. L: ((vänd mot Ellen)) (pek) STÅ HÄR OCH (pek) BARA TECKNA OCH TECKNA… 

 

Sv. < Jag står här och du bara tecknar och tecknar. > 
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44. Ellen: ((vänd mot lärare)) (pek) PRATA  INTE ANNAT!              (pek) SE INTE.  

                     Jag pratar inte annat. Hon ser inte. 

    

Sv. < Jag pratar inte om något annat! Hon ser ju inte. > 

 

45. L: ((vänd mot Ellen)) OK.  

 

Sv. < Ok. > 

 

46. Ellen: ((vänd mot lärare)) JA DET ÄR DÄRFÖR. ((vänd mot Victoria)) ((skratt)). 

 

Sv. < Ja, det är därför. > 

 

47. L: ((vänd mot elever)) TITTA (pek), TITTA (pek Ellen) ÖVERSÄTTA NU SÅ ALLA SE.  

 

Sv. < Titta ni, titta. Översätt nu så alla ser. > 

 

48. Ellen: ((vänd mot lärare)) BERÄTTA INTE ALLT.               (pek) BARA SAMMANFATTA.  

                     Berättar inte allt. Jag bara sammanfattar. 

 

Sv. < Jag berättar inte allt. Jag bara sammanfattar. > 

 

49. L: ((vänd mot Ellen)) ÄR (pek) FÄRDIG? 

 

Sv. < Är du färdig? > 

 

Samtalet fortsätter att handla om tiden då Guy Fawkes levde. Vad som 
hände runt detta århundrade råder det dock fortfarande en oklar uppfatt-
ning om. Det verkar också som om läraren och eleverna befinner sig på 
olika nivåer i textförståelsen (jämför Gustavsson, 1988).  Det hela är lite 
rörigt. Några vill ha svar på sina frågor om religionstillhörighet i Europa, 
medan andra har detaljfrågor kring texten. Ida är den som utbrister: ”Jag 
förstår ingenting” (tur 37). Det kan visserligen höra ihop med att hon inte 
var med under den tidigare delen av lektionen. Men ett annat skäl kan vara 
att både läraren och Ali har varit alltför kortfattade i sin information.   

Frågorna som eleverna ställer är riktade både till läraren och till klasskam-
raterna. Ibland fångas de upp av läraren och blir besvarade, och ibland tar 
eleverna själva över och besvarar varandras frågor. När eleverna bistår 
varandra, kan vi se att läraren inte alltid uppfattar att samtalen eleverna emel-
lan är uppgiftsrelaterade. Av lärarens yttrande: ”jag står här och du bara teck-
nar och tecknar” till Ellen (tur 43) kan vi förmoda, att hon bedömer att Ellens 
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och Viktorias samtal är av privat karaktär, och att hon menar att de inte ska 
prata med varandra då hon går igenom texten. Ellen protesterar och säger att 
så förhåller det sig inte. Tvärtom, menar hon. Eftersom Victoria inte riktigt 
uppfattat hela texten ville hon få den förtydligad, vilket Ellen menar att hon 
gjorde (tur 44). Läraren verkar emellertid vara missnöjd med att eleverna inte 
riktar sin uppmärksamhet mot henne. Det kan därför uppfattas som att syftet 
med yttrande är att återta kontrollen. Detta förstärks genom att hon föreslår 
att Ellen ska översätta så att alla i gruppen kan följa med (tur 47). Ellen håller 
emellertid fast vid att hon bara förklarade för Victoria eftersom hon frågade 
(tur 48). Läraren bryter då samtalet genom att fråga Ellen om hon är klar, så 
att hon själv kan få fortsätta (tur 49). Att läraren i denna lektion tycks behöva 
behålla kontrollen i klassrummet och därför också använder sin maktposition 
som lärare (Butler, 1997) kan också förstås som en del av en kommunikativ 
praktik i vilken eleverna inte anses behöva vara delaktiga, varken som kun-
skapsförmedlare, eller som stöd åt kamraterna (se också Wertsch, 1998). 

 
Lektionen fortsätter med att läraren lyfter fram en del händelser som finns 
omskrivna i texten. Ali, som har haft i uppgift att ta reda på historiska 
fakta, får genom lärarens frågor också bidra med vad han vet. Samtalet 
kommer därefter in på kända historiska personer i England och på deras 
namn som finns på en lista. 

Excerpt 3: Vem var Winston Churchill? 
50. Ali: ((vänd mot lärare)) (pek) MEST KÄND.  

 

Sv. < De mest kända. > 

 

51. L: ((vänd mot Ali)) VILKA ÄR MEST KÄND PÅ LISTA? 

 

Sv. < Vilka är de mest kända på listan? > 

 

52. Ali: ((vänd mot lärare)) E-L-I-Z-A-B-E-T-H OCH W-I-N-S-T-O-N NÅGOT? 

 

Sv. < Elizabeth och Winston något? > 

 

53. L: ((vänd mot Ali)) JA VAD HETA GAMMAL FÖRSTA MINISTER I ENGLAND ANDRA VÄRLD-KRIG. 

 

 Sv. < Ja, vad heter den gamle premiärministern i England under andra världskriget? > 

 

54. Ellen: (( vänd mot Ali)) C-L-I-N-T-O-N ((vänd mot lärare)) NÅGOT.  
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Sv. < Clinton, något. >  

 

55. L: ((vänd mot Elias)) ENGLAND [[paus]]  

      

Sv. < England. > 

 

56. Elias: ((vänd mot Ellen)) C-H-U-R-H NÅGOT. 

 

Sv. < Churh, något. > 

 

57. Ali: ((vänd mot Elias)) JA C NÅGOT. KOMMA-INTE-IHÅG.  

 

Sv. < Ja C något. Jag kommer inte ihåg. > 

 

58. L: ((vänd mot Elias)) VAD SA (pek)?  

 

Sv. < Vad sa du? > 

 

59. Ellen: ((vänd mot Elias)) (pek) SA NÅGOT.  

 

Sv. < Du sa något. > 

 

60. L: ((vänd mot Elias)) MEN (pek) EN PERSON I ENGLAND. VET (pek) NAMN PÅ FÖRSTA PRE-

MIÄR-MINISTER? ((vänd mot Ali)).  

 

Sv. < Men du, det är en person i England. Vet du namnet på första premiärministern? > 

 

61. Ali: ((vänd mot lärare)) C-H-R (pek) VET-INTE.  

 

Sv. < Chr… jag vet inte. > 

 

62. Ellen: ((vänd mot Ali)) C-H-U-R-C-H-I V-A? VET-INTE. ((skratt)) 

 

Sv. < Churchi va? Jag vet inte. > 

 

63. L: ((vänd mot Ellen)) W-I-N-S-T-O-N  

 

Sv. < Winston. > 

 

64. Ellen: ((vänd mot lärare)) <[>] JA VET (pek) HA (pek) SAGT.  
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Sv. Ja, det vet jag. Det har du sagt. > 

 

65. L: (( vänd mot Ellen)) C-H-U-R-C-H-I-L-L 

 

Sv. < Churchill. > 

 

66. Ellen: ((vänd mot lärare)) JA VET (pek). W-I-N-S-T-O-N HA (pek) HÖRT.  

 

Sv. < Ja, det vet jag. Winston har jag hört. > 

 

67. L: ((vänd mot elever)) HUR TECKNA? CIGARR.  

 

Sv. < Hur tecknar man? Cigarr. > 

  

68. Ellen: ((vänd mot lärare)) VET-INTE.  

 

Sv. < Jag vet inte. > 

 

69. L: ((vänd mot Ali)) ALLTID ANVÄNDA CIGARR. TECKNA CIGARR.  

 

Sv. < Han använde alltid cigarr. Man tecknar cigarr. > 

 

70. Ali: ((vänd mot lärare)) (pek) TJOCK.  

 

Sv. < Han var tjock. > 

 

71. L: ((vänd mot elever)) (nu) VET VEM. (pek) FINNS MED (pek tavla) LISTA. [pek OH-text] ENG-

LAND VET VEM. NU VET (pek) ”PY”. NU SE PÅ ANNAT LITE LÄTTARE. (tar fram papper) KANSKE.  

 

Sv. < Ni vet vem. Han finns med på listan i England. Ni vet vem. Nu vet vi också det här. Nu ska vi 

se på något annat som är lite lättare. Kanske. > 

 

72. Victoria: (( vänd till Ellen)) SKA (pek) JOBBA NU?  

 

Sv. < Ska vi jobba nu? > 

 

73. Ellen: ((vänd till Victoria)) (pek) FÅ TÄNKA NU. LÄSA.  

 

Sv. < Vi får tänka nu. Läsa. > 

 

74. Victoria: ((vänd till Ellen)) KANSKE FÅ HA TÅLAMOD. VET-INTE.  
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Sv. < Kanske får man ha tålamod. Jag vet inte. > 

Eleverna är osäkra på vad det hela går ut på och vilka namn som efterfrå-
gas, även om Ali svarar både Elizabeth och Winston och också Elias tycks 
veta vem det handlar om. Däremot är båda osäkra på stavningen (tur 56, 
57). Läraren tycks inte vilja leverera svaret på en gång, utan nämner för-
namnet igen, varvid Ellen menar att de redan känner till detta, eftersom det 
har nämnts tidigare (tur 63). Läraren ger eleverna en liten anekdotisk in-
formation om att på svenskt teckenspråk finns det ett persontecken för 
denna berömda person, något som eleverna inte tycks ta någon särskild 
notis om. 

Ett särskilt teckenspråkigt inslag i ett av lärarens yttranden är att an-
vända teckenvalet ”py” som betecknar det svenska adverbet ”också” 
(tur 71). Eftersom svenskt teckenspråk oftast utesluter adverb, blir detta 
teckenval ett ersättande ord/teckenval. I samma samtalstur (tur 71) lägger 
läraren också in pronomina och prepositioner, vilket gör att hela yttrandet 
kan sägas ha en växling mellan olika teckenval och strukturer, något som 
kan tolkas som att yttrandet är pidgininfluerat.   

2. 4. 2. Engelska, tredje lektionen; del 2. 
I den här delen av lektionen har eleverna börjat flytta runt i klassrummet. 
Ellen och Viktoria sitter mittemot varandra vid ett särskilt bord för att 
gemensamt arbeta med en uppgift i sina böcker. Läraren fortsätter med Ali, 
Elias och Ida att diskutera den text som finns i deras läromedel och som 
har ett innehåll som påminner om det de redan diskuterat. Det handlar om 
hur man i en engelsk familj gör för att fira Guy Fawkes- dagen, och vilka 
traditioner som är typiska för den dagen. Läraren ber eleverna att först läsa 
texten på egen hand för att få en bakgrundsförståelse. Under tiden som de 
läser frågar de henne om vissa ord. Texten, ”Dancing with a Guy, A true 
story from England”, är hämtad från ett läromedel i engelska, Good Stuff 
B53. Nedan återges hela den text som finns i elevernas lärobok. 

 
Text från läromedlet i engelska, Good Stuff B, s. 58 ”Dancing with a Guy, A true 
story from England”.  
I was eleven years old. It was November 4th. The day before Guy Fawkes. Do you 
know about Guy Fawkes Day? In England, on November 5th, we have a big party 
at night. We make a big fire and set off loads of fireworks. On top of the big fire 
we put a Guy. This is a man we make from old clothes and newspaper. Sometimes 
we use an old football for the head. We stuff the body with sawdust or anything 
else we can find. I know it sounds strange – to burn a man on top of a fire – but 
this is what we do. 
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Anyway, back to the story. I was eleven. It was November 4th. I went to my mate´s 
house for tea. His name was Pete. In his front room was a brilliant Guy. 
Pete:    Me and my brother made that yesterday. All day. 
            Mum helped. 
Andy:  It´s brilliant. 
Pete:    Look what I can do. 
Pete picked up the Guy. It has the same size as him. He danced around the room. 
He looked really funny; like he was in an old black and white film. 
Andy:  Let me have a go. I can dance too. 
I picked up the Guy and started to dance. Then his hand fell off. And his arm. And 
his legs and then…his head. What a mess! There was sawdust, old clothes and 
other stuff everywhere.  
Then Pete´s mum came in. She was really angry. 
Mum:   What the hell is going on here? What have you done? 
Andy:   It was me. I´m sorry. 
Pete:    Me too. 
Mum:  You will be sorry. Clean this up now. Then you go home. 
We cleaned up the mess. Pete´s mum watched. I was so embarrassed. Then I started 
to go.  
Mum:   No wait a minute. We still need a Guy before tomorrow night. You come 
here tomorrow morning and help Pete to make a new one. Come early. 6 am. 
I know I should say that it was a good punishment and we had a bad time. But it 
was great. The next day, we found loads of clothes and stuff and made a fantastic 
Guy. It was fun. And that night, at the big party, we told everyone we had made 
the Guy. Everyone thought he was really cool. 
 
Fråga: Vilket datum infaller Guy Fawkes Day? 
Fråga: Vad hände när Andy började dansa med Guy? 
Fråga: Varför blev inte städningen något riktigt straff? 

 
Eleverna läser och läraren bläddrar i sina papper. Då och då tittar hon upp 
och på eleverna och tycks vänta på att de ska bli klara med läsningen. Ida 
som har läst färdigt börjar samtala med läraren. 

Excerpt 4: A true story from England 
75. L: ((vänd mot Ida)) LÄS FÄRDIG? LÄTT TEXT?  

 

Sv. < Har du läst färdigt? Är texten lätt? > 

 

76. Ida: ((vänd mot läraren)) <[>] SÅDÄR.  
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Sv. < Sådär. > 

 
77. L: ((vänd mot Ida)) FÖRSTÅ (pek) INGEN-TING? KONSTIG.  

 

Sv. < Förstod du ingenting? Det var konstigt. > 

 

78. Ida: ((vänd mot läraren)) [pek i boken] TITTA ORD HÄR FÖRSTÅ SEN HITTA-PÅ.   

 

Sv. < Jag tittade på orden här och förstod dem. Sen hittade jag på. > 

 
Syftet med den här delen av lektionen tycks vara att utveckla ett självstän-
digt läsande och skrivande kring en text om Guy Fawkes. Läraren börjar 
med att förhöra sig om språknivån på texten, och medan hon och Ida vän-
tar på att Elias och Ali ska bli färdiga räcker läraren Ellen och Viktoria en 
ordlista. Ida tar en annan ordlista och ställer upp den framför OH-texten. 

 
79. Ali: (( vänd mot läraren)) VAD BETYDER E-M-B-A-R-R-A-S-E-D? 

 

Sv. < Vad betyder embarrased? > 

 

80. Ida: ((vänd mot Ali)) SKÄMS, PINSAM, T-Y-P.  

 

Sv. < Att man skäms, att det är pinsamt, typ. > 

 

81. Ali: ((vänd mot Ida)) JAHA. 

 

Sv. < Jaha. >  

 

82. Elias: (petar på Idas arm) VADÅ? 

 

Sv. < Vadå? > 

 

83. Ida: ((vänd mot Elias)) E-M-B- (tittar ner i boken) A-R-R-A-S-E-D, BLYG, [pek i Elias bok] 

SKÄMS, PINSAM, T-Y-P.  

 

Sv. < Embarrased, att man är blyg, att man skäms, det är pinsamt, typ. > 

 

84. L: ((vänd mot Ida)) NU VET (pek) UNGEFÄR (pek) SOM FINNS I ENGLAND.  

 

Sv. < Nu vet du det. Ungefär det som finns i England. > 
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85. Ida: ((vänd mot lärare)) NEJ MEN HA LÄR IDAG.  

 

Sv. < Nej, men det har jag lärt mig idag. > 

 

86. L: ((vänd mot Ida)) VET (pek). (nu) ((vänd mot Ali och Elias)) FÄRDIGA? 

 

Sv. < Jag vet det. Är ni färdiga? >  

 

87. L: ((vänd mot Ida)) NU KAN (pek) SKRIVA O-M DETTA. SKRIVA O-M VAD HÄNDA I ENGLAND PÅ 

ENGELSKA O-M TRADITION OCH SÅDAN. UTAN ATT TITTA I BOK. ELLER? 

 

Sv. < Nu kan du skriva om detta. Skriva om vad som händer i England på engelska. Om traditioner 

och sådant. Utan att titta i boken > 

 

88. Ida: ((vänd mot lärare)) NJA.  

 

Sv. < Nja. > 

 

89. Elias: ((vänd mot lärare)) [pek i bok] VAD BETYDER P-I-C-K-E-D U-P.  

 

Sv. < Vad betyder picked up? > 

 

90. L: ((vänd mot Elias)) VILKET STYCKE? VAR? 

 

91. Elias: (håller upp boken och visar ordet) P-I-C-K-E-D U-P. 

 

Under tiden som Elias och Ali läser sina texter samtalar läraren och Ida om 
hur hon uppfattar texten. Ida säger sig kunna förstå den med hjälp av ord-
listan men försöker också ”hitta på” (tur 78). Samtalet handlar också om 
vad Ida har lärt sig om engelska traditioner och läraren menar, att Ida nu 
kan skriva något om detta utan att ta hjälp av boken (tur 88). Vi ser också 
att Ali och Elias inte bara vänder sig mot läraren med frågor kring ord. 
Också Ida ger dem ord för det som de frågar efter. På så vis är det inte 
bara läraren i den här situationen som behåller positionen som kunskaps-
förmedlare. Också eleverna får stundtals ett visst utrymme.  

Lektionen fortsätter med att läraren kontrollerar hur mycket eleverna 
har förstått av texten genom att ställa frågor kring berättelsen. 

Excerpt 5: Hos familjen 
92. L: ((vänd mot elever)) VAD HÄNDA HOS FAMILJ? 
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Sv. < Vad händer hos familjen? >  

 

93. Ida: (tittar ner i sin bok) ((vänd mot lärare)) VET (pek) ÄR EN .. 

 

Sv. < Jag vet att det är en …> 

 

94. L: ((vänd mot Ali)) NEJ (pek) BÖRJA.  

 

Sv. < Nej, du börjar. > 

 

95. Ali: ((vänd mot lärare)) RÖRA. RÖRA.  

 

Sv. < Det är en röra, en röra. > 

 

96. L: ((vänd mot Ali)) VARFÖR RÖRA? 

 

Sv. < Varför en sådan röra? > 

 

97. Ali: ((vänd mot lärare)) LIGGA KLÄDER ÖVERALLT. ORSAK GÖRA DOCKA.  

 

Sv. < Det ligger kläder överallt. Därför att man ska göra en docka. > 

 

98. L: ((vänd mot Ali)) V-A, NJA. (ger turtagning till Ida) 

 

Sv. < Va, nej inte precis. > 

 

99. Ida: <[>] (räcker upp handen) ((vänd mot läraren)) LEKA BARA LEKA DANSA MED GUBBE 

MAMMA BLI ARG SE (pek) OCH SÄGA (pek) SKA STÄDA. FÅ KOMMA HIT IMORGON OCH GÖRA EN 

NY.  

 

Sv. < De leker bara. De leker och dansar med gubben. Mamma blir arg och ser dem och säger att 

de ska städa. De får komma hit i morgon och göra en ny. > 

 

100. L: ((vänd mot Ali)) JA PRECIS (nickar) MISSA DU? ÄNTLIGEN.  

 

Sv. < Ja, precis. Missade du? Äntligen. > 

 

101. Ali: ((vänd mot lärare)) JA (pek) SÅG. 

 

Sv. < Ja, jag såg. > 
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102. L: ((vänd mot Elias)) LYCKAS SE? SE (pek)? FÖRSTÅ (pek) SAMMA? 

 

Sv. < Lyckades du se? Såg du? Förstod du detsamma? >   

 

103. Elias: ((vänd mot lärare)) LÄTT, LÄSA, LÄTT.  

 

Sv. < Det var lätt att läsa. Lätt. > 

 

104. L: ((vänd mot elever)) DOCKA FÄRDIG HOS FAMILJ. SEN VID BESÖK (pek) BÖRJA LEKA DANSA 

MED DOCKA. DOCKA SÖNDER BLI RÖRA. OCH SEN MAMMA KOM IN. ARG. KILLE PÅ BESÖK SKÄMS 

MYCKET. TVUNGEN STÄDA. SOM (pek) SA. TILL I MORGON SKA FIXA NY DOCKA. MEN HÄNDA 

PRECIS (pek) SA MED DOCKA. (pek) HA ALDRIG SETT ELD HELLER. BARA FYRVERKERI. NU VET 

(pek) ENGELSK TRADITION 5 NOVEMBER. 5 NOVEMBER.   

 

Sv. < Dockan är färdig hos familjen. Sen vid besöket började de leka och dansa med dockan. 

Dockan gick sönder och det blev en röra. Och sen kom mamma in. Hon blev arg. Och killen som 

var på besök skämdes mycket. De var tvungna att städa.  Som du sa och till imorgon skulle de fixa 

en ny docka. Men det händer precis det du sa med dockan. Jag har aldrig sett eld heller. Jag har 

bara sett fyrverkeri. Nu kan ni den engelska traditionen den 5 november, 5 november. > 

 

105. Ali: ((vänd mot lärare)) NÄR BÖRJA?  SPÄNNANDE. SPÄNNANDE.  

 

Sv. < När började det? Det är spännande, spännande. > 

 

106. L: ((vänd mot Ali)) NÄR BÖRJA? TRO FÖR LÄNGE SEN. (pek) FÅ KOLLA SEN PÅ INTERNET. JA. 

OK. FÄRDIG. LÄGGA UNDAN.  

 

Sv. < När det började? Jag tror att det var för länge sedan. Du får kolla sedan på internet. Ja, ok 

färdiga nu? Då kan ni lägga undan. > 

 
Samtalet kretsar inte så mycket kring enstaka engelska ord och deras bety-
delse den här gången utan går mera ut på att diskutera sakförhållandet. 
Läraren frågar och eleverna svarar. Ida försöker besvara den första frågan, 
men läraren leder istället över den till Ali (tur 94). Möjligen är detta ett sätt 
för henne att visa, att fler bör komma in i samtalet. Men när han inte rik-
tigt vet svaret går frågan över till Ida igen (tur 99). Läraren upprepar till 
både Ali och Elias att de ska uppmärksamma Idas svar (tur 100, 101, 102), 
men besvarar därefter själv frågan (tur 104). Ali undrar sedan om man vet 
när detta firande egentligen började. Han menar, att det är mycket spän-
nande det hela. Men han får inget annat svar än att han ska söka på inter-
net (tur 106). Läraren vill nu fortsätta till nästa textgenomgång. 
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2. 4. 3. Engelska, tredje lektionen, del 3. 
I den här sista delen av lektionen kommer vi att få följa läraren och elever-
na när de diskuterar tre korta texter från sitt läromedel. Genomgången av 
berättelserna ingår, liksom den förra, i en läxa som eleverna förväntas göra 
till nästa lektion. 

 
Fig. 6. Bilden här ovan illustrerar hur läraren genom att använda svenskt tecken-
språk som ett medierande redskap, i form av handalfabetsbokstavering tillsammans 
med olika teckenval introducerar, översätter och förklarar utvalda engelska ord som 
förekommer i lärobokstexten.  
 
Text från läromedlet i engelska, Good Stuff A, s. 56. ”The New Seat –  a 
true story from the USA”. 
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From the west to the east  
 
Hi, I am Jeffrey Burns. I live in Julian, California, USA: When I was 14 my 
dad and I biked across the United States together with 23 other people. It 
took us 42 days. It was a great trip but it was tough too. We had to fix a 
lot of flat tires and once my dad had to invent a new bike seat.  
Fråga: På vilket sätt var cykelturen jobbig? 
 
Läraren drar ner en karta över USA och frågar eleverna hur långt det är från 
kust till kust och om det är möjligt att på cykel ta sig över kontinenten. 

Excerpt 6: Att cykla runt hela världen 
107. L: ((vänd mot elever)) SLÅ-IHOP BÖCKER. (sätter på OH-texten och drar ner världskartan). NI 

HA SOM TEMA USA, ELLER HUR? (pekar på kartan från väst- till ostkusten) ((vänd mot elever)) 

HUR LÅNGT ÄR MELLAN?  

 

Sv. < Slå ihop böckerna. Ni har som tema USA eller hur? Hur långt är det däremellan? > 

 

108. Ida: ((vänd mot lärare)) MER ÄN 100 M-I-L. 

 

Sv. < Mer än 100 mil. > 

 

109. L: ((vänd mot Ida)) VET INTE. FÅ MÄTA. 

 

Sv. < Jag vet inte. Vi får mäta. >  

 

110. Ida: ((vänd mot läraren)) MER ÄN 100 MIL KOLLA SVERIGE FRÅN NORR SÖDER ÄR UNGEFÄR 

100 MIL TILL DIT. SVERIGE DÄR JÄMFÖRA ÄR MINDRE SKALA MER OCH (pek) ÄR STÖRRE SÅ MER 

ÄN 100 MIL.  

 

Sv. < Mer än 100 mil. Om man kollar Sverige från norr till söder är det ungefär 100 mil emellan. 

Om man så jämför Sverige som är i en mindre skala och det är större där så är det mer än 100 

mil. > 

 

111. L: ((vänd mot Elias)) SVERIGE 100 M-I-L?  

 

Sv. < Sverige är det 100 mil? > 
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112. Elias: ((vänd mot lärare)) TRO MER. MÅSTE VARA 180 M-I-L. 

 

Sv. < Jag tror att det är mer. Det måste vara 180 mil. > 

 

113. Ida: ((vänd mot Elias)) VAD SA (pek)? 

 

Sv. < Vad sa du? > 

 

114. Elias: ((vänd mot Ida)) 180 M-I-L. 

 

Sv. < 180 mil. > 

 

115. L: ((vänd mot elever)) SVERIGE TRO (pek) ÄR 180 M-I-L. (går fram till kartan och mäter 

mellan tumme-pekfinger) DUBBELT ÄN SVERIGE.  

 

Sv. < Sverige tror jag är 180 mil långt. Här är det dubbelt så långt som i Sverige. > 

 

116. Elias: ((vänd mot Ida)) KANSKE ÖVER 300 M-I-L.  

 

 Sv. < Det kanske är över 300 mil. > 

 

117. L: (( vänd mot Elias)) KAN KOLLA SEN NOGA. KAN MAN CYKLA DÄR MELLAN VÄST TILL ÖST? 

(pekar på kartan)  

 

 Sv. < Vi kan kolla det där noga sen. Kan man cykla där mellan väst till öst? > 

 

118. Elias: ((vänd mot lärare)) JA MEN TA LÅNG TID. ((skratt)) 

 

Sv. < Ja, men det tar lång tid. > 

 

119. Ida: ((vänd mot lärare)) (pek) VET HA LÄSA. EN KILLE HA CYKLA RUNT HELA VÄRLD. 

 

Sv. < Jag vet, jag har läst om det. Det var om en kille som hade cyklat runt hela världen. > 

 

120. L: ((vänd mot Ida)) JASÅ. ”PI” (TECKENVAL) EN KILLE DÖV HA CYKLA RUNT HELA VÄRLD. 

(pek) ÄR ETT ORD. (drar upp kartan) 

 

Sv. < Jaså, det är en kille som är döv som verkligen har cyklat runt hela världen. Det är ett ord. > 
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121. Elias: ((vänd mot Ida)) MÅSTE SVÅRT CYKLA SÅ LÅNGT OLIKA PLATS. 

 

Sv. < Det måste vara svårt att cykla så långt till olika platser. >  

 

122. Ida: ((vänd mot Elias)) KILLE HA STANNA PÅ OLIKA PLATS SEN CYKLA VIDARE. (pek) SA 

NÅGOT (pek karta österut) SVÅRT CYKLA BESVÄRLIG VÄG. MEN FOLK HA ÅKA FÖRBI MED BIL OCH 

SKJUTSA (pek) VIDARE TILL NÄSTA PLATS OCKSÅ. SEN HA (pek) OCKSÅ FÖRDELA OLIKA SAKER I 

SIN RYGGSÄCK. SEN BERÄTTA OCKSÅ HA HÄNDA NÅGOT MED NÅGON DEMONSTRATION. SE NÅGRA 

PÅ VÄG GÅ MED PLAKAT. MEN I ALLA FALL HAFT KARTA OCH CYKLA VÄRLD RUNT. VAR BORTA 1 ½ 

ÅR.  

 

Sv. < Killen har stannat på olika platser och sen cyklat till vidare. Hon sa något om at det var en 

svår och besvärlig väg. Men folk har åkt förbi med bil och skjutsat dem vidare till nästa plats 

också. Sen har de också fördelat olika saker i sin ryggsäck. Sen hände det också något med 

någon demonstration. De såg några gå på vägen med plakat. Men i alla fall har man haft karta och 

cyklat världen runt. De var borta i 1 ½ år. > 

 

123. L: ((vänd mot Ida)) (pek) BERÄTTA VIKTIGA SAKER ELLER ÄR (pek) O-M CYKEL? OK. (pek mot 

OH-texten) SUDDIG ELLER SE BRA UT? 

 

Sv. < Du berättar om viktiga saker eller är det om en cykel. Ok. Är det suddigt eller ser det bra 

ut?> 

 
Till att börja med diskuterar eleverna med varandra om hur långt de tror 
det är mellan de olika platserna, från väst till öst och tar Sverige som ett 
grundmått. Det är intressant att notera hur läraren å ena sidan uppmuntrar 
eleverna att diskutera, men å andra sidan inte följer upp vad Elias och Ida 
resonerar om (tur 118, 119, 121). Istället undrar hon om Ida håller sig till 
ämnet, vilket hon gör (tur 122). Därefter går lektionen över i en genom-
gång av isolerade ord medan textinnehållet helt faller bort. Det sker sedan 
också med nästa text som handlar om dövhet och som eleverna torde 
känna igen sig i. Orden översätts ett och ett utan några kontextuella hän-
syn och så fortsätter det tills lektionen tar slut. 

 
124. Ali: ((vänd mot lärare)) A-C-T-U-A-L-L-Y. 

 

 Sv. < Actually. > 

 

125. L: ((vänd mot elever)) VAD BETYDER A-C-T-U-A-L-L-Y? 

 

 Sv. < Vad betyder actually? > 
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126. Ida: ((vänd mot lärare)) ABSOLUT, NEJ?  

 

Sv. < Absolut, nej? > 

 

127. Elias: ((vänd mot lärare)) <[>] ABSOLUT. 

 

Sv. < Absolut. >  

 

128. L: ((vänd mot elever)) VERKLIGEN.  

 

Sv. < Verkligen. > 

 

129. L: [pek OH- text highway] 

 

130. Ida: ((vänd mot lärare)) STOR VÄG MED KULLE. 

         

Sv. < En stor väg med en kulle. > 

 

131. Ali: ((vänd mot lärare)) STOR VÄG MED KULLE.  

 

Sv. < En stor väg med en kulle. > 

  

132. L: ((vänd mot elever)) SÄRSKILD VÄG. ÄR STOR VÄG. 

 

Sv. < Det är en särskild väg. Det är en stor väg. > 

 

133. L: (tar bort papper från OH-texten och visar upp fler ord) NU SNABB GÅ IGENOM (pek).  

 

Sv. < Nu går vi snabbt igenom dessa. > 

 

134. L: ((vänd mot elever)) S-E-A-T ORD? 

 

Sv. < Seat, ordet? > 

 

135. Ida: ((vänd mot lärare)) VET-INTE. 

 

Sv. < Jag vet inte. > 

 

136. Elias: ((vänd mot lärare)) VET-INTE.  

 

Sv. < Jag vet inte. > 
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137. L: ((vänd mot elever)) NÅGON PLATS SITTA PÅ.  PLATS. SITTA BREDVID. 

 

Sv. < Någon plats att sitta på. En plats där man sitter bredvid. > 

 

138. L: [pek OH-text across] 

 

139. Ali: ((vänd mot lärare)) TVÄRSÖVER, KORSA. 

 

Sv. < Tvärsöver, att korsa. > 

 

140. L: ((vänd mot elever)) ÖVER, ÖVER CYKLA ÖVER AMERIKA. [pek tough] SKRUVA HÅRT.  

 

 Sv. < Över, över att cykla över Amerika. Skruva hårt. > 

 

141. Elias: (tittar ner i sin bok) JOBBIG.  

 

Sv. < Jobbigt. > 

 

142. L: [pek flat tire] F-L-A-T T-I-R-E.  

 

Sv. < Flat tire. > 

 

143. Elias: ((vänd mot lärare)) PUNKTERING. 

 

Sv. < Punktering. > 

 

144. L: ((vänd mot elever)) JA DÄCK PUNKTERING.  

 

Sv. < Ja, punktering på ett däck. > 

 

145. L: [pek invent] I-N-V-E-N-T? 

 

 Sv. < Invent? >  

 

146. Elias: (tittar ner i sin bok) UPPFINNA.  

 

 Sv. < Uppfinna. > 

 

147. L: ((vänd mot elever)) JA HITTA PÅ. HITTA-PÅ. U-P-P-F-I-N-N-A. 

 

 Sv. < Ja, hitta på, hitta på och uppfinna. > 
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148. Elias: ((vänd mot lärare)) JASÅ. U-P-P-F-I-N-N-A UPPTÄCKA.  

 

 Sv. < Jaså, uppfinna, upptäcka. > 

 
Här följer nästa text. 

 
I can´t hear anything 
 
I am deaf, so sometimes it was kind of scary to bike. I wear two hearing 
aids, but I can´t hear cars coming. The other people didn´t know how to 
talk to me at first, but I taught them what to do: 
Tap me on my shoulder to get my attention. Look at me while you talk to 
me. Don´t have food in your mouth when you talk, because then I can´t 
read your lips. They learned really fast.  
Fråga: Hur hjälpte de andra cyklisterna Jeffrey att ”höra”? 

 

Excerpt 7: Döv, så klart! 
149. L: [pek deaf] DÖV 

 

150. Ida: ((vänd mot lärare)) DÖV SÅ KLART!  

 

Sv. < Döv, såklart! > 

 

151. L: [pek scary]  

 

152. Ali: ((vänd mot lärare)) FARLIG.  

 

Sv. < Farligt. > 

 

153. L: ((vänd mot elever)) JA, RÄDD. RÄDD. 

 

Sv. < Ja, rädd, rädd. > 

 

154. L: [pek wear]  

 

155. Elias: ((vänd mot lärare)) BÄRA.  

 

Sv. < Bära. > 
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156. L: ((vänd mot elever)) JA MENA O-M KLÄDER. HA PÅ KLÄDER. (lyfter upp OH-texten) [pek 

hearing aid] HÖRAPPARAT.  

 

Sv. < Ja, med det här menas kläder. Att ha på sig kläder. > 

 

157. Elias: ((vänd mot lärare)) HÖRAPPARAT.  

 

Sv. < Hörapparat. > 

 
Tempot i denna del av lektionen är uppskruvat. Orden betas av ett efter ett 
genom att läraren frågar och eleverna svarar med hjälp av bokens ordlista. 
Det verkar som om läraren nu hamnat i tidsnöd. Därigenom problematise-
ras inte heller de möjliga sammanhang som orden skulle kunna ingå i. Or-
det wear förbinds till exempel bara med kläder (tur 156) men inte med att 
bära hörapparat (tur 157) eller med att vara hörapparatbärare. Istället 
fortsätter lektionen med nästa ord: 

 
158. L: [pek taught] 

 

159. Ida: ((vänd mot lärare)) JA  JA. (slår ut med armarna) 

 

Sv. < Ja, ja. > 

 

160. Elias: ((vänd mot lärare)) LÄRA. 

 

Sv. < Lära. > 

 

161. L: [pek tap] ((vänd mot Elias)) KOLLA VAD BETYDER.  

 

Sv. < Tap, kolla vad det betyder. > 

 

162. Elias: //gest-axelryckning// VET-INTE. (tittar ner i sin bok) K-N-A-C-K-A-R KNACKA.  

 

 Sv. < Jag vet inte. Knackar. Knackar. > 

 

163. L: ((vänd mot Elias)) KNACKA. KNACKA (munrörelse ”tap”) [pek shoulder] KNACKA AXEL. 

AXEL.  

 

 Sv. < Knackar, knackar, knackar på axeln, axeln. > 

 

164. L: [pek attention]  
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165. Ali: ((vänd mot lärare)) UPPMÄRKSAMHET 

 

Sv. < Uppmärksamhet. > 

 

166. Elias: <[>] FÅ UPPMÄRKSAMHET.  

 

Sv. < Få uppmärksamhet. > 

 

167. L: ((vänd mot Ida)) DIN PETA-PÅ-AXEL UPPMÄRKSAMHET. MEN HANDLA OM KILLE. 

 

Sv. < Peta på din axel för uppmärksamhet. Men det handlar om en kille. > 

 

168. Elias: (petar på Idas axel) BRA? ((skratt)) 

 

Sv. < Bra? > 

 

169. Ida: ((vänd mot Elias)) ((skratt)) 

 

170. L: [pek while] W-H-I-L-E?  

 

171. Elias: (tittar ner i sin bok) ((vänd mot lärare)) VET-INTE. M-E-D-A-N. 

 

Sv. < Jag vet inte. Medan. > 

 

172. L: ((vänd mot elever)) ORDET BETYDER UNDER TIDEN. M-E-D-A-N. (drar upp texten) [pek learn] 

 
173. Elias: (tittar ner i sin bok) LÄRA SIG. LÄRA SIG. LÄRA SIG.  

 
Sv. < Att lära sig. Att lära sig. Att lära sig. > 

 
174. Ali: ((vänd mot lärare)) LÄRA.  

 
Sv. < Lära. > 

 
Mellan Elias och Ida uppstår en skämtsam situation kring ”tap one´s  shoul-
der” (tur 168, 169). Möjligen har detta för dem en gemensam, viss humorist-
isk igenkänningsfaktor. Under tiden som läraren kontrollerar att eleverna 
kan orden, pekar hon vid olika tillfällen både i OH texten på de engelska 
orden, bokstaverar de engelska orden och gör därmed en växling mellan ett 
skrivet och ett handalfabetsbokstaverat engelskt ord (tur 129, 142, 145 och 
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170). I de här växlingarna mellan de olika språkens utförande är det också 
intressant att notera att Elias vid några yttranden väljer att handalfabetsbok-
stavera svenska ord (tur 148, 162, och 171). Det tycks som om handalfa-
betsbokstaverandet i dessa turer har olika funktioner. Ett exempel är ordet 
”medan” (tur 171). Här är det inte ordets kontextuella betydelse som spelar 
en roll, utan ordlistans översättningar som styr samtalet i stort. Läraren sva-
rar med en preposition inbäddad i sitt yttrande (tur 172), något som kan ses 
som ett exempel på ett pidgininfluerat teckenspråk.  
 
Lektionen fortsätter med den sista av de tre korta texterna. 
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Something happened 
 
One day something happened to my dad´s bicycle. All of a sudden the seat 
came off! We tried to fix it with tape, but it didn´t work. Have you ever 
tried to pedal a bike without a seat? My dad didn´t think it was fun at all. I 
said I would ride his bike without the seat and he could ride mine. We 
started off and went pretty slow. It was tough! My legs got really tired and 
numb. It was much easier going downhill than up, but really, really tiring.  
Fråga: Vad hände med pappans cykel? 

 
Excerpt 8: Läs snabbt igenom texten 
175. L: [pek all of a sudden ] A-L-L [[paus]] 

 

 Sv. < All. > 

 

176. Elias: ((vänd mot lärare)) PLÖTSLIG. 

 

Sv. < Plötsligt. > 

 

178. L: ((vänd mot Elias)) PRECIS. IBLAND. PLÖTSLIG. TITTA VAR ÄR ORD PLÖTSLIG PÅ. PLÖTSLIG. 

(går fram till Ida och tittar ner i hennes bok).  

 

Sv. < Precis. Ibland. Plötsligt. Titta var är ordet plötsligt? Plötsligt. > 

 

179. Ida: [pekar i sin bok]  

 

180. L: (går tillbaka till tavlan) ((vänd mot Ida)) (pek) VET VAR HITTA ORD. [pek came off] VAD  

BETYDER  C-A-M-E O-F-F? 

 

Sv. < Du vet var man hittar ordet. Vad betyder came off? > 

 

181. Ida: ((vänd mot lärare)) VET VAD BETYDER. BETYDA TAPPA. 

 

Sv. < Jag vet vad det betyder. Det betyder tappa. > 

 

182. Elias: <[>] BETYDER L-O-S-S L-O-S-S-N-A.  

 

Sv. < Det betyder loss lossna. >  



  KARIN ALLARD  Varför gör de på detta viset ? I 155 
 

183. L: ((vänd mot elever)) NJA, TILL-E-X NÅGOT ÄR SÖNDER. SKRUV LOSSNA. JA.  

 

 Sv. < Nja, till exempel att något är sönder. Skruvar lossnar. Ja. > 

 

189. L: [pek work ] 

 

190. Ida: ((vänd mot lärare)) JOBBA. 

 

 Sv. < Jobba. > 

 

191. L: ((vänd mot elever)) JA JOBBA.  

 

Sv. < Ja, jobba. > 

 

192. L: [pek pedal] 

 

193. Ali: ((vänd mot lärare)) TRAMPA 

 

Sv. < Trampa. > 

 

194. Elias: <[>] TRAMPA.  

 

 Sv. < Trampa. > 

 

195. L: ((vänd mot elever)) JA PÅ CYKEL FINNS TRAMPOR. [pek without]  

 

Sv. < Ja på cykeln finns det trampor. > 

 

196. Ida: ((vänd mot lärare)) UTAN. 

 

Sv. < Utan. > 

 

197. Ali: <[>] ((vänd mot lärare)) UTAN. 

 

 Sv. < Utan. > 

 
198. L: [pek ride]  

 

199. Ali: ((vänd mot lärare)) KÖRA, ÅKA. 

 

 Sv. < Köra, åka. > 
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200. L: ((vänd mot elever)) JA, KÖRA, ÅKA BIL. (drar upp OH-texten [pek numb]. 

 

Sv. < Ja, köra, åka bil. > 

 

201. Ali: <[>] STEL.  

 

Sv. < Stel. > 

 

202. Elias: S-T-E-L. 

 

Sv. < Stel. > 

 

203. L: JA, S-T-E-L. [pek downhill]  

 

Sv. < Ja, stel. > 

 

204. Ida: ((vänd mot Elias och Ali)) JA FLERA GÅNGER V-A. 

 

Sv. < Ja, flera gånger, va. > 

 

205. Elias: ((vänd mot Ida)) ((skratt)) JA MÅSTE LÄRA TECKEN-SPRÅK.  

 

Sv. < Ja, man måste lära sig teckenspråk. > 

 

206. Ali: ((vänd mot Ida)) JA KANSKE ÄR STEL TECKEN-SPRÅK ((skratt)) 

 

Sv. < Ja man kanske är stel på teckenspråk. > 

 

207. L: ((vänd mot elever)) (förmanar dem lite) MÅSTE SNABB LÄSA IGENOM NU SNABB. SÅ (pek) 

KAN TOLKA TEXT. SÅ (pek) KOMMA-IHÅG. KAN LÄSA SNABB. ORDEN.  

 

Sv. < Ni måste läsa igenom snabbt nu så att ni kan tolka texten. Och så att ni kommer ihåg och 

kan läsa orden snabbt. > 

 

208. L: [pek downhill] NER. NER. CYKEL NER.  

 

Sv. < Ner, ner åka ner med cykeln. > 

 

209. Ali: ((vänd mot lärare)) NER.  

 

Sv. < Ner. > 
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210. L: [pek tiring] T-R [[paus]] 

 

Sv. < T..r..> 

 

211. Elias: JÄTTE-TRÖTT. 

 

Sv. < Jättetrött. > 

 

212. Ali: ((vänd mot lärare)) DÖD-TRÖTT. TRÅKIG 

 

Sv. < Dödstrött. Tråkigt.  

 
Mellan eleverna uppstår ett gemensamt skämt kring ordet ”stel” (tur 201-
206). Läraren avbryter dem och säger, att de måste fortsätta med texten. 
Den skämtsamma tonen finns emellertid kvar till slutet av lektionen. När 
läraren ber Elias översätta ett ord och sedan vänder sig mot Ida och frågar 
om hon har sett vad han har sagt, vänder sig Elias i sin tur mot Ida och 
säger att han inte upprepar sig mer än en gång (tur 202, 203, 204, 205). 
Båda brister i skratt. Det verkar finnas ett samförstånd mellan dem. De vet 
vilka strukturer som omger dem på lektionen. Även Elias och Alis ordväx-
ling på slutet tyder på ett sådant samförstånd (tur 211, 212). Även om 
eleverna inte öppet protesterar mot lärarstyrningen (se Wertsch, 1998) kan 
deras skämtande enligt min mening uppfattas som en indirekt protest mot 
IRE-strukturen. 

2. 4 .4. Sammanfattande analys av den tredje lektionen i engelska. 
 

1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-
kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 
 

Den tredje lektionen i engelska skulle, utifrån de kommunikativa praktiker 
som konstitueras, kunna beskrivas som att den löper efter två spår. Det ena 
spåret är lärarens, där hon bland annat med hjälp av IRE-strukturen och av 
andra yttranden i syfte att behålla kontrollen i klassrummet på olika sätt 
försöker tysta en elev (turerna 43-49).  Man kan här med Bakhtin (1997) 
säga, att den sociala praktiken i viss mån avgör vilka yttranden som är möj-
liga, och vem som får tala (se också Butler, 1997). Men detta gäller inte fullt 
ut. Det finns också ett annat spår, elevernas, där IRE-strukturen upphävs 
genom att eleverna tar egna initiativ, diskuterar texterna, skämtar med 
varandra och använder sin voice (Wertsch, 1991, 1998, Pennyccok, 1997) 



158 I KARIN ALLARD   Varför gör de på detta viset?   
 

för att protestera på ett öppet eller förtäckt sätt. Detta sker gång på gång (tur 
18, 19, 79-83, 204- 207, 211, 212) Likväl inordnar de sig samtidigt oftast i 
IRE-mönstret och samarbetar med läraren (se Lave & Wenger, 1995). 

 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder-

visning? 
 

På samma gång som den kommunikativa praktiken är präglad av svenskt 
teckenspråk, kan vi se att de språkliga aktiviteterna också utgår från en 
flerspråkig bas. Lektionen bygger växelvis på olika modaliteter såsom skri-
ven svenska och engelska, svenskt teckenspråk och handalfabetsbokstave-
ring samt simultant tal och tecken. De situationer där simultant tal och 
tecken är särskilt förekommande är mellan läraren och en elev (tur 24, 28, 
44). Funktionen med att använda tal och tecken simultant är att meddela 
något eller att förtydliga ett yttrande. Möjligen används två modaliteter 
samtidigt därför att eleven vill tillförsäkra sig om att läraren förstår vad 
eleven säger. 

Andra exempel som kan urskiljas i excerpten som visar på flerspråkiga 
aktiviteter är de språkliga utföranden med vilka eleverna svarar på lärarens 
frågor om betydelsen av engelska ord. Eleverna använder till exempel ofta 
handalfabetsbokstaverade engelska ord istället för att översätta orden till 
svenskt teckenspråk. Det kan i viss mån tyda på en osäkerhet om det eng-
elska ordets betydelse men också ha ett samband med i vilken kontext man 
ska förstå det svenska ordet. Det kan även vara så, att eleverna inte finner 
något svenskt teckenordval som kan anses vara representativt för ordens 
egentliga innebörd. Vi kan bland annat också se att både läraren och Elias 
använder sig av den svenska handalfabetsbokstaveringen av det engelska 
ordet numb, även om ett teckenval finns representerat för den svenska 
översättningen. Ordet framställs så att säga i sin neutrala form utan en 
teckenspråkig översättning (tur 202, 203). Detta kan också ses som exem-
pel på ett pidgininfluerat teckenspråk. 

Både läraren och eleverna Ali och Elias använder då och då ett pidginin-
fluerat teckenspråk. För Ali och Elias handlar det om att de är osäkra på 
betydelsen av engelska ord och frågar läraren om en översättning. När Ali 
och Elias vid dessa tillfällen (tur 79, 89, 91) frågar om orden, använder de 
handalfabetsbokstavering av det engelska ordet och tar på så sätt hjälp av 
den engelska stavningen. Läraren för sin del använder svenskt teckenspråk 
som är påverkat av en svenskspråkig struktur, till exempel genom använd-
ning av pronomina (tur 20, 23, 25, 36, 43, 49, 58, 60, 84, 87, 117, 120, 
123). Ett annat exempel är en växling mellan en svenskspråkig struktur och 
vissa teckenval. Särskilt framkommer detta med teckenvalet ”pi” (tur 120). 
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Kapitel 3. Undervisning i spanska 

3.1. Inledning 
Följande kapitel behandlar fyra lektioner i spanska. För den andra och 
tredje lektionen presenterar jag emellertid, som jag redan nämnt, endast ett 
utdrag. Den fjärde lektionen innehåller två delar. Lektionerna i sin helhet 
finns i ett appendix. Att jag valt att förfara så med spansklektionerna 
hänger främst samman med den brist på variation som aktiviteterna i de 
olika lektionerna uppvisar. Den första lektionen, som presenteras i sin 
helhet, ska ses som en introduktion till hur flerspråkigheten används under 
spansklektionerna. Den ska också visa hur interaktionen mellan lärare och 
elever skiljer sig från den som vi kan se under engelsklektionerna. I övrigt 
följer presentationen av lektionerna, respektive utdragen från lektionerna, 
samma modell som för lektionerna i engelska. 

Eleverna som deltar i de olika lektionerna växlar medan läraren är den-
samma. I jämförelse med de föregående lektionerna i engelska tar sig fler-
språkigheten här också ett annat uttryck eftersom eleverna och läraren 
använder både talad svenska, talad spanska enbart, eller också svenskt 
teckenspråk simultant med talad svenska eller med talad spanska. Också 
skriven spanska förekommer. Spanska är i denna kontext ett individuellt 
språkval som eleverna har möjlighet att välja oavsett vilken årskurs de 
tillhör. Eleverna är både hörselskadade och döva, men eftersom de alla har 
valt spanska som individuellt val, utgör de här en språkgrupp medan de i 
andra sammanhang tillhör olika årskurser och olika klasser. 

För att kunna skapa en grupp av elever som är både döva och hörsel-
skadade krävs att den pedagogiska verksamheten utgår från elevernas olika 
språkliga förutsättningar. För den undersökningsgrupp som ingick i min 
studie hade till exempel särskilda hänsyn tagits till gruppens varierande 
kunskaper i svenskt teckenspråk. De språkliga anpassningarna bygger 
alltså på den språkliga bas som eleverna står på. 

Innan jag går in på de olika lektionsutdragen har jag valt ut ett exempel 
från ett samtal mellan läraren och fyra elever som handlar om uttal och 
benämningar på olika länder och språk i Europa. Läraren använder här 
både skriven spansk text, talar spanska och använder svenskt teckenspråk 
växelvis med talad svenska, för att sedan övergå till simultant svenskt tal 
och svenskt teckenspråk. 
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L: <[>] [pek text] ((vänd mot Sebastian)) PERFEKT [pek 3:e raden los] 

                                                              perfecto 

((vänd mot elever)) OK [[paus]] [pek mot rad] los paises que tienen  

                              ok 

[[paus]] que mas habitantes tienen son Alemania, Francia y Rusia.Nu    

pratar vi om habitantes. Vad var det? [pek ord habitantes] ((vänd mot elever))  

Va, var det habi… vad BETYDER? 

                     Betyder? 

 
Under olika samtalssekvenser kommer vi att se att läraren men också i 
vissa fall eleverna använder tal och tecken simultant. När spanska används 
simultant med svenskt teckenspråk ser det ut på följande sätt: 
                 PERFEKT  

                Perfecto 

På samma sätt, men med svenskt svenskt tal och svenskt teckenspråk i en 
och samma utsaga, kan det se ut så här: 

               ENGELSKA TILLSAMMANS.  

       engelska tillsammans. 

 
Genom att språkanvändningen återges på olika rader går det att se att flera 
språk används samtidigt och hur språken överlappar, samverkar, samman-
smälter och genomskär varandra. Flerspråkigheten blir med andra ord ett 
gränsöverskridande fenomen genom att den används på olika sätt och för 
olika syften i klassrumsinteraktionen. Men till skillnad från engelsklektion-
erna finns i transkriptionerna till spansklektionerna ingen översättnings-
/återgivningsrad för varje samtalstur om bara ett talat språk används. 
                    
Också här medföljer en transkriptionsnyckel. Som tidigare påpekats, är 
varje nyckel kontextuellt utformad efter sådana faktorer som situation, 
undervisningsspråk, språkämne och språkanvändning.   
 
 
(g-) gest 

//gest-axelryckning//- indikerar negation eller respons på ett yttrande 

(neg-) huvudskakning 

((vänd)) Beskrivning av hur lärare eller elever i samtal visuellt orienterar sig mot varandra i 

klassrumsmiljön 

(pek) Deiktiska eller referentiella pekningar 

[pek] Pekningar i skriven text  
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(TECKENVAL) Kombinationer av teckenval i svenskt teckenspråk i samband svenskt ordval. 

Annat exempel som också förekommer i excerpten är genuint teckenval som innebär ett 

teckenval med särskilt teckenspråkigt särdrag. Ett sådant är ”OBS” 

som betyder, ”vet inte”, ”har ingen aning”. Detta tecken uttrycks simultant med dess tillhö-

rande munrörelser. 

TECKNA        när två olika språk används samtidigt läggs dessa utföranden på olika    

Tala     rader som får beteckna vilka språk som ingår i ett yttrande.  

KOMMA-DIT Teckenutförande som symboliserar en sekvens av två eller flera ord 

<Kursiv stil-svensk översättning/återgivning av svenskt teckenspråk med talad svenska eller talad 

spanska> 

PARALLELL Svenskt teckenspråk används enskilt eller i ett yttrande eller i längre passus till-

sammans med talad spanska eller talad svenska. 

TYPSNITT COURIER NEW – talat språk på svenska eller spanska 

Diálogo spanska ord i text 

xxx Ohörbara ord 

<[>] Samtal som överlappar varandra 

[[paus]] Pauseringar i yttranden som indikerar uppmärksamhet av visst innehåll eller invänt-

ningar av svar 

H-A-N-D-A-L-F-A-B-E-T-S-B-O-K-S-T-A-V-E-R-I-N-G  

< skriftliga spanska ord i overheadbild eller på vita tavlan, eller i kombination av ord som 

introduceras med teckenbokstäver> 

TYPSNITT COURIER – Énfasis! Uttal- eller betoningar i spanska ord under språklektionen. 

hh – höger hand 

vh – vänster 

3. 2. 1. Spanska, första lektionen; del 1.   
Den första lektionen är indelad i fyra delar. Eleverna har som uppgift dels 
att tillsammans i en gruppaktivitet med enkla kommunikationsövningar 
ställa frågor och besvara dem på spanska, dels att med hjälp av läraren lära 
sig nya ord. Aktiviteten har i sin helhet som tema att känna till olika länder 
i Europa och de språk som talas där samt olika nationaliteter. De personer 
som deltar i denna lektion är Läraren (L), Mattias, Ellen, Elsa och Agnes. 

 
 
Läraren inleder med att säga på talad svenska (tur 01) – Nu ska vi lära oss… 
och går sedan över till talad svenska och svenskt teckenspråk samtidigt..  – Hur  
SÄGA   man  SVERIGE PÅ SPANSKA? 
säger              Sverige på spanska?                                                                                            
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Excerpt 1: Vad pratar man för språk? 
 

 

01. L: Nu ska vi lära oss [[ paus]] (skriver på tavlan los paises, stryker under orden). Hur 

SÄGA man SVERIGE   på  SPANSKA.  

Säg     Sverige   spanska.    

     

 Sv.< Nu ska vi lära oss, hur säger man Sverige på spanska?> 

 

02. Ellen: Suecia (med svag röst)  

 

03. L: (g-)  hh - ”höj” 

 

04. Ellen: (höjer rösten) Suecia. 

                                       

05. L:  RÄTT ((vänder sig om skriver på tavlan las ))  LAND  det är ett  

         Rätt                           pais  

  

land. VAD PRATA  man för SPRÅK I SVERIGE?  

            VAD pratar             språk i Sverige?            

 

Sv. <  Det är rätt. Det är ett land. Vad pratar man för språk i Sverige?> 

 

06. Mattias: Sueco. 

 

07. Ellen: Sueco. 

 

08. L: (nickar ”bekräftande”) [[paus]](skriver på tavlan Sueco). 

 

09. Mattias: ((vänd mot Ellen)) Eng….. xxx 

 

10. Ellen: Vad sa du? 

 

11. Mattias: ENGELSKA TILLSAMMANS.  

                    engelska tillsammans. 

 

 Sv. < Engelska tillsammans. >    

 

        ((båda skrattar)) 

 

12. Ellen: ((skratt)) Sueco..bla…bla…bla… 
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13. L: HA (pek)? ((vänd mot Mattias)) Vad HA  du för NATIONALITET?  

                                                               har       nationalitet      

NATIONALITET? NATIONALITET? 

                        Nationalitet? 

 

Sv. < Har du..? Vad har du för nationalitet? > 

 
Vi kan se hur flerspråkigheten fungerar genom att studera hur läraren, också 
med pidgininslag (tur 13), använder olika språkliga varianter när samtalen 
riktas både mot enskilda elever och mot hela gruppen. Läraren talar eller 
använder svenskt teckenspråk och tal simultant samt talar spanska och an-
vänder svenskt teckenspråk samtidigt (tur 01, 05, 13). Eleverna däremot 
använder talad svenska. Att som elev ha en begränsad hörsel kan ibland leda 
till att svaren kan uppfattas som riktade mot enbart läraren. Ett exempel på 
detta kan vi se i (tur 03), där Ellen visserligen besvarar lärarens fråga, men 
blir uppmanad att höja rösten. Att Ellen talat tyst kan emellertid också be-
tyda, att hon är osäker på om svaret kan vara ”rätt”. 

I ett flerspråkighetsperspektiv gör läraren här två saker som underlättar 
det visuellt orienterade samspelet mellan eleverna och den gemensamma 
interaktionen. Hon riktar en gest till Ellen om att höja rösten samtidigt 
som hon implicit värderar Ellens svar. Följaktligen sker i detta samtal 
också en växling mellan olika språk (tur 13). Läraren inleder med att först 
använda enbart svenskt teckenspråk. Därefter går hon över till tal och till 
tal och tecken samtidigt för att sedan återgå till teckenspråk (NAT-
IONALITET) och slutligen gå över till tal och tecken. I (tur 13) signalerar 
hon att hon vill rikta sig till Mattias personligen och samtidigt markera, att 
hon nu går över till att tala om nationalitet. 

Excerpt 2: Hur säger man Frankrike på spanska? 
14. L: (pek mot Mattias) <[>] HAN Sueco. Och du? (pek mot Ellen). 

                                            Han 

Sv. < Han, sueco. Och du? > 

 

15. Ellen: Sueca. 

 

16.L: ((vänd mot tavlan, skriver sueco, sueca)) OCH  VARFÖR , VARFÖR , SKRIV-PÅ   

                                 Och varför varför står                                                    

det suecO [pek sueco, sueca] sueca? VARFÖR, vad är det för SKILLNAD? 

                            Varför                                   skillnad?     

 

Sv. < Och varför, varför står sueco och sueca här? Varför och vad är det för skillnad?>  
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17. Ellen: Ja [[paus]] sueco [[paus]]  ((vänd mot Agnes)) Agnes får svara.  

 

18. Agnes: <[>] (räcker upp handen) Femi [[paus]] femininum och maskulinum. 

 

Sv. < Femi, femininum och maskulinum. > 

 

19. L: (g- turtagning till Agnes) PRECIS, MEN, FRANKRIKE, är det som är det  

                                              Precis men Frankrike                   

NÅGON som har en IDÉ HUR man SÄGA FRANKRIKE   på    SPANSKA. 

 Någon         idé hur    säger Frankrike   spanska. 

 

Sv. < Precis, men Frankrike, är det någon som har en idé om hur man säger Frankrike på 

spanska? > 

 

20. Mattias: (g- hh ”nja sådär”) JAG VET INTE.  

                      Jag vet inte. 

Sv. < Jag vet inte. > 

  

21. Elsa: Franci. 

 

22. L: (g-riktad mot Elsa) (nickar ”bekräftande”) Ja. 

 

23. Elsa: Jag sa F-R-A-N-C-I-A. 

             Francia. 

 

 Sv. < Jag sa Francia.> 

 

24. L: (g-riktat mot Elsa) VAD SA (pek)  Francia? 

                 Vad sa 

 

Sv. < Vad sa du? Sa du Francia? > 

 

25. Elsa: Ja. 

  

26. L: (nickar ”bekräftande”) ((vänd mot tavlan, skriver Francia)).  

 

27. Mattias: LAND? 

                   Land?  

 

Sv. < Är det, det här landet? > 
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28. Ellen: <[>] Då säger man Francia. 

 
Också här använder läraren och eleverna en språkblandning som varierar 
mellan turerna. Men det är också värt att notera (tur 23 och 27) att till 
skillnad från det tidigare exemplet, använder eleverna svenska och svenskt 
teckenspråk både mot varandra och mot läraren. I dessa situationer hör 
språkblandningen ihop med en fråga som läraren ställer till respektive elev 
och där samtliga är medvetna om att språket i den specifika situationen har 
en gruppsammanhållande funktion, det vill säga att alla ska få ta del av 
vad man säger. Ett exempel på detta är (tur 24) där läraren påpekar för 
Elsa att hon måste bekräfta svaret. I detta avsnitt förekommer också några 
nya varianter av pidgininfluerat teckenspråk (tur 16, 19). I (tur 16) säger 
hon en sak och tecknar en annan. I (tur 19) smittar lärarens teckenspråks-
användning av sig på strukturen i hennes talade språk. Som vi kommer att 
se, upprepas denna form av pidgin tämligen ofta. 

Ett exempel på hur de olika språkliga modaliteterna används under lekt-
ionen kan också beskrivas i figuren nedan som ett slags dubbel bokföring. 
Jag har alltså till min vanliga transkription fogat en parallell beskrivning 
utifrån vilken läsaren förhoppningsvis kan följa hur de olika språken an-
vänds. Utdraget är från samma excerpt som tidigare, (excerpt 2, se ovan), 
men genom beskrivningen i vänsterspalten kan läsaren här följa på vilket 
sätt skrift, tal eller svenskt teckenspråk används, simultant eller växelvis. 

 
 

14. L: (pek mot Mattias) <[>] HAN Sueco.  

                                        Han 

   Och du? (pek mot Ellen). 

                                             

Sv. < Han, och du heter? > 

15. Ellen : Sueca 

 

 

16. L: ((vänd mot tavlan)), (skriver sueco,    

sueca) OCH  VARFÖR , VARFÖR ,  

  och varför  varför 

    

  SKRIV-PÅ   

    Står  det suec O [pek sueco, 

sueca] 

  

Här växlar läraren mellan olika 
språk och talar både svenska och 
spanska simultant med svenskt 
teckenspråk.  
 
 
Eleven svarar läraren på spanska. 
 
 
Läraren växlar mellan att skriva ett 
spanskt ord med olika böjnings-
former, talar svenska med svenskt 
teckenspråk och säger ett spanskt 
ord och går sen över till en svensk 
handalfabetsbokstav O samt pekar 
på orden på tavlan. 
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sueca? VARFÖR, vad är det för  

              Varför 

 

 SKILLNAD? 

 skillnad?     

 

Sv. < Och varför, varför står sueco och sueca 

här? Varför och vad är det för skillnad?> 

 

 17. Ellen: Ja [[paus]] sueco [[paus]]  ((vänd 

mot Agnes)) Agnes får svara.  

 

Sv. < Ja, sueco. Agnes får svara. > 

 

18. Agnes: <[>] (räcker upp handen) Femi 

[[paus]] femininum och maskulinum. 

 

Sv. < Femi, femininum och maskulinum. > 

 

 19. L: (g- turtagning till Agnes) PRECIS,  

                                           Precis 

 

MEN, FRANKRIKE, är det som är  

men Frankrike 

                   

det NÅGON som har  en IDÉ HUR man  

   någon           idé hur                    

     

SÄGA FRANKRIKE på  SPANSKA. 

säger Frankrike   spanska. 

 

Sv. < Precis, men Frankrike, är det någon som 

har en idé om hur man säger Frankrike på 

spanska. > 

 

 

20. Mattias: (g- hh ”nja sådär”) 

(pek)  VET  INTE 

Jag vet inte                                                                                  

 

Sv. < Jag vet inte. > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven svarar med ett spanskt ord 
och vänder sig sedan mot en annan 
elev och talar svenska. 
 
 
 
Eleven svarar på svenska. 
 
 
 
 
Läraren använder svenska och 
svenskt teckenspråk simultant, men 
växlar även ibland över till svenska. 
Vid betoning av vissa ord i sitt 
yttrande, till exempel innehållsbä-
rande ord som eleverna ska upp-
märksamma, använder läraren både 
svenska och svenskt teckenspråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven svarar både på svenska och 
svenskt teckenspråk. 
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 21. Elsa: Franci. 

 

 22. L: (g-turtagning mot Elsa) (nickar ”bekräf-

tande”) Ja. 

 

 23. Elsa: Jag sa F-R-A-N-C-I-A. 

            Francia. 

 

Sv. < Jag sa Francia.> 

 

 24. L: (g-riktat mot Elsa) VAD SA  

                                Vad sa 

(pek) Francia? 

 

Sv. < Vad sa du? Sa du Francia? > 

 

 25. Elsa: Ja. 

 

 26. L: (nickar ”bekräftande”) ((vänd mot 

tavlan, skriver Francia)).  

 

 27. Mattias: LAND? 

               Land?  

 

Sv. < Är det, det här landet? > 

 

 28. Ellen: <[>] Då säger man Francia. 

 

 

 
 
När uppmärksamheten riktas mot 
ett ord vare sig det betyder att det 
är uttalet som är viktigt att betona, 
eller om det är stavning som inte 
överensstämmer med talet, eller om 
ordet har en särskild betydelse, 
använder man handalfabetsboksta-
vering. Här betonar eleven vad som 
var svaret på lärarens fråga om vad 
Frankrike heter på spanska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här använder eleven både svenska 
och svenskt teckenspråk simultant 
för att betona att han har förstått 
den fråga som läraren har ställt till 
Ebba och vad svaret blev och att 
han har uppfattat det rätt. 
 

 
Det är min förhoppning att jag med de dubbla transkriptionerna ovan har 
kunnat underlätta läsarens förståelse av hur en multimodal, flerspråkig lektion 
i spanska kan se ut, där svenskt teckenspråk är elevernas första språk och i 
första hand också fungerar som undervisningsspråk. Lektionen fortsätter nu. 
Excerpt 3: Nationalitet 
 
29. L: FRANKRIKE . Men VAD,  VAD   PRATA      SPRÅK SYFTE  
    Francia             vad vad pratar 
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SPRÅK där?  

språk 

 

Sv. < Men vad pratar man för språk där? >  

 

30. L: Jag glömde trycka på [[paus]] (trycker på mikrofonen på bordet) [[paus]] Vad  

 PRATA  man för språk i FRANKRIKE?  

Pratar                Frankrike?                                                                                                                                                              

 

Sv. < Jag glömde trycka på…. Vad pratar man för språk i Frankrike? > 

 

31. Mattias: Frances 

 

32. L: BRA ((vänd mot tavlan, skriver Frances)) ((vänd mot eleverna)) Frances. 

    Bra 

 

Sv. < Bra. Frances.> 

 

33. Ellen: Nu VET jag VARFÖR det STÅR-PÅ (TECKENVAL/ STÅR-PÅ) frances DÄR . 

                     Vet   varför    står                       där 

 

Sv. < Nu vet jag varför det står frances där. > 

 

34. L: (( vänd mot tavlan) [pek sueco, sueca].  

 

Sv. < Läraren vänder sig mot tavlan och pekar på orden sueco, sueca. > 

 

35. L: NATIONALITET (pek) ÄR    FRANKRIKE. 

   Nationalidad yo soy 

 

Sv.< Jag är fransman, fransyska > 

 

36. Mattias: <[>] Franceso. 

 
I ovanstående del av samtalet ser vi att läraren talar och tecknar samtidigt. 
Jag uppfattar att denna språkblandning (tur 29) har olika funktioner. Det 
första som efterfrågas med hjälp av både tal och tecken handlar om vilket 
språk som talas, medan ”SPRÅK SYFTE”, som utförs på svenskt tecken-
språk, har en annan innebörd. Yttrandet på svenskt teckenspråk kan här 
betyda, att det gäller en fråga som handlar om motivet till val av språk. 
Lärarens yttranden får därigenom dubbla betydelser och blir således mot-
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sägelsefulla. Detta flerspråkiga ”prat” kan uppfattas som att det inte riktigt 
hör dit, eftersom det talade svenska ordet och teckenvalet (tur 29) har 
olika innebörd. Dessutom har läraren en teckenspråkig struktur på det 
svenska talet. Hon omformulerar därpå sin fråga och säger sig istället vilja 
veta vilket språk som talas i Frankrike. På denna fråga svarar Mattias fran-
ces. I (tur 35) gör läraren en något ovanlig översättning. Hon följer den 
svenskt teckenspråkiga ordföljden, men säger den på spanska med svenskt 
teckenspråk samtidigt. Jag tolkar det som att hon förmodligen är medveten 
om den likhet som finns i den grammatiska strukturen mellan spanska och 
svenskt teckenspråk. Därav denna ordföljd. 

Under tiden som läraren talar med eleverna skriver hon ord på tavlan, 
stryker under och pekar och återkopplar de skrivna orden på tavlan till de 
talade. Eleverna får på så sätt både det skrivna, det talade och det tecknade 
ordet i ett medialt, visuellt och auditivt utförande. Samtalet är styrt, men 
samtidigt gör läraren en liten utbrytning ur IRE-mönstret genom att be ele-
verna vara mer ”spontana” med sina svar. Hon menar att de kan försöka 
svara på hennes frågor utan att egentligen riktigt veta det ”rätta svaret”. 

3. 2. 2. Spanska första lektionen; del 2. 
I den här samtalssekvensen har eleverna fått anvisningar från läraren om 
att försöka pröva sig fram med att använda språket. Med ”användning” 
menar hon mer specifikt att lära sig uttala orden. 

Excerpt 4: Lek med språket! 
37. L: Holandesa [pek mot kartan] precis. Ska vi prova med ((vänd mot elever)) 

 RYSSLAND [pek mot kartan]? 

Ryssland 

 

Sv. < Holandesa, precis. Ska vi prova med Ryssland? > 

 

38.  Ellen: Russia. Russia ((skratt)) 

 

39. L: ((vänd mot Ellen)) Det är på ENGELSKA  Det är Russian [[paus]] MEN 

                                                          engelska                    men 

 

 Sv. < Det är på engelska. Det är Russian. Men…> 

 

40. Mattias: Rus….XXX 
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41. L: LAND  

         Landet 

       

Sv. < Landet.> 

 

42. Mattias: VET-INTE (TECKENVAL- ”OBS”) 

  

Sv. < Jag vet inte.> 

 

43. L: PROVA PROVA bara, var inte RÄDD GÖR,         SÄGA FEL. PROVA    och lek med  

     Prova prova               rädd gör   säga fel prova 

 

SPRÅK!  

Språket  

 

Sv. < Prova, prova bara, var inte rädd för att göra, säga fel. Prova och lek med språket! > 

 

44. Ellen: Russia, det går inte... 

 

45. L: (g- ”se där!”) Rusia RÄTT. Rusia. 

                                        rätt 

 

Sv. < Men, se Rusia var ju rätt! Rusia. > 

 

Av exemplet framgår att läraren försöker få eleverna att göra språkliga 
jämförelser mellan engelska och spanska varvid hon inte alltid är klar över 
korrektheten i sina egna jämförelser. ”Russian” betyder rysk på engelska, 
inte Ryssland. Hon använder både talad svenska och svenskt teckenspråk 
liksom både engelskt och spanskt uttal. 

Excerpt 5: Vad kan språket heta? 
46. . Ellen: Rusia……XXX ((skratt)) 

 

47. L: Vad  ” KALLAS” PERSON  som  KOMMA IFRÅN? 

         kallas  person    kommer  ifrån 

 

Sv. < Vad kallas en person som kommer ifrån? > 

 

48. Mattias: <[>] Ruso. 
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49. L: Ruso (pek mot Mattias), om det är en MAN, men om det är en KVINNA? (g- vh 

mot Agnes).                                                           man                  kvinna                                

 
Sv. < Ruso, ja om det är en man, men om det är en kvinna? > 

 

50. Agnes: Rusa.  

 

51. L: Rusa. 

 

52. Agnes:  Det låter nästan som rosa. 

 

53. L: Ja,va BRA , ja det låter som  ROSA.  

                      bra                  rosa 

Sv. < Ja, vad bra, ja det låter som rosa. > 

 

54. Agnes: Ja, eller som Rosa. 

        

55. L: Ja, som ROSA  ja, PRECIS. VAD  

            Rosa      precis vad 

   

HETA det?  VAD  KAN SPRÅK HETA?     då? Kan du  FORTSÄTTA? 

heter    vad kan språket heta          fortsätta? 

 

Sv. < Ja som i Rosa, ja precis. Vad heter det? Vad kan språket heta då? Kan du fortsätta?> 

 

56. Agnes: Rosa igen. 

 

57. L: RYSS   R-U-S-O. 

          Ruso  Ruso. 

    

Sv. < Ruso. > 

 
Läraren uppmanar eleverna att försöka pröva olika sätt att se ett mönster i 
orden. I tur (53) lyfter hon fram ordet Rosa med dess uttal och anknyter det 
till svenskt teckenspråk, kanske för att ge respons på elevens uttal av det 
spanska ordet. Svenskt teckenspråk fungerar i den här sekvensen som ett 
verktyg för att förmedla vissa uppmärksamhetssignaler (tur 20) liksom för 
att betona och förklara (tur 22). Här, liksom tidigare, är det dock läraren 
som ställer frågorna och värderar svaren. Lektionen förlöper helt på lärarens 
villkor (turer 47, 49, 55). Det är med andra ord the speech genre of formal 
instruction (Wertsch 1991, s 141) som gäller. Lektionen fortsätter här: 
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3. 2. 3. Spanska första lektionen; del 3. 

Excerpt 6: Gran Bretaña 
58. L: <[>] (flyttar på kartan) skriva [[paus]] skriva jag kan skriva här så 

 

 du SE ((vänd mot Mattias)) 

   ser 

 

Sv. < Jag kan skriva här så du ser.> 

 

59. Mattias: SÄG  det bara. 

         säg 

  

Sv. < Säg bara ordet. > 

 

60. L: (börjar skriva på blädderblocket) ((vänd mot elever)), Ser ni, ser ni alla, ser 

     du? (pek mot Elsa).  

 

61. Ellen: Är det inte Bri…. 

 

62. L (fortsätter skriva på blädderblocket Grande) Grande (sätter kryss över ”de”) Bretaña. 

(pekar mot blädderblock) Gran Bretaña. 

 

63. Ellen: Jag tänker på slutet. 

 

64. L: (vänd mot Ellen) Vilken slutet? 

 

65. Mattias: G-R-A-N-D varför inte D? 

                 Grand 

 

Sv. < Grand, varför inte D? > 

 

66. L: No (pekar på ordet) Gran inte D.  Då blir det för ENGELSKA-T  

                                                             D                engelskat       

N-O…så…[[paus]] Gran ….Gran Bretaña, en  SPANSKA.        

 no                                   español 

 

Sv. < No, Gran inte D. Då blir det förengelskat. No, så, Gran, Gran Bretaña, en  español.>  

 

67. Mattias: XXX….(tittar på blädderblocket). 
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68.L: ((vänd mot tavlan)) [pek] Ja [[paus]] måste fundera.  ((vänd mot eleverna)) 

VAD se llama de idioma? VAD  se llama la lengua?   

Como                   Como   

 

Sv. < Ja, jag måste fundera. Como se llama de idioma? Como se llama la lengua? > 

 

69. Mattias: Englés. 

 
Eleverna försöker att genom sina frågor bryta IRE-mönstret.  Det börjar 
med att Mattias får en fråga från läraren om vad ”stor” heter på spanska, 
varefter han svarar Grande som läraren sedan bekräftar vara rätt. Samtalet 
fortsätter med att hon frågar honom om hur man skriver Storbritannien på 
spanska. Han svarar Bretaña Grande, men blir lite osäker och frågar lära-
ren. Hon visar hur man skriver Storbritannien genom att först skriva 
Grande Bretaña och därefter kryssa över ändelserna –de. Läraren och ele-
ven opererar på olika nivåer. När eleven svarar på lärarens fråga om hur 
man ska skriva det spanska ordet Grande respektive Gran lyssnar läraren 
inte, utan fortsätter att skriva på tavlan. I denna interaktionsprocess kan 
det sägas ske ett slags ”breakdown” eftersom läraren inte lyssnar på Matt-
tias utan fortsätter att skriva, kanske för att alla ska se, men också för att 
alla ska kunna höra vad som har diskuterats mellan läraren och Mattias. 
Men eftersom hon inte berättar vad som anknyter till Mattias fråga (tur 
65), och eleverna inte heller har hört vad som blivit sagt från början, så 
uppstår ett missförstånd mellan Ellen och läraren.  

Situationen kan tolkas som att eleverna här till viss del får komma till 
tals, eftersom det visar sig att läraren inte äger all kunskap. Också Ellen 
ställer en fråga (tur 61) som läraren dock inte följer upp. Samtalet slutar 
också med att läraren återtar styrningen av lektionen genom att helt enkelt 
fortsätta med en helt annan fråga (tur 68). I sin sociala position som lärare 
kan hon helt enkelt utnyttja sin rätt till detta. 

3. 2. 4. Spanska, första lektionen; del 4. 
I följande exempel uppmanas eleverna bland annat att fundera över hur 
beteckningen på olika länder låter på olika språk. I den sociokulturella 
kontext som specialskolan utgör, och där tvåspråkighet är tänkt att fun-
gera som bas för hela verksamheten, är ljudövningar eller uttalsövningar 
på talad svenska tämligen ovanliga, åtminstone i klassrum där svenskt 
teckenspråk är undervisningsspråk. Här tycks läraren emellertid göra ett 
undantag, kanske beroende på att eleverna kommer från olika grupper och 
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har olika hörselstatus. Läraren anpassar sig med andra ord efter rådande 
språkliga omständigheter. 

 

Excerpt 7: Dinamarca 
70. L: [[paus]] ok, får se om ni KÄNNA igen 

                                                    känner 

Sv. < Ok, då får vi se om ni känner igen. > 

 

71. Ellen: <[>] Dinamarca är finare än Danmark. 

 

72. L: Så DANMARK är finare än Danmark?  

       Dinamarca 

 

Sv. < Så Dinamarca är finare än Danmark. 

 

73. Ellen: Jag tycker det. 

 

74. L: Tycker du det? 

 

75. Ellen: Ja. 

 

76. L: ((vänd mot alla elever)) Tycker (pek) också det? (pek mot Ellen) Hon SÄGA att  

                                                              ni                         säger 

 

DANMARK    NAMN     LÅTA      FINARE  på    SPANSKA 

                 namnet låter finare   spanska.     

    

Sv. < Tycker ni också som Ellen. Hon säger att Danmark låter finare på spanska.> 

 

77. Mattias: <[>] BÄTTRE 

                           Bättre 

 

Sv. < Bättre. > 

 

78. L: …[[paus]] ÄN PÅ SVENSKA.   DANMARK? 

            Än på svenska.Danmark? 

 

Sv. < Än på svenska, som Danmark? > 

 

79. Elsa: (nickar ”bekräftande”) 
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80. Agnes: DANMARK  LÅTA  TRIST.  

                 Danmark låter trist. 

 

Sv. < Danmark låter så trist. > 

 

81. Ellen: Ja, det gör det, faktiskt. ((skratt)) 

 

82. L: [[ paus]]låter TRIST (tveksamt tonfall) DANMARK     LÅTA       KUNG  

                trist            Danmark  låter kungligt       

  för MIG. 

            mig. 

 

Sv. < Jaså, det låter trist, för mig låter Danmark kungligt. > 

 

83. Ellen: …XXX… PÅ   D-I-N-A-M-A-R-C-A. 

              På Dinamarca. 

 

Sv. < …….på Dinamarca. > 

 

((eleverna skrattar)) 

 

84. L: SVERIGE  hur  LÅTA det för    ER? 

     Suecia     låter        er 

 

Sv.< Suecia, hur låter det för er? > 

 

85. Ellen: Jag tycker det låter BÄTTRE   ÄN    ENGELSKA. S-W-E-D-E-N. 

                                                              bättre än engelska. Sweden. 

 

Sv. < Jag tycker det låter bättre än engelska, Sweden.> 

 

86. Mattias: <[>] Nej. 

 

87. L: <[>] Sweden. 

 

88. Mattias: ENGELSKA BÄTTRE.  

                    engelska  bättre. 

 

Sv. < Engelska är bättre. > 

 

89. Ellen: Nej (neg-huvudskakning) 
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90. Agnes: //gest-axelryckning// ”vet inte” 

 

Sv. < Vet inte. > 

 

91. L: Vad roligt ni kan! 

 

92. Mattias: <[>] TYCKER ENGELSKA BRA.  

                           Tycker engelska bra. 

 

Sv. < Jag tycker engelska är bra. > 

 

93. L: ….vad roligt att ni kan JÄMFÖRA HUR [[paus]] HUR liksom  

                                                             jämföra hur     hur  

SPRÅK     LÅTER.  

språket låter  

 

Sv. < Vad roligt att ni kan jämföra hur språket låter liksom. > 

 

Detta utdrag representerar ett av de få lekfulla exemplen som finns i min em-
piri. Läraren och eleverna leker på tämligen lika villkor. Här finns inga rätta 
svar, bara lärarens och elevernas förslag och eleverna har, som det verkar, fullt 
tillträde till den kommunikativa praktiken som konstrueras här. Interaktionen 
klargör också hur flerspråkigheten faktiskt fungerar i diskussionen. När det 
gäller simultan användning av svenskt teckenspråk och talad svenska, använ-
der eleverna denna språkblandning uppenbarligen för att hålla samman grup-
pen och kommunicera med varandra i det gemensamma talutrymmet. 

3. 2. 5. Sammanfattande analys av första lektionen i spanska. 
 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-

kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 
 
Som jag redan har nämnt använder sig läraren av svenskt teckenspråk för 
många olika syften, till exempel för att förklara, uppmana och uppmärk-
samma eleverna. IRE-strukturen som dominerar under lektionen för emeller-
tid också med sig, att hon utifrån sin position både frågar, kontrollerar och 
ger feedback medan eleverna i huvudsak svarar på frågor. Detta gäller också 
när hon uppmuntrar eleverna att ”leka med språket” (tur 43). Läraren åter-
tar snabbt kontrollen också i dessa samtal liksom i exempelvis (tur 59, 60 
och 61) där både Mattias och Ellen deltar mera aktivt, men där läraren väljer 
att fortsätta med sitt. Undantaget är den sista, fjärde delen av lektionen där 
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elever och lärare utväxlar lekfulla tyckanden. I huvudsak drar dock läraren 
nytta av sin sociala position för att inom IRE-strukturens ram variera tal-
genrer (till exempel uppmana, fråga, korrigera och värdera,) medan elever-
nas utrymme huvudsakligen är begränsat till att svara på frågor och återge 
vissa utvalda spanska ord (se Bakhtin, 1997, Wertsch, 1998). 

 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder-

visning? 
 
Den första lektionen i spanska har genomgående ett språkanvändningsmönster 
som bygger på svenskt teckenspråk som medierande redskap, det vill säga att 
spanska i text och i tal används med hjälp av svenskt teckenspråk. Sådana 
exempel går att följa genom de olika excerpterna. Svenskt teckenspråk fram-
träder både genom sin indikativa, semantiska och retoriska funktion. Med 
”indikativ” menas i det här fallet att teckenspråket inte bara har en utpekande 
funktion, utan också kan innehålla en hel del information som man utför med 
ett enda tecken, medan man i talat språk måste använda flera ord. 

På samma sätt som alla språk har också teckenspråk en semiotisk funkt-
ion. Språk generellt har, uttryckt i Säljös termer (2000, s 86) en kraft som 
medierande redskap. Genom att följa samtalet mellan läraren och eleverna 
ser vi, att de olika språken fungerar både som kollektiva, interaktiva och 
sociokulturella redskap. Ytterligare en funktion hos teckenspråket är dess 
retoriska karaktär. Det har till exempel varit möjligt att se, hur läraren 
använder svenskt teckenspråk med olika syften, det vill säga för att upp-
mana, förstärka, förklara, betona, uppmärksamma och uppmuntra elever-
na till att lyssna och medverka under lektionen.    

Med svenskt teckenspråk i centrum i kombination med det samtidiga 
kryssandet mellan flera språk kan vi dessutom se att de olika språkliga vari-
anterna fyller olika funktioner för både läraren och eleverna. Svenskt tecken-
språk används, som vi har sett, för att instruera, meddela och uppmärk-
samma olika moment i språkundervisningen, medan spanska som tal och 
svenskt teckenspråk används simultant för att benämna spanska ord och 
uttryck. I de olika samtalsturerna mellan lärare och elever följer också olika 
strukturer i språken. Ibland uppvisar teckenspråket ett inslag av pidgin vilket 
här innebär, att det följer det svenska språkets syntax (tur 76, 84), medan en 
del samtalsturer också blir uttryckta med tal tillsammans med vissa inslag av 
svenskt teckenspråkig syntax (tur 16, 19, 33, 43, 47, 55).  
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3. 3. 1. Spanska, utdrag från andra lektionen 
I följande lektion deltar samma lärare som tidigare samt Mattias, Ellen och en 
ny elev, Sebastian. Denna gruppkonstellation ingår i den studie som påbörjades 
under hösten -07 och utgör det som tidigare benämndes som ”kärngruppen”. 
 

 
Fig.7. Denna bild illustrerar hur läraren i kombination med talad spanska och svenskt 
teckenspråk simultant eller också med enstaka tecken eller med handalfabetsbokstave-
ring samt på skriven spanska ger förklaringar, översätter och introducerar ord som finns 
både i texten och på tavlan. Här ses det flerspråkiga samtalet ta hjälp av olika språkliga 
modaliteter.  
 
 
Lektionen byggs upp kring ett tema som handlar om att kommunicera och 
förmodligen också om att använda spanska ord i vardagliga situationer. Ele-
verna ska tänka sig in i en situation där de behöver besöka ett apotek i ett 
spansktalande land. I detta apotek ska de inhandla medicin för de behov som 
de har. För att kunna göra detta, behöver de emellertid veta hur man uttrycker 
sig på spanska. Eleverna ska först titta på en uppgift som de gjort tidigare, och 
som behandlar ord och fraser som de kommer att behöva. I början av lektion-
en har de också haft en genomgång av benämningen på olika kroppsdelar och 
hur man säger att man har feber, är förkyld, har ont i halsen eller ont i magen. 
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De har slutligen också haft en genomgång av hur till exempel ”medicin”, ”ta-
bletter”, ”recept” samt artighetsfraser uttrycks på spanska. 

Excerpt 8: La Farmacia 
01.L: ….NU   GÖRA  EN  LITEN  KORT   TEATER.          (pek)    FÅ     ANVÄNDA     DE HÄR ORDEN  

      Nu göra en liten kort teater.       Ni får använda de här orden 

 

((vänder sig mot tavlan, säger samtidigt)) och..(flyttar på papperet) ((vänd mot eleverna))  

NI ÄR INNE,          NI ÄR INNE , i ett APOTEK  

Ni är inne, ni är inne             apotek 

 

    ((vänder sig mot tavlan, skriver la farmacia) la farmacia. ((vänder sig mot eleverna)).  

 

      VEM är APOTEK-PERSON ?  

      Vem         apotekaren? 

  

Sv. < Nu ska vi göra en liten kort teater. Ni får använda de här orden. Ni är alltså inne i ett apo-

tek, inne i ett apotek. La farmacia. Vem är apotekaren? > 

 

02.  Ellen: Jag vet inte, jag kan vara det.  

 

03. L: (pek mot Ellen) Tu..((vänd mot Mattias)) MATTIAS (TECKENVAL / PERSONTECKEN) 

                                                                      Mattias                                         

TITTA  det är  APOTEK-PERSON. 

titta              apotekaren 

 

Sv. < Tu, Mattias titta det är apotekaren.> 

 

04. Ellen: (g-vink) 

 

05. Mattias: (nickar ”instämmande”) 

 

06. L: (skriver på tavlan le – la Farmaceuta) la farmaceuta ((vänd mot eleverna))  

 APOTEK-PERSON  

La farmaceuta.  

 

Sv. < La Farmaceuta > 

  

07. L:  VEM  ÄR  K-U-N-D-E-N? 

          Vem är kunden? 
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Sv. < Vem är kunden? >  

 

08. L: ((vänd mot tavlan skriver LP-El cliente 1)) El cliente uno. ((vänd mot elever)) el 

cliente uno, tu (pek Sebastian) 

 

09. Sebastian: El cliente tu. 

 
De förklaringar och instruktioner som läraren ger eleverna görs på talad 
svenska och svenskt teckenspråk simultant, samtidigt som spanska ord 
utförs på svenskt teckenspråk. Likväl, redan i (tur 01) ger läraren exempel 
på pidgininslag i sitt tecknande – och talande. Det hon säger, samtidigt 
som hon tecknar, följer teckenspråkets struktur. De termer som är centrala 
för situationen ger läraren däremot på talad spanska. Vi kan också se att 
det är hon som formulerar villkoren för hur situationen i apoteket ska 
utformas, vilka ord som ska användas och vem som får säga vad till vem. 
Trots att det är fråga om att spela ”en liten kort teater” (tur 01) är det åter 
igen läraren som kontrollerar lektionen. 

Excerpt 9: Yo tengo fiebre 
10. L: ((vänder sig mot elever)) Ni ska NU ANVÄNDA de här ORDEN  

                             nu använder     orden                                 

((vänd mot tavlan)) [pek på ord] ((vänd mot elever)) (pek)       FEBER   tengo   FEBER 

                                                                             Exempel yo                    fiebre                                 

[pek ord fiebre] ELLER  jag  HA ONT  i MAGE.  

                          eller    har ont  magen 

 

Sv. < Ni ska nu använda de här orden som exempelvis yo tengo fiebre, eller att jag har ont i 

magen. >  

 

11. Ellen: Estemago. 

 

12. L: Estemago, ONT  i HA MAGE.    JAG   HA     ONT        MAGE. 

            ont  magen   Yo tengo dolor de estemago. 

  eller.. [pek ord]   JAG   voy a    KRÄKS     ELLER  man kan FRÅGA     JAG       BEHÖVER    

                                   yo       vomitar   eller                fråga  jag  behöver 

 

 Sv. < Estmago, ha ont i magen, Yo tengo dolor de estemago, eller yo voy a vomitar, eller man kan 

fråga, jag behöver. > 

 
I ett språkblandningsperspektiv kan vi se att läraren ger instruktioner på 
både talad spanska och svenskt teckenspråk samtidigt.  Samtidigt har hon 
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genom alla sina instruktioner ett stort talutrymme och dessutom full kon-
troll över de sjukdomar som hon menar, att eleverna ska säga att de lider 
av (turerna 10, 12). 

Excerpt 10: Vad kostar det? 
13. Ellen: Nec [[paus]] necessitar. 

 

14. L: Men, det är PERSON   FÖRST        (pek).  

                första personen jag. 

 

Sv. < Men det är första personen jag. > 

 

15. Ellen: Necesito. 

 

16. L: (nick ”bekräftande”) NI TVÅ ska  HANDLA HOS HENNE  

                                       Ni två     handla hos henne 

 

((vänd mot tavlan, stryker bort ord)) La farmacia, det är Ellen. 

  

(skriver på tavlan La Farmacia de la señorita Ellen) ((vänd mot elever))   VAD ÄR  (pek),   

                                                                                                             vad är det 

BETYDER      VAD?  

Vad betyder det? 

 

Sv. < Ni två ska handla hos henne, på La farmacia och det är Ellen. Vad är det? Vad betyder det?> 

 

17. Ellen: Apo [[paus]] apotek, jag vet inte… 

 

18. L: [pek på tavlan] ((vänd mot Ellen)) Börja med señorita. 

 

19. Ellen: Fröken Ellens apotek. ((skratt)) 

 

 20. L: (nickar ”instämmande) PRECIS   FRÖKEN S  APOTEK. Vad ska vi ANVÄNDA DÅ?  

                                             Precis frökens apotek         använda  då? 

 Yo  necesito. Köpa.  

 

Sv. < Precis, frökens apotek, Vad ska vi använda då? Yo necesito, köpa. > 

 

20. Ellen: Comprar. 

 

 



182 I KARIN ALLARD   Varför gör de på detta viset?   
 

21. L: KÖPA  ((vänd mot tavlan, skriver Yo nec…necesito comprar.))  

    Comprar 

 

Sv. < Comprar. > 

 

22. Ellen: Ska det inte vara C? 

 

23. L: Nesecito…. (skriver på tavlan, necesitar) ((vänd mot Ellen)) (nickar) 

 

Sv. < Necesito…> 

 

24. Ellen: OK. 

 

25. L: ((vänd mot tavlan stryker bort Necesitar)) Necesito. ((vänd mot tavlan, skriver Una)) 

eller U-N. ((vänd mot tavlan stryker under Un)) Un..JAG BEHÖVA          KÖPA TILL  

       Un                             jag behöver köpa till    

E-X            EN  eller E-T-T … una, un.. 

exempel en       ett 

 

Sv. < Necesito, eller un, un…jag behöver köpa till exempel, en eller ett, una, un.. > 

   

26. Ellen: Vad sa du? 

 

27. L: E-N eller E-T-T det  FINNS  INTE    U-N-A   det är ju   FEMININUM.  

    En       ett     finns inte una            femininum.     

 

Sv. < En eller ett, det finns inte una, det är ju femininum. > 

  

28. Mattias: Några, hur säger man några? 

 

29. L: NÅGRA ((vänd mot tavlan, skriver Några)) några, några… (skriver, stryker under     

Algunas)  

 

Sv. < Några…några…några… > 

 

30. Ellen: Tabletas, till exempel… 

 

31. L: Ok, och SEN  BERÄTTA  ni  FÖR HENNE VAD     har ni  ONT  någonstans?  

                           Sen berättar   för henne vad       ont 
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Hur SÄGER man det? (pek Sebastian) JAG    HAR     ONT. 

         säger                  Yo  tengo ont. 

((vänd mot tavlan, skriver Yo tengo) Yo tengo ont? [pek bok] TITTA   ONT? 

                                                                                                   titta ont? 

Sv. < Ok, och sen berättar ni för henne var har ni ont någonstans? Hur säger man det? Yo tengo 

ont? Hur säger man ont? > 

 

32. Sebastian: Dolor… 

 

33. L: ((vänd mot tavla, skriver Dolor de)) Dolor de…kan man fråga vad det KOSTA, det  

                                                           kosta                   

KAN  man FRÅGA VAD KOSTA  det?  VAD KOSTA MEDICIN?                                            

kan    fråga vad kostar   vad kostar medicinen? 

 

Sv. < Dolor de.. kan man fråga vad det kostar, det kan man fråga. Vad kostar det? Vad kostar 

medicinen? > 

 

34. Ellen: Åååh, guud, det borde jag kunna!   

 

35. Sebastian: Det står väl!? 

 

36. Mattias: //gest- axelryckning// ”vet inte” 

 

Sv. < Vet inte..> 

 

37. Ellen: Kostar… kostar… nej, jag kommer inte ihåg… 

 

38. L: TÄNK på ordet  K-O-S-T-A. 

         Tänk          kosta. 

 

Sv. < Tänk på ordet kosta. > 

 

39. Ellen: -C   NÅGONTING.  

        C någonting. 

 

Sv. < C..någonting .> 

 

40.  L:   -C  något –C 

     C        C 

 

 Sv. <  C…ja något C…> 
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41. Ellen: Cuesta.. 

 
När läraren (tur 38) ger Ellen ett ord som hon kan anknyta till för att 
komma på det spanska ordet är det en stöttande åtgärd, som brukar be-
nämnas lotsning (se Anward & Lundgren, 1978). Med andra ord visar hon 
Ellen en strategi att använda kunskaperna i ett språk för att komma på ett 
ord i ett annat språk och hur hon kan utvidga sitt ordförråd. 

I övrigt fortsätter läraren att styra lektionen. Det blir således inte så 
mycket utrymme för eleverna att vara medskapare annat än genom de 
frågor de ställer (turerna 23, 27, 29). Frågan är också vad för slags övning 
eller uppgift det är som läraren vill att eleverna ska genomföra. Ska de läsa 
det som läraren skriver fram ord för ord, eller ska de kommunicera i det 
fiktiva apoteket? Den kommunikativa praktik som här konstitueras åter-
speglar en viss kluvenhet. Å ena sidan ska här ”spelas teater”. Å andra 
sidan styr läraren lektionen som hon brukar. Å ena sidan bygger lektionen 
på att eleverna ska konstruera en vardaglig situation kring ett apoteksbe-
sök. Å andra sidan finns nästan inget utrymme för eleverna att göra just 
detta eller att ta egna initiativ. 

Vad vi emellertid också ser är att när osäkerhet uppstår om ordval eller 
översättning mellan svenska och spanska, vänder eleverna sig oftast till 
läraren (turerna 01 -10). Möjligen handlar det om ett specifikt förhåll-
ningssätt i den sociala praktik som råder i detta klassrum, nämligen att 
eleverna inte ”lärt sig” att ta initiativ eller spela rollspel. Det tycks finnas 
förväntningar både från lärarens och elevernas sida att lektionen helt en-
kelt ska se ut som den gör (Wertsch, 1998, Lave & Wenger, 1995), även 
om just denna lektion var tänkt att förlöpa utan ett så kallat manus. 

Slutligen kan elevernas ojämna språkkunskaper också ha bidragit till lä-
rarstyrningen, även om det inte verkar vara troligt.  Sebastian, som har läst 
spanska kortast tid, får en hel del hjälp av Mattias. Lektionen bygger alltså 
också på att eleverna samverkar med varandra och delger varandra de 
kunskaper de har i spanska. De ägnar sig med andra ord åt det som 
Wertsch 1991) kallar för reciprocal teaching. Vid ett tillfälle bryter Ellen 
dessutom lektionens mönster genom att ifrågasätta lärarens position som 
den som vet bäst (jämför Pennycook 1997). Hon anmärker på lärarens 
stavning av ett ord på spanska (turerna 21-25). 
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3. 3. 2. Sammanfattande analys av utdraget från den andra lektionen i 
spanska. 

 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-

kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 
 

Tanken bakom arbetet i denna lektion tycks ha varit att eleverna skulle 
delta i en aktivitet som skulle stimulera till samtal på spanska utan något 
textunderlag som bas. Eleverna skulle agera i olika roller i en fiktiv situat-
ion där man besöker ett apotek. I framställningen av lektionens språkliga 
aktivitet använder läraren frågor som stöd för att utveckla dialogen i akti-
viteten. Men, om man hårdrar det, kan eleverna därigenom sägas ha en 
position som innebär att de i huvudsak ska svara på hennes frågor och 
invänta de utvärderande kommentarerna. Det är uteslutande läraren som 
anger vilken riktning lektionen ska styras mot, och som skapar de struk-
turer som eleverna anpassar sig till. The speach genre of formal instruction 
(Wertsch, 1991, s 141) dominerar. 

 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder- 
        visning? 
 

Ett gemensamt drag för de utvalda excerpterna är att läraren och eleverna 
använder svenskt teckenspråk dels för att kommunicera, dels för att lära 
och förstå det spanska språket som är i fokus. När det gäller den samtidiga 
exponeringen av alla språk med utgångspunkt från teckenspråk som ett 
medierande redskap, ser vi att läraren både skriver på spanska, uttalar ord 
på spanska samt använder svenskt teckenspråk med spanska ord. Det gör 
att växlingarna mellan språken sker kontinuerligt och tämligen ofta. Ele-
verna svarar också med tal och tecken simultant, några enstaka gånger 
med bara svenskt teckenspråk och med talade spanska ord. Skrivna 
spanska ord används också för att synliggöra hur orden stavas och uttalas. 
Det kan förmodligen ha betydelse för de elever som är osäkra på hur orden 
låter i auditiv bemärkelse. Det skrivna ordet blir då istället ett komplement. 
Men, som sagt, trots att flerspråkigheten är påtaglig i denna lektion är 
själva undervisningen styrd av läraren. 

3. 4. 1. Spanska, utdrag från tredje lektionen 
Lektionen går ut på att eleverna Ellen, Mattias och Sebastian tillsammans 
med läraren diskuterar olika spanska verbböjningsformer. Med utgångs-
punkt i verben amar och decidir talar läraren om verbändelser och person-
liga pronomen. Tavlan utgör ett centralt arbetsfält från vilket hon skriver, 
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förklarar och bygger på med olika modeller och med olika färger för 
grundform och ändelser. Först har hon dock gjort en genomgång av de 
aktuella verben för lektionen på följande sätt: 
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Fig. 8. Här ovan framkommer det hur läraren med hjälp av en OH-text har en genom-
gång av spanska verbformer. För att förklara och instruera eleverna i hur de gramma-
tiska strukturerna är konstruerade använder läraren både skriven spanska, talad 
spanska, talad svenska och svenskt teckenspråk simultant.  
 

amar   decidir 
 
yo amo   decido 
tu  amas   decides 
el, ella ama   decide 
nosotras/nosotras amamos decidimos 
vosotras/vosotros amais  decidis 
ellos/ellas             aman  deciden 
ustedes                 aman    deciden 
 
Liksom i den tidigare lektionen träffar vi här, förutom läraren, eleverna 
Ellen, Mattias och Sebastian. Under ett avsnitt i lektionen, som dock inte 
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finns med bland mina exempel, frågar läraren ”varför blir det ändelser”? 
På denna fråga svarar Ellen intressant nog,  att – ”ja, jag vet inte varför, 
men det blir enklare för dem som pratar spanska att bara säga amo, istället 
för att säga ’yo amo’, ’amas’ och om man då säger A-M-O, då vet man att 
då  menas jag, för att det slutar på o”. Elevens svar kan möjligen höra ihop 
med hennes kunskap om att svenskt teckenspråk har en liknande gramma-
tisk princip som spanska, där pekningar fyller samma funktion som ändel-
serna i spanska. Diskussionen fortsätter med att läraren anknyter till på 
vilket sätt, och till vem, man använder de olika pronomina. 

Excerpt 11: Vosotros, vosotras 
01.L: ((vänd mot tavla)) [pek ord vosotros] ((vänd mot elever)) killar, män, gubbar, m m 

..det hör då? Det är N-I. 

                                               Ni 

 

Sv. < Killar, män, gubbar, hör då till? Det är ni.> 

 

02. Ellen: Jaa. 

 

03. L: [pek ord vosotros] NI                 MÄN           NI  

                                Vosotros    män    vosotras 

          

Sv. < Vosotros, män, vosotras. > 

 

 

04. Ellen: Det är ju ett UNDANTAG. 

                                            Undantag. 

         

Sv. < Det är ju ett undantag. > 

 

05. L: <[>] KVINNOR. 

        Kvinnor. 

        

 Sv. < Kvinnor.> 

 

06. Ellen: <[>] med  V-O-S-O-T-R-O-S. 

               Vosotros. 

         

 Sv. < Med vosotros. > 
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07. L: VARFÖR?  

     varför 

      

Sv. < Varför? > 

 

08. Ellen: Därför att…. 

 

09.  L: <[>] VARFÖR är det  UNDANTAG? 

        Varför        undantag 

       

 Sv. < Varför är det ett undantag? > 

 

10. Ellen: Vad då? Alltså jag menar TILL E-X               om      VI  är BLANDA    nu,  

                                                                      Till exempel   vi   blandat 

så  ANVÄNDA  vi    O-S,  på SLUTET  inte   A-S. 

  Använder    os    slutet      as. 

         

Sv. < Vad då? Alltså jag menar till exempel, om vi är blandade nu, så använder vi o-s, på slutet 

inte a-s. > 

 

11. L: <[>] Ja, TYVÄRR  är  SPANSKA    LITE kan man   SÄGA,  det  FINNS INTE      så  

           Tyvärr    spanskan lite        säga     finns inte 

 

MYCKET  JÄMLIKHET . 

Mycket jämlikhet. 

        

Sv. < Ja, tyvärr är spanskan, lite kan man säga, det finns inte så mycket jämlikhet. > 

 

12. Ellen: ((skratt)) 

 

13.L: Om det FINNS  en  GRUPP MÄNNISKOR HÄR ,       TILL E-X               BÅDE MÄN      och  

                    finns    grupp människor här till exempel både män 

 

   KVINNOR och  (pek)  STÅ  ute, säger,  ROPA-LOCKA, ROPA-LOCKA  KOM   HIT  

  Kvinnor    jag står             ropa       ropa    vosotros 

 

  (pek) KOM HIT ALLA  både BÅDE  KVINNOR och   MÄN. 

 ni kom hit alla     både kvinnor    män. 

        

Sv. < Om det finns en grupp människor här, till exempel både män och kvinnor och jag står ute 

och säger eller ropar – ni, kom hit, alla både kvinnor och män.> 
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14. Ellen: <[>] mmm…. 

 

15. L: Så, det är… 

 

16. Ellen: <[>] ((skratt)) 

 

17. L: Lite FÖRTRYCKA  nä,  SKÄMTA   BARA. 

                   förtryckande   skämtar  bara 

         

 Sv. < Lite förtryckande, nä.. skämtar bara. > 

 

18. L: [pek på ord vosotros] då är det  MAN     som        DOMINERA.  

                                                               maskulinum   dominerar. 

 

Sv. < Då är det maskulinum som dominerar. > 

 

19. Ellen: mmmm.. 

 
Här används svenskt teckenspråk till att göra grammatiska jämförelser 
mellan språken. Samtidigt gör läraren eleverna uppmärksamma på ordets 
olika innebörder genom att ge exempel på hur termen vosotros, enligt lära-
rens tolkning, kan förstås. Ordet blir således belyst både genom svenskt 
teckenspråk och genom lärarens anekdotiska utvikning (turer 13-18). 

En annan aspekt av hur flerspråkigheten fungerar under denna lektion 
blir tydlig när Ellen svarar läraren på svenskt teckenspråk och svenska (tur 
09). Det är inte alltid som eleverna utför en språkblandning där talad 
svenska och svenskt teckenspråk används samtidigt. Den flerspråkiga situ-
ationen här gör emellertid, att språkvalen får en viss dubbelhet. Det hand-
lar inte bara om att de ingår i ett traditionellt fråga - svar mönster, utan 
den språkliga anpassningen har också att göra med att samtalet ska invol-
vera alla, att alla i gruppen ska se och höra vad som sägs. Strategin för 
Ellen blir då att använda de båda språken simultant för att försäkra sig om 
att hennes förklaringar blir hörda och sedda under den diskussion som 
pågår mellan läraren och henne. Det blir också ett sätt för Ellen att skapa 
sig ett utrymme, att använda sin voice (Pennycook 1997). 

Ännu en aspekt av flerspråkighetens funktion i exemplet ovan är lära-
rens val av svenskt teckenspråk i (turerna 12, 16 och 19). Här används 
svenskt teckenspråk som ett medierande redskap för att förtydliga, samti-
digt som det blir ett verktyg för att förklara vissa undermeningar som kan 
vara inbyggda i ett språk. I detta specifika fall handlar det om hur person-
liga pronomen kan uppfattas på spanska. Läraren menar att formen 
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vosotros uttrycker en ojämlikhet i samhället. Hur detta framställs konkret 
kan vi se i (tur 16) där ordet ”förtryckande” betonas med ett samtidigt 
teckenutförande.  Det teckenval läraren gör för den aktuella kontexten har, 
som jag ser det, ett indirekt budskap – en viktig poäng, som hon försöker 
förmedla till eleverna. I (tur 19) uttrycker läraren teckenvalet ”DISKRI-
MINERANDE” på enbart svenskt teckenspråk, något som för samman-
hanget ger ytterligare förstärkning. Kanske vill hon göra eleverna upp-
märksamma på att språket också har en retorisk karaktär. 

Lektionen som helhet visar dock att elevernas aktivitet är låg. Det mesta 
samtalandet som sker under lektionen pågår mellan läraren och Ellen. Lä-
raren tycks inte ha sett potentialen i att inbjuda de övriga eleverna, som ju 
bara är två personer förutom Ellen, att delta i diskussionen. Klassrumsam-
talet blir därför inte någon interaktion som involverar hela gruppen. Sna-
rare är det läraren som står för reflektionen kring hur språken kan använ-
das för särskilda ändamål, liksom för hur kulturella värderingar kan av-
speglas i vissa termer i olika språk. Med andra ord är det åter the speech 
genre of formal instruction (Wertsch 1991), som dominerar. 

3.4. 2. Sammanfattande analys av utdraget från tredje lektionen i spanska.   
 

1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-
kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 

 
Det är inte många samtalsturer som eleverna blir involverade i när det 
gäller lärarens resonemang kring grammatik, och hur man kan förstå de 
grammatiska regler som gäller för spanska. Ett försök att involvera elever-
na gör hon dock (turerna 13, 17) genom att skämta och lyfta fram jämlik-
hetsaspekten. Responsen på detta uteblir emellertid från gruppen. Som vi 
nämligen ser utifrån utdraget i sin helhet, är samtalet i klassrummet något 
som mest har involverat läraren och Ellen. De övriga eleverna, Mattias och 
Sebastian förblir tämligen passiva deltagare. Interaktionen i den kommuni-
kativa praktik som konstitueras här är i huvudsak präglad av replikskiftet 
mellan läraren och Ellen, det vill säga av yttranden som påståenden, frågor 
och uppföljningar, alla inom ramen för den talgenre som IRE-strukturen 
utgör (Bakhtin, 1997, Wertsch, 1998).  
 

2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder-
visning? 

 
Svenskt teckenspråk används för att beskriva, förklara och bearbeta 
grammatiska regler i spanska varvid läraren använder tal och teckenspråk 
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simultant. På så sätt blir svenskt teckenspråk ett medierande redskap även 
om svenska talas simultant med teckenspråk. 

Det förekommer en hel del växlingar mellan olika språk under denna 
lektion. Särskilt tydligt blir det i (turerna 06-19). Här använder både lära-
ren och eleverna språkblandningen för olika syften. Dels används den, som 
vi ser här, för att med handalfabetsbokstavering lyfta fram den gramma-
tiska termen vosotros, dels för att referera till ett ord som inte kan repre-
senteras i en spansk visualiserad form, det vill säga dess motsvarighet kan 
inte uttryckas på annat sätt än genom svenskt teckenspråk. 

3. 5. 1. Spanska, utdrag från fjärde lektionen; del 1. 
I följande lektion deltar förutom läraren, Mattias, Ellen och Sebastian 
också en fjärde elev, Johan. 
 
Vi ska följa eleverna när de översätter en text från spanska till svenska. 
Texten finns återgiven nedan. 
 
Europa 
En Europa viven mas de 770 milliones de habitantes. Los paises que mas 
habitantes tienen son Alemania, Francia y Rusia. En los paises nordicos 
como Finlandia, Noruegy Suecia no viven mas las personas. Los idiomas 
de la union Europea son varios, inglés, alemán, español, portugués, holan-
dés 

 
 

Excerpt 12: Hur många miljoner? 
01.L: (drar ner papper på blädderblocket) Jag har hunnit SKRIVA LITE.   En Europa  

                                                                                             skriva lite 

viven mas ciete cientos milliones des habitantes. Puncto.  

[pek ord milliones] är det  NÅN som har NÅN IDÉ? (pek mot Sebastian och Johan) NI-TVÅ? 

                                            nån        nån idé?                     ni två? 

Sv. < Jag har hunnit skriva lite. En Europa viven mas ciete cientos milliones des habitantes. 

Puncto. Är det nån som har en idé? Ni två? > 

 

02. Johan: Miljoner.  

 

03. Sebastian: Det är sju. 

      

04. L: [pek blädderblock] (pek) SÄGA   att det är  MILJON , ja. Det är miljoner.  

                    Du säger            miljoner 
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Sv. < Du säger att det är miljoner, ja. Det är miljoner. > 

 

05. Sebastian: <[>] …som pratar?.. som lär sig? 

 

06. L: Hur många?  HUR MÅNGA MILJON?  

                Hur många miljoner? 

 

Sv. < Hur många? Hur många miljoner ? > 

 

07. Sebastian: Sju. 

 

08. L: (pek mot Ellen och Mattias) TYST ni två. [pek blädderblock ord milliones]  

 

    770   MILJON                                   VAD? 

  sjuhundrasjuttio miljoner 

                   

Sv. < Tyst ni två, 770 miljoner, vad betyder det ? > 

 

09. Sebastian: <[>] läser. 

 

10. L: PÅ Står det att det är PÅ?    [pek ord viven] viven.                         

    Läser                 läser? 

 

Sv. < Läser, står det att det är läser? Viven.> 

 

11. Sebastian: Det är, det finns ju, det är bara nio miljoner som  

   bor i Sverige, nej Europa.  

 

12. L: (nick) Det är Europa. Nu är vi i EUROPA det är inte i  

                                   Europa                                            

SVERIGE   NU.   Titta ((vänd mot blädderblock)) ((vänd mot elever)) viven.  

Sverige nu   

  

Sv. < Det är Europa, Nu är vi i Europa, Det är inte Sverige nu. Titta, viven. > 

 

13. Johan: Bor. 

 

14. L: BOR .  PRECIS. [pek på blädderblock ord Europa] VAR      VAR ? 

    Bor  precis                       Donde Var?                              

 

 Sv < Bor, precis. Donde? Var? > 
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15. Sebastian: Europa. 

 
Precis som i de tidigare lektionerna styr läraren lektionen genom sina kon-
trollfrågor. Hon tycks vilja undersöka hur mycket kunskaper eleverna har 
om vissa ord. Aktiviteten förs framåt med hjälp av hennes frågor som 
också visar eleverna vad hon anser som viktigt för dem att veta. Både Se-
bastian och Johan ser genast att det handlar om miljoner (turerna 02, 03). 
Ändå ställer läraren sina frågor som om hon inte hade hört vad de svarat 
och tystar dessutom ner Ellen och Mattias (tur 08) som förmodligen försö-
ker följa lektionen på egen hand. Varför hon tystar ned dem är svårt att 
säga. De har läst spanska under längre tid än de övriga eleverna i gruppen, 
men varken Sebastian eller Johan har några svårigheter att följa med. Det 
blir därför svårt att förstå varför frågorna upprepas ännu en gång. Därefter 
fortsätter läraren att styra samtalet genom att peka på de enskilda orden, 
ett i taget, och samtidigt påpeka för Sebastian, att det nu inte handlar om 
Sverige utan om Europa (tur 11), något som han redan vet, och som i sin 
tur gör frågan i (tur 13) överflödig. 

 
Här fortsätter samtalet från föregående excerpt 12. 

Excerpt 13: Invånare 
16.  L: [pek blädderblock] i EUROPA [pek ord habitantes ] Å..det här..det FINNS 

                                           Europa                              finns 

 

  SAMMA ORD finns på   ENGELSKA.  Habitants (engelskt uttal) 

  Samma  ord        engelska       

 

Sv. < I Europa, och det här…det finns samma ord på engelska. Habitants.> 

 

17. L: ((vänd mot Ellen)) Ja, precis. 

 

18. L: VILKA är det som  MÄNNISKOR som  BOR  I    EUROPA ?  

    Vilka                         bor i Europa? 

 

 Sv.< Vilka människor är det, som bor i Europa? > 

 

19. Johan: Européer. 

 

20.  L: <[>] Är det   DJUR? 

                                 djur 
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Sv. <  Är det djur? > 

 

21. Johan: Människa. 

 

22. L:   MÄNNISKA  (nickar ”bekräftande”). PRECIS. 

          Människa                precis. 

                       

Sv. < Människa. Precis. > 

 

23. Sebastian: Ja. 

 
I (tur 18) förstärker läraren sin fråga genom att växla till svenskt tecken-
språk. Ordet som hon anspelar på är ”invånare”, men hon tecknar ordet 
”Människor”. Frågan är emellertid, om detta är nödvändigt. Som vi kan se 
(tur 19), har Johan redan besvarat frågan. Läraren går dock oförtrutet 
vidare och undrar om det är sjuhundrasjuttio miljoner djur som bor i 
Europa (tur 20). Till slut svarar Johan med det enda ”rätta” ordet som 
läraren också bekräftar. 

3. 5. 2. Spanska, utdrag från fjärde lektionen; del 2. 

Excerpt 14: Kan du översätta? 
24. L: HAR  ni  FÅ  en IDÉ  NU ? 
           Har   fått   idé nu? 

 

Sv. < Har ni fått en idé nu? > 

 

25. Johan: ….XXXX.. 

 

26. L: (nickar) Vad vi PRATA om  NU? ….om   EUROPA.  

                                     pratar   nu     Europa. 

Sv. < Vad pratar vi om nu? Om Europa? > 

 

27. Sebastian: 770 miljoner människor. 

 

28. L: (nickar) ja [[paus]] och KAN (pek)  ÖVERSÄTTA  det? [pek blädderblock]. 

                                                kan du översätta 

                                                   

Sv. < Ja, och kan du översätta det? > 

 

29. Sebastian: I Europa bor det 770 miljoner människor. 
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30. L: <[>] [pek på texten] ((vänd mot Sebastian)) PERFEKT [pek 3:e raden los]  

                                                                           Perfecto 

 

((vänd mot elever)) OK [[paus]] [pek mot rad] los paises que tienen  

                              ok 

[[paus]] que mas habitantes tienen son Alemania, Francia y Rusia. Nu 

pratar vi om habitantes. Vad var det? [pek ord habitantes] ((vänd mot elever)) Va, 

var det habi… vad  BETYDER? 

                                         Betyder? 

 

Sv. < Perfecto, ok, los paises que tienen que mas habitantes tienen son Alemania, Francia y 

Rusia. Nu pratar vi om habitantes. Vad var det? Va, var det habi… Vad betyder? > 

 

31. Sebastian: <[>] Länder. 

 

32. L: <[>] Vad BETYDER habitantes? 

                        betyder 

 

Sv. < Vad betyder habitantes? > 

 

33. Sebastian: …XXX… 

 

34. L: [pek habitantes] Vad SA  (pek) ? 

                                          sa du? 

Sv. < Vad sa du? > 

 

35. Sebastian: Människa. 

 

36. L:  MÄNNISKOR  invånare    RÄTT (vänd mot blädderblock) [pek ord paises]  

     Människor           rätt 

paises, vad är det?  

 

Sv. < Människor, invånare, rätt. Paises, vad är det? > 

 

37. Johan: Länder. 

 

38. L: LÄNDER [[paus]] LÄNDER ((vänd mot blädderblock)) [pek ord los paises ] los  

          Länder     länder 

 

paises, ((vänd mot elever))  LÄNDER  [[paus]] tienen… NI-TVÅ  (pek)  HA    

                                              länder                  yo tengo  
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EN HUND.  

un pero. 

 

Sv. < Länder, länder, los paises, länder, tienen. Ni två, yo tengo un pero..> 

 

39. Sebastian: Har. (nickar ”tveksamt”) 

 

40. L: (g- ”se där!”) PERFEKT.  

                              perfecto. 

 

Sv. < Se där, ja..perfecto. > 

 

41. L: (pek mot blädderblock) ((vänd mot elever)) [pek ord Los] (pek mot Mattias) MATTIAS   

                                                                                                                           Mattias 

(TECKENVAL/PERSONTECKEN) 

 

NI-TVÅ    HÄNGA  MED?   

ni två hänger med? 

 

Sv. < Mattias och ni två hänger med? > 

 
42. Johan: Vet inte. 

 

43. Ellen: (nickar ” bekräftande”) 

  

(Mattias, Ellen och L nickar ”samstämmigt”) 

 

44. L: (pek) VET,   (pek) VET [pek ord tienen] ((vänd mot elever)) ni har ju LÄST TRE  

     Jag vet, jag vet                                  läst tre 

  

ÅR   NU . 

År nu 

 

Sv. < Jag vet, jag vet, ni har ju läst i tre år nu. Nu. > 

 

45. L: (pek på blädderblock tredje meningen) [pek ord en] ((vänd mot elever)) alltså LÄNDER   

                                                                                                                                    länder 

där det BOR. [pek ord tienen]                                        

        bor 

 

Sv. < Alltså länder där det bor.. > 
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46. Ellen: Flest folk. 

 

47.. L: ((vänd mot elever)) FLÄSK [[paus]] flest. 

                  Flest 

 Sv. < Flest, flest…(fläsk) > 

 

48. Johan: <[>] Flest? 

 
Ytterligare nio turer (27-35) går åt för läraren att uppehålla sig kring det 
faktum att det bor 770 miljoner människor i Europa innan hon går vidare 
till nästa ord (tur 35). Inte heller här har eleverna några svårigheter. De 
lyckas till och med att följa henne i det för sammanhanget helt bisarra 
exemplet (tur 37), ”jag har en hund”. Sebastian är visserligen tveksam, 
men svarar att det handlar om ordet ”har” (tur 39), något som läraren 
bekräftar. 

Det blir tydligt att läraren följer en egen agenda som inte påverkas av 
vad eleverna säger eller svarar. Det innebär, att inte heller samtalsturerna 
anknyter till varandra. Det innebär dessutom att lärarens framställning är 
oklar. Ett exempel på detta finns i (tur 41) där hon vill att eleverna ska 
svara på vad los paises betyder men endast pekar på los, varför Johan sva-
rar att han inte vet. 

Teckenvalet för ordet ”flest” blir i (tur 47) en översättning av läraren till 
”fläsk” på svenskt teckenspråk, vilket skapar ett språkligt missförstånd. 
Men missförståndet rättas till av Johan, som förundrat frågar om det inte 
ska vara ”flest”?  Denna elevrespons vill jag tolka som ett av flera exempel 
på att eleverna trots allt följer med i texten. Ofta har de ju redan förstått 
vad texten handlar om innan läraren hinner ställa några frågor. 
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3.5. 3. Sammanfattande analys av fjärde lektionen i spanska 
 

1.Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flerspråkiga  
 interaktionen i olika undervisningssituationer? 

 
Om man tittar på de interaktionsmönster som förekommer på lektionen, 
har de vissa inslag av en föreläsning. Läraren presenterar texten genom att 
ställa frågor och bygger upp hela samtalet kring dessa frågor och elevernas 
svar. IRE-strukturen framträder därmed tydligt och begränsar de kommu-
nikativa praktiker som konstitueras (jämför Wertsch, 1991, 1998). Det är 
läraren som förmedlar kunskap om spanska medan eleverna tar emot. 
Dock nämner läraren vid ett tillfälle, att Ellen och Mattias har en del 
språkkunskaper i spanska som kan betyda att de förstår textens innehåll 
och kan göra en översättning av orden i texten (turerna 41, 43). Trots att 
hon i övrigt knappast öppnar för möjligheten för eleverna att ställa egna 
frågor eller reflektera över den text som hon presenterar, sker ändå på 
elevernas initiativ egna tolkningar av texten. Läraren och eleverna tycks 
kommunicera från olika nivåer, (jämför Gustavsson, 1988), där läraren 
fokuserar på de isolerade orden medan eleverna försöker få ett samman-
hang av innehållet. För även om eleverna här framstår som minst kunniga i 
ämnet spanska, så framträder de ändå med sina svar, sitt ifrågasättande 
och använder på så sätt sin voice (Pennycook, 1997). Sist, men inte minst 
visar de också sin samarbetsvilja (turerna 15, 21, 27, 29, 31, 35, 39, 48).   

 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkundervisning? 

 
I denna lektion pågår en intensiv språkkontakt mellan olika språk och 
modaliteter. De olika språken exponeras för eleverna genom olika kanaler. 
Den visuella uttrycksformen kommer till uttryck både på svenskt tecken-
språk och skriven spanska. När det gäller blandningen av både visuell och 
auditiv språklig form sker den på talad spanska simultant med svenskt 
teckenspråk och talad svenska. Därvid har språken olika funktioner och 
olika positioner i klassrumssamtalet. Svenskt teckenspråk används i första 
hand för att interagera till exempel i form av ett fråga-svar mönster mellan 
läraren och eleverna, medan talad svenska och svenskt teckenspråk samti-
digt främst handlar om kunskapskontroll och om att översätta. Funktionen 
att kontrollera och evaluera elevernas svar på talad svenska och svenskt 
teckenspråk ser vi tydligt i (turerna 24, 26 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44). Men 
läraren väljer också i två turer att evaluera elevernas svar på talad spanska 
simultant med svenskt teckenspråk (turer 30, 40). När det gäller elevernas 
svar på lärarens frågor använder de ofta talad svenska (i nitton turer). 
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Till skillnad från engelsklektionerna innebär spansklektionerna en hy-
brid språksituation med kontinuerlig språkväxling. Språkanvändnings-
mönstren och hur de kommer till användning visar att både en visuell som 
en auditiv språkform exponeras för eleverna. Dessa interaktionsformer blir 
för eleverna två separata kanaler som de får ta del av. Dock innebär dessa 
kombinationer också att teckenspråkets spatiala och temporala organisat-
ion får en sekundär betydelse. Mer konkret innebär det att de visuella ut-
tryck eller språkliga utföranden som svenskt teckenspråk bygger på, såsom 
visuella signaler, mimik, kroppsspråk och det som sammantaget är grund-
läggande för språkets uppbyggnad, blir sekundära i förhållande till talet. Vi 
ser exempelvis att lärarens tecknade yttranden innehåller en hel del pidgin-
influenser. Det kännetecknas bland annat av att prepositioner, pronomina 
och nominalfraser också används i teckenspråket, eller att den teckensprå-
kiga strukturen slår igenom också i lärarens svenska tal.   

Ibland används svenskt teckenspråk också för att tydliggöra eller infor-
mera. Att så sker kan ha att göra med att ett utförande på svenskt tecken-
språk kan klargöra en information på ett tydligare sätt med endast några 
teckenval än vad man kan uttrycka på talad eller skriven svenska. Det in-
nebär att man på svenska måste använda fler ord för att uttrycka samma 
information som man gör med några tecken på svenskt teckenspråk (tur 
10). Innebörden i olika talade yttranden kan alltså få stöd av svenskt teck-
enspråk som ett medierande redskap.  

3. 6. Avslutande kommentar 
Det är nu dags att summera DEL 2 av min avhandling i vilken jag har dis-
kuterat olika yttre förutsättningar för min klassrumsstudie, det vill säga 
dels den sociala praktik som språkundervisningen i specialskolan för hör-
selskadade och döva elever utgör, dels mitt transkriptionsförfarande. Jag 
har dessutom presenterat min empiri – tre lektioner i engelska och fyra 
lektioner, respektive utdrag från undervisningen i spanska som jag har 
analyserat i ett första, beskrivande, steg utifrån avhandlingens två första 
forskningsfrågor; 

 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-

kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 
 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder-

visning? 
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I de kommunikativa praktiker som jag har kunnat urskilja dominerar 
IRE/IRF-strukturen. Både i lektionerna i engelska och i spansklektionerna 
är det huvudsakligen läraren som både bestämmer innehåll och aktivitet, 
följer upp detta med sina frågor till eleverna och evaluerar elevernas svar, 
medan elevernas roll i det hela är att svara korrekt på frågor. Huruvida 
detta beror på en selektiv tradition när det gäller till exempel språkunder-
visning (Säljö, 2000; Tornberg, 2007, 2009) eller på att läraren vill behålla 
makt och kontroll (Wertsch, 1998) är svårt att veta. Mycket talar för att 
det snarare är specialskolans institutionellt formaliserade miljö med den så 
kallade Tvåspråkighetsmodellen (Svartholm, 1990/1991), som en viktig 
faktor, som påverkar de kommunikativa praktikerna som konstitueras i 
min studie. Kanske kan också den tradition som Domfors (2000) menar 
grundar sig på en instrumentell, teknisk rationalitet i dövundervisningen 
spela in här. Att det inte främst handlar om att läraren vill behålla makten 
visar sig i att eleverna ibland bryter sig ur IRE-strukturen genom att ställa 
egna frågor till varandra eller till läraren, hjälpa varandra, (jämför 
Wertsch, 1991), eller till och med skämta med varandra även om de oftast 
väljer att samarbeta med läraren.   

När det gäller den flerspråkiga interaktionen i den teckenspråkiga 
språkundervisningen har vi sett att teckenspråket inte enbart fungerar som 
en social länk mellan olika språk, utan också som en pedagogisk strategi 
för att informera om, förklara och bearbeta det språk som undervisningen 
handlar om och för att utveckla förståelse för enskilda ord och det textin-
nehåll som behandlas. Ofta bygger lektionen på en samtidig användning av 
olika språk via olika kanaler och olika modaliteter, till exempel skriven 
svenska, svenskt teckenspråk, ofta med inslag av pidgin, handalfabetsbok-
stavering - och särskilt i spanska - simultant tal och tecken. Man kan säga 
att den flerspråkiga interaktionen verkligen är satt i system, samtidigt som 
eleverna knappast erbjuds några möjligheter varken att tala, läsa eller 
skriva spanska. 

 
Det är nu dags att gå över till avhandlingens DEL 3, i vilken jag med hjälp 
av studiens övriga forskningsfrågor fördjupar analysen av min empiri ge-
nom att nu göra den tematiserad.  



  

  



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
DEL 3 

 
 
 
Denna sista del av avhandlingen innehåller 
-de tematiserade analyserna av lektionerna i engelska och spanska, 
-en metoddiskussion,  
-min slutdiskussion samt  
-en sammanfattning på engelska av avhandlingen 
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Kapitel 1. En tematiserad analys av lektionerna i 
engelska och spanska   

1. 1. Inledning 
Som jag redan tidigare har klargjort, har jag valt att analysera mitt empi-
riska material i två steg; i en beskrivande och en tematiserad analys. Den 
beskrivande analysen gjordes i avhandlingens DEL 2 i anslutning till tran-
skriptionerna av tre lektioner i engelska och fyra lektioner respektive lekt-
ionsutdrag i spanska. När det gällde engelsklektionerna så presenterades de 
där i sin helhet, medan lektionerna i spanska utgjordes av en hel lektion 
och några utdrag av de övriga. 

I denna del av avhandlingen är analyserna tematiserade. Det innebär att 
jag visserligen återvänder till transkriptionerna än en gång, men nu på ett 
selektivt sätt. De tre sista forskningsfrågorna, (3, 4, och 5), fungerar tema-
tiskt och styr urvalet av exempel. Dessa exempel utgör med andra ord end-
ast en del av den empiri som jag presenterade i DEL 2. 

För att tydliggöra mitt stegvisa analysförfarande, behöver jag emellertid 
kort gå tillbaka till avhandlingens syfte. Eftersom avhandlingens forsk-
ningsobjekt är interaktionen i den sociala praktik i vilken flerspråkig 
språkundervisning för hörselskadade och döva elever äger rum, är avhand-
lingens syfte att beskriva och diskutera denna interaktion med utgångs-
punkt i fem forskningsfrågor. 

 
1. Vilka kommunikativa praktiker konstitueras genom den flersprå-

kiga interaktionen i olika undervisningssituationer? 
 
2. Vad utmärker flerspråkig interaktion i teckenspråkig språkunder-

visning? 
 

Medan de båda första frågorna styrde den beskrivande analysen som gjor-
des i DEL 2, är de följande tre tänkta att problematisera resultatet av 
denna beskrivning: 

 
3. Vem säger vad till vem, i vilket syfte och med vilka konsekvenser i 

den språkundervisning som jag studerar? 
 
4. Vilka möjligheter och vilka begränsningar erbjuder teckenspråket 

          som medierande verktyg vid förståelse, bearbetning och användning  
          av det språk som står i fokus för språklektionerna? 
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5. I vad mån bidrar specialskolans institutionellt formaliserade miljö 
till de kommunikativa praktiker som konstitueras i den språkunder-
visning som jag studerar? 

 
Framställningen struktureras med hjälp av citat ur transkriptionerna både 
från lektionerna i engelska och i spanska. Citaten är valda för att synlig-
göra sådana aspekter som problematiseras genom forskningsfrågorna. 
Analysen är här, till skillnad mot den beskrivande analysen i DEL 2, dessu-
tom inriktad på att studera interaktionen i de flerspråkiga klassrummen 
oavsett ämne. Kapitlet är strukturerat på följande sätt: 

 
Analysen i anslutning till forskningsfråga 3, ”Vem säger vad till vem, i 

vilket syfte och med vilka konsekvenser i den språkundervisning jag stude-
rar?” struktureras genom följande citatrubriker: (3.1). Tråkigt, tråkigt!  
(3. 2). Jag bara sammanfattar!(3. 3). Nej, hon menar!(3. 4). Ser ni alla! (3. 
5). Miljoner vad? (3. 6). Vilka människor är det som bor i Europa? (3. 7). 
Tycker ni också som Ellen? 
 
Analysen i anslutning till forskningsfråga 4, ”Vilka möjligheter och be-
gränsningar erbjuder teckenspråket som medierande verktyg vid förståelse, 
bearbetning och användning av det språk som står i fokus för språklekt-
ionen?” struktureras genom följande rubriker: (4.1). Som man ska förstå? 
(4.2). Du berättar viktiga saker, eller är…?( 4. 3). Ordet betyder (4. 4). Nu 
ska vi lära oss. (4.5.) Titta på ord. (4.6). Vad föreslog man? 

 
Och, slutligen, analysen i anslutning till forskningsfråga 5, ”I vad mån 
bidrar specialskolans institutionellt formaliserade miljö till de kommunika-
tiva praktiker som konstitueras i den språkundervisning som jag studerar?” 
struktureras med hjälp av rubrikerna: (5.1). E.C.O, Vad betyder det här? 
(5 .2). Vad menas?(5. 3). Vem är kunden? (5. 4). Har ni fått en idé nu?  
(5. 5). En sammanfattande analys av tidigare forskningsfrågor. 

1. 2.  Vem säger vad till vem, i vilket syfte och med vilka konsekvenser i 
den språkundervisning jag studerar? 

 

(1. 2. 1.). Tråkigt, tråkigt! (Från engelska, första och tredje lektionen). 
I undervisningen i engelska är de språkliga aktiviteterna som, vi har sett, 
oftast knutna till textfrågor eller till ord som ska översättas (jämför Gus-
tavsson, 1988, Tornberg, 2000, 2007, 2009). Dessa aktiviteter tycks ele-
verna ibland uppleva som rutinartade och tråkiga. Ett exempel på detta 
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finns i den första lektionen i engelska då eleverna ska ställa intervjufrågor 
utifrån en text där alla svaren redan finns givna, en uppgift som de uppfat-
tar som ganska meningslös. Eller som Lina och Ida uttrycker det: 
 
19. Lina ((vänd till Ida)) TYCKER INTE OM SKRIVA 

 

 Sv. < Jag tycker inte om att skriva>   

 

20. Ida: FRÅGA; FRÅGA, SVARA 

 

Sv.<Nä, det är frågor och svar> 

 
I den tredje lektionen i engelska, som till att börja med handlar om Guy 
Fawkes, går aktiviteterna så småningom över i en läxförberedelse, där ord 
efter ord i en OH-text kontrolleras i snabbt tempo. Plötsligt bryter eleverna 
tempot i genomgången av orden. Det sker vid ordet numb. Läraren fortsät-
ter till nästa ord, men eleverna Ali, Elias och Ida tillåter sig att skämta en 
stund: 
201. Ali:<I> S-T-E-L 

 

Sv.< Stel. > 

 

202. Elias: S-T-E-L 

 

Sv.<Stel.> 

 

203. L: JA, S-T-E-L. [pek downhill] 

 

204. Ida ((vänd mot Elias och Ali)) JA FLERA GÅNGER V-A. 

 

 Sv. <Ja, flera gånger, va.> 

 

205. Elias: ((vänd mot Ida)) ((skratt)) JA, MÅSTE LÄRA TECKEN-SPRÅK. 

 

Sv.<  Ja, man måste lära sig teckenspråk.> 

 

206. Ali: ((vänd mot Ida)) JA, KANSKE ÄR STEL TECKEN-SPRÅK ((skratt)) 

 

Sv. < Ja, man är kanske stel på teckenspråk.> 

 

När sedan turen kommer till ordet tiring orkar eleverna inte längre: 
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211. Elias: JÄTTE-TRÖTT 

 
Sv. < Jättetrött.> 

 

212. Ali: ((vänd mot lärare)) DÖD-TRÖTT. TRÅKIG. 

 
Sv. < Dödstrött, tråkigt. > 

 
I exemplen ovan tycks elevernas syfte vara att bryta sig ur eller protestera 
mot IRE-strukturen som dominerar lektionen. I det första exemplet använ-
der de teckenspråket för att kommunicera med varandra utan att läraren 
märker det. I det andra exemplet sänker de tempot med ett skämt medan 
läraren fortsätter sin genomgång, och i det tredje exemplet vänder sig Ali, 
kanske vädjande, till läraren när han uttrycker sin inställning till lektions-
innehållet. I alla tre fallen framstår eleverna mer som sociala språkanvän-
dare än som elever. Med sin voice (Pennycook, 1997) försöker de åt-
minstone indirekt artikulera sin personliga inställning till verksamheten 
(Bakhtin, 1997, s 215). På så sätt konstitueras genom exemplen en kom-
munikativ praktik vid sidan om den lärarstyrda interaktionen. Syftet med 
deras olika yttranden tycks vara att för en stund vidga sitt eget performa-
tiva utrymme (Butler, 1997). 

(1. 2. 2). Jag bara sammanfattar 
Ibland gör sig eleverna hörda på ett mer direkt och öppet sätt. Det är när 
de vill framföra en åsikt till läraren om det som sker på lektionen eller 
bidra med egna synpunkter om innehållet i vad som diskuteras, men även 
när de bistår klasskamrater eller vid missförstånd av olika slag.  

Dessa missförstånd kan till exempel bero på att elever och lärare opere-
rar på olika språknivåer, (jämför Gustavsson 1988), eller att olika tolk-
ningar görs av det pågående samtalet. I det första exemplet nedan har en 
elev under en del av lektionen varit aktiv som både kunskapsförmedlare 
och tolk för att hjälpa en klasskamrat. En situation som läraren misstolkar: 

 
43. L: ((vänd mot Ellen)) (pek) STÅ HÄR OCH (pek) BARA TECKNA .. OCH TECKNA… 

 

Sv. < Jag står här och du bara tecknar och tecknar. > 

 

44. Ellen: ((vänd mot lärare)) (pek) PRATA  INTE ANNAT!             (pek) SE  INTE.  

                                            Jag pratar inte annat.    Hon ser inte. 

    

Sv. < Jag pratar inte om något annat! Hon ser ju inte. > 
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45. L: ((vänd mot Ellen)) OK.  

  

Sv. < Ok. > 

 

46. Ellen: ((vänd mot lärare)) JA (pek) ÄR DÄRFÖR. ((vänd mot Victoria)) ((skratt)). 

 

Sv. < Ja, det är därför. > 

 

47. L: ((vänd mot elever)) TITTA (pek), TITTA (pek Ellen) ÖVERSÄTTA SÅ ALLA SER.  

 

Sv. < Titta ni, titta. Översätt nu så alla ser. > 

 

48. Ellen: ((vänd mot lärare)) BERÄTTA INTE ALLT.            (pek) BARA SAMMANFATTA.  

                    Berättar inte allt. Jag bara sammanfattar. 

 

Sv. < Jag berättar inte allt. Jag bara sammanfattar. > 

 

49. L: ((vänd mot Ellen)) ÄR (pek) FÄRDIG? 

 

Sv. < Är du färdig? > 

 
Det börjar med att läraren uppfattar Ellens samtal med klasskamraten som 
icke-relaterat till lektionens övriga innehåll (tur 43). Hon tycks mena, att 
det är ett samtal mellan två elever som pågår vid sidan av det offentliga 
samtal som äger rum i klassrummet. Förmodligen tolkar hon denna hand-
ling som antingen störande eller som ovidkommande. Hennes ”JAG STÅR 
HÄR OCH DU BARA TECKNAR OCH TECKNAR”, kan rentav uppfatt-
tas som en anklagelse. Syftet med yttrandet skulle då vara att läxa upp 
eleven. I den sociala praktik som det handlar om, skulle denna uppläxning 
med utgångspunkt i Bakhtin (1997) kunna ses som en accepterad talgenre, 
det vill säga lärarens sociala position avgör, vilka talgenrer som hon får 
använda sig av (se också Butler, 1997). Eleven Ellen försöker emellertid 
ställa missförståndet till rätta genom att indirekt hävda, att elever bör få 
samtala med varandra för att hjälpa varandra, och att hon är medveten om 
vad som gäller. Hon framträder då som en social språkanvändare som 
använder sin voice (Pennycook 1997). Lärarens sista yttrande (tur 49) har, 
som jag ser det, emellertid, även det, en disciplinerande funktion. Som svar 
på forskningsfrågan ”Vem säger vad till vem i vilket syfte och med vilka 
konsekvenser…?” skulle man kunna säga, att lärarens yttrande ÄR DU 
FÄRDIG? är ett uttryck för en maktstruktur, eftersom det används i syfte 
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att helt enkelt tysta eleven (jämför Wertsch 1991; Butler 1997; Bakhtin, 
1997). 

(1. 2. 3). Nej, hon menar…..! (Från engelska, andra lektionen) 
Sekvensen som följer präglas åtminstone vid första påseende mer eller 
mindre helt av IRE-strukturen. Läraren pekar på OH-texten som behand-
las ord för ord. Utrymmet för elevernas deltagande annat än som besvarare 
av lärarens frågor är minimalt. I (tur 72) gör eleven Mattias visserligen ett 
kort inlägg, som dock inte påverkar IRE-strukturen. Denna hårt styrda 
interaktion bryts emellertid genom ett missförstånd. Läraren uppfattar 
Victorias inlägg som felaktigt (tur 75), det vill säga att det skulle vara hun-
den som inte bryr sig om. Även denna gång kommer en elev till undsätt-
ning, (tur 76), varpå ordningen återställs och den lärarledda framställning-
en fortsätter. 

 
71. L: JUST (pek). ÄGARE [pek OH-text] BETYDER VAD HA ÄGARE GJORT? [pek OH-text ordet traced] 

 

Sv.< Ja, just det. Ägaren. Och det betyder att ägaren har gjort det?> 

 

72. Mattias: ((vänd mot läraren)) S-P-Å-R-A-T. 

       

 Sv. < Spårat. > 

 

73. L: ((vänd mot Mattias)) JA S-P-Å-R-A-T. BETYDER HA SÖK OCH UPPTÄCKA. HITTA. [pek OH-

text]. VILL HA TILLBAKA HUNDEN. [pek OH-text] 

       

 Sv. <Ja, spårat och det betyder att man har sökt och upptäckt. Hittat och vill ha     

tillbaka hunden.> 

 

74. Victoria: ((vänd mot läraren)) J-E-N-N-Y TRO (pek) HUND BRY-INTE-OM. 

       

Sv.< Jenny tror att hon med hunden inte bryr sig om.> 

 

75. L: ((vänd mot Victoria)) HUND BRY- SIG-INTE-OM?! 

       

Sv.<Att hunden inte bryr sig om?!> 

 

76. Alicia: ((vänd mot läraren)) NEJ, (pek) MENA A-T-T J-E-N-N-Y TRO (pek) MED HUND INTE BRY-

SIG-OM! 

 

Sv.<Nej, hon menar att Jenny tror att hon med hunden inte bryr sig om.> 
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77. L: ((vänd mot Alicia)) JAHA, JA, BRA. [pek OH-texten] OCH TRO, MISSTÄNKA, VAD TRO (pek)? 

      

 Sv. < Jaha, vad bra, och tror, misstänker, vad tror ni? > 

 

78. Ellen: ((vänd mot läraren)) J-E-N-N-Y TRO-INTE M-A-R-Y C-L-A-R-K-E ÄR ÄGARE HELLER. 

       

Sv.<Jenny tror inte att Mary Clarke är ägaren heller.> 

 
Som jag redan har antytt är sekvensen ovan mera komplex än vad den 
först ger intryck av. Å ena sidan är det läraren som styr och IRE-strukturen 
som präglar framställningen. Å andra sidan bryter två elever på eget ini-
tiativ in i samtalet (Alicia och Ellen) både för att klargöra (Alicia) och för 
att utveckla textförståelsen (Ellen).  Man skulle kanske kunna säga att 
lärare och elever åter igen kommunicerar på olika nivåer (jämför Gustavs-
son, 1988); läraren driver lektionen framåt genom att peka på OH-texten 
och ställa frågor till enskilda ord utan att bry sig så mycket om textinne-
hållet, medan eleverna uppenbarligen engagerar sig i innehållet. Genom att 
läraren och eleverna har olika fokus och olika syften för sina yttranden, 
blir konsekvensen att de på sätt och vis talar förbi varandra. Enligt Bakhtin 
(1997) riktar sig varje yttrande till en mottagare med ett specifikt syfte och 
med en förväntan på ett svar. I det här fallet kan man kanske säga, att 
svaren helt enkelt uteblir, eftersom syftet med yttrandena missförstås. 

(1. 2. 4). Ser ni alla? 
I det följande ser vi ett exempel från den första lektionen i spanska där en 
elev avbryter lärarens framställning för att få sin egen fråga besvarad. Men 
istället för att besvara frågan fortsätter läraren med sin framställning. 

 
58 L: <[>] (flyttar på kartan) skriva [[paus]] skriva jag kan skriva här så du SE  

                                                                ser  

((vänd mot Mattias))                                                       

                

Sv. < Jag kan skriva här så du ser. > 

 

 59. Mattias:  SÄG  det bara. 

                    säg 

  

Sv. < Säg bara ordet. > 

 

60. L: (börjar skriva på blädderblocket) ((vänd mot elever)), Ser ni, ser ni alla, ser 

du? (pek mot Elsa).  
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61. Ellen: Är det inte Bri…. 

 

62. L: (fortsätter skriva på blädderblocket Grande) Grande (sätter kryss över ”de” ) Bretaña. 

(pekar mot blädderblock) Gran Bretaña. 

 

63. Ellen: Jag tänker på slutet. 

 

64. L: ((vänd mot Ellen)) Vilken slutet? 

 

65. Mattias: G-R-A-N-D   varför inte  d? 

                 Grand 

 

Sv. < Grand, varför inte D? > 

 

66. L: No [pekar på ordet] Gran inte D.   Då blir det för  ENGELSKA-T  

                             D                  engelskat 

       

”N-O”… så…[[paus]] Gran ….Gran Bretaña, en  SPANSKA.        

 no                                    español 

 

Sv. < No,Gran inte D. Då blir det förengelskat. No, så, Gran, Gran Bretaña, en español. > 

 

67. Mattias: (tittar på blädderblocket). 

 

68. L: ((vänd mot tavlan)) [pek] Ja [[paus]] måste fundera.  ((vänd mot eleverna)) 

 

 VAD se llama de idioma? VAD  se llama la lengua?   

Como                   Como   

 

Sv. < Ja, jag måste fundera. Como se llama de idioma? Como se llama la lengua? > 

 

69. Mattias: Englés. 

 
Vi kan här urskilja en interaktion, där läraren och eleven Mattias möts i ett 
samtal om ett ords grammatiska konstruktion, och där eleven tycks ha en 
annan uppfattning än läraren. Sekvensen börjar med att läraren föreslår att 
man gör en genomgång på tavlan tillsammans med den övriga gruppen. 
Mattias tycker det räcker med att hon svarar på hans fråga (tur 60). Trots 
detta gör läraren på sitt sätt och skriver på tavlan (tur 59, 61). Mattias har 
emellertid ännu en fråga (tur 66). Här blir läraren tveksam (tur 69) och 
övergår snabbt till nästa kunskapskontrollerande fråga. Så, vem säger vad 
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till vem här, i vilket syfte och med vilka konsekvenser?  Som jag tolkar det 
är denna sekvens ett ovanligt tydligt exempel på IRE-strukturens pedago-
giska begränsningar. Dels får eleverna inga förklaringar eller svar på sina 
frågor och funderingar, dels tycks det huvudsakliga syftet med lärarens 
egna frågor vara att helt enkelt få fortsätta lektionen. Läraren och eleverna 
samtalar således även här på olika nivåer och med helt olika fokus och 
syften. Lektionen fortsätter tack vare att Mattias samarbetar. 

(1. 2. 5). Miljoner vad? 
Här kommer vi att följa en sekvens från den fjärde lektionen i spanska. 
Samtidigt som läraren ställer sina kontrollfrågor, tycks hon utgå från att 
elevernas svar inte är relevanta i sammanhanget. I själva verket ser vi emel-
lertid att eleven Sebastian mycket väl har förstått vad texten handlar om 
(tur 05). 
 
04. L: [pek blädderblock] (pek) SÄGA att det är MILJON, ja. Det är miljoner.  

                                    Du säger          miljoner 

 

Sv. < Du säger att det är miljoner, ja. Det är miljoner. > 

 

05. Sebastian: <[>] som pratar? som lär sig? 

 

06. L: Hur många? HUR MÅNGA MILJON?  

               Hur många miljoner? 

 

Sv. < Hur många? Hur många miljoner ? > 

 

 07. Sebastian: Sju. 

 

09. L: (pek mot Ellen och Mattias) TYST ni två. [pek blädderblock ord milliones]  

 

770                               MILJONER        VAD? 

sjuhundrasjuttio miljoner 

                   

Sv. < Tyst ni två, 770 miljoner, vad betyder det ? > 

 
Texten som bearbetas på lektionen handlar om språk och länder i Europa. 
Bearbetningen sker ord för ord och mening för mening. När läraren ställer 
en fråga till Sebastian, gäller det för honom att svara på hur många miljo-
ner människor som bor i Europa. Det kan tolkas som att läraren menar att 
Sebastian ska översätta orden i samma ordningsföljd som de står i mening-
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en En Europa viven mas de 770 milliones de habitantes. Dessutom ska han 
svara med den siffra som redan finns i texten. Syftet med lärarens fråga är 
att kontrollera vad ordet milliones betyder. Sebastian har svarat att det 
betyder miljoner och ställer sedan själv en följdfråga som pratar?.. som lär 
sig? (tur 5). Sista meningen i texten lyder nämligen Los idiomas de la union 
Europea son varios, inglés, alemán, espanõl, portugués, holandés. Läraren 
svarar dock inte på följdfrågan, utan pekar på det ord som kommer efter 
milliones. Låt oss titta på hur samtalet fortsätter. 

(1. 2. 6). Vilka människor är det som bor i Europa? 
Bilden blir här ännu tydligare av den kommunikativa praktik som konsti-
tueras. Det är visserligen läraren som bestämmer premisserna för samtalet, 
men även om det ser ut som om eleverna endast deltar passivt, är de aktiva 
på sina egna villkor genom att ställa motfrågor och dra egna slutsatser. På 
så vis talar de om, att de vet vad de håller på med. Läraren fortsätter med 
att ställa frågor kring ordet habitantes. Syftet med detta är att eleven Johan 
ska göra en översättning av ordet. 

 
16.  L: [pek blädderblock] i EUROPA [pek ord habitantes ] Å..det här..det FINNS 

                                           Europa                             finns 

 

SAMMA ORD finns på ENGELSKA. Habitants (engelskt uttal) 

Samma  ord        engelska       

 

Sv. < I Europa, och det här…det finns samma ord på engelska. Habitants.> 

 

17. L: ((vänd mot Ellen)) Ja, precis. 

 

18. L: VILKA är det som   MÄNNISKOR som  BOR I     EUROPA ?  

         Vilka                       bor i Europa 

 

Sv.< Vilka människor är det, som bor i Europa? > 

 

19. Johan: Européer. 

 

 20. L: <[>] Är det DJUR? 

               djur 

 

Sv. <  Är det djur ? > 

 

21. Johan: Människa. 
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22. L:  MÄNNISKA  (nickar ”bekräftande”). PRECIS. 

          Människa                precis. 

                       

 Sv. < Människa. Precis. > 

 

 23. Johan: Ja. 

 
Den här samtalssekvensen inleds med att läraren försöker förklara för ele-
verna att ordet habitantes också finns i engelska och uttalar det på eng-
elska. Hon tycks förutsätta att eleverna vet vad ordet betyder. Dock forts-
ätter aktiviteten med omskrivningar av ordet som mer tycks förvilla än 
klargöra. I nästa tur (18) frågar läraren: VILKA är det som  
                                                           Vilka 
MÄNNISKOR som BOR I      EUROPA? 

                         bor i  Europa? 

 
Med tanke på frågan är Johans svar helt logiskt. Det är européer som bor i 
Europa (tur 19). Lärarens reaktion på Johans svar är enligt min åsikt där-
för fullständigt absurd (tur 20). Först frågar hon vilka människor som bor i 
Europa. När Johan säger att det är européer, svarar hon genom att fråga 
honom, om dessa européer är djur. Vilket syfte som läraren kan ha med 
detta yttrande förblir höljt i dunkel. Ändå svarar Johan som det förväntas 
av honom i den sociala praktik i vilken undervisningen ingår. Jämför But-
lers term foreclosure, (1997, s 139). Så, vem säger vad till vem här, i vilket 
syfte och med vilka konsekvenser i den språkundervisning jag studerar? 
Uppenbart är att läraren och eleven Johan talar om olika saker (se också 
Gustavsson, 1988). Medan Johans yttranden i grund och botten är inne-
hållsrelaterade, följer läraren en egen pedagogisk agenda som tycks gå ut 
på att det endast finns ett rätt svar på hennes fråga, och att därför varje 
följdfråga från hennes sida är tillåten (tur 20) för att få fram detta rätta 
svar (tur 22). Frågan är om inte IRE-strukturen just i denna sekvens sna-
rare har en disciplinerande funktion än en pedagogisk (se också Wertsch, 
1998). Och eleven Johan anpassar sig. 
 
(1. 2. 7). Tycker ni också som Ellen? 
 
Följande sekvens från den första lektionen i spanska, del 4, är ett av de få 
exempel i min empiri där interaktionen så gott som helt har lösgjort sig 
från IRE-strukturen, och där samtalet mellan läraren och eleverna sker på 
lika villkor.  
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70. L: [[paus]] ok, får se om ni KÄNNA igen 

                                                      känner 

Sv. < Ok, då får vi se om ni känner igen. > 

 

71. Ellen: <[>] Dinamarca är finare än Danmark. 

 

72. L: Så DANMARK   är finare än Danmark?  

       Dinamarca 

 

Sv. < Så Dinamarca är finare än Danmark? > 

 

73. Ellen: Jag tycker det. 

 

74. L: Tycker du det? 

 

75. Ellen: Ja. 

 

76. L: ((vänd mot alla elever)) Tycker (pek)  också det? (pek mot Ellen) Hon SÄGA att  

                                                            ni                            säger 

 

DANMARK     NAMN       LÅTA        FINARE  på  SPANSKA  

        namnet låter finare      spanska.     

    

Sv. < Tycker ni också som Ellen. Hon säger att Danmark låter finare på spanska.> 

 

77. Mattias: <[>] BÄTTRE 

            Bättre 

Sv. < Bättre. > 

 

78. L: …[[paus]]  ÄN  PÅ  SVENSKA.    DANMARK? 

            Än på svenska. Danmark? 

 

Sv. < Än på svenska, som Danmark? > 

 

79. Elsa: (nickar ”bekräftande”) 

 

80. Agnes:  DANMARK    LÅTA      TRIST.  

                Danmark låter  trist. 

 

Sv. < Danmark låter så trist. > 
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81. Ellen: Ja, det gör det, faktiskt. ((skratt)) 

 

82. L: [[ paus]] låter TRIST (tveksamt tonfall)  DANMARK    LÅTA     KUNG          

                 trist              Danmark låter kungligt       

för   MIG. 

    mig. 

 

Sv. < Jaså, det låter trist, för mig låter Danmark kungligt. > 

 

83. Ellen: …XXX… PÅ   D-I-N-A-M-A-R-C-A. 

                             På Dinamarca. 

((eleverna skrattar)) 

 
En sekvens med elever som skrattar hör till ovanligheterna i min empiri, 
men här händer det.  Som kommunikativ praktik skiljer sig denna sekvens 
från alla de övriga. Läraren släpper taget om kontrollen och öppnar för 
elevernas medverkan på lika villkor. Hon tycks denna gång också vara 
genuint intresserad av vad eleverna svarar, inte om de svarar korrekt. Dess-
sutom deltar hon själv i samtalet och bidrar därmed till tyckandet. Hennes 
yttranden, liksom elevernas, är denna gång riktade till samtalsparten 
(adressaten) i förväntan om ett svar, som sedan i sin tur utgör ett nytt ytt-
rande med följande svar (Bakhtin, 1997). 

1.3.  Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder teckenspråket som 
medierande redskap vid förståelse, bearbetning och användning av det 
språk som står i fokus för språklektionen? 

(1.3.1.) Som man ska förstå? (Från första lektionen i engelska)  
22.  Lina: PASSA TIDNING E-T-I-K OCH GRAMMATIK. // gest-axelryckning// ”vet inte”. 

 

Sv. <Det som passar till tidningens etik och till grammatiken. Nej, jag vet inte.> 

 

23. L: [pek OH-text] VARA FÖRSIKTIG…..S-P-E-L-L.. OCH (pek) SA ((vänd mot Lina)) GRAMMATIK. 

VAD TRO (pek) S-P-E-L-L BETYDER? (pek) SKRIVA..(pek) TÄNKA PÅ GRAMMATIK. (pek) TÄNKA PÅ 

ANNAT…(pek) SKRIVA VAD (pek) SKRIVA..(pek)TÄNKA PÅ GRAMMATIK. (pek) TÄNKA PÅ AN-

NAT…(pek) SKRIVA VAD?   

 

Sv. <Man ska vara försiktig med spell och du sa grammatik. Vad tror ni att spell betyder? Ni 

skriver och ni säger att ni tänker på grammatik. Ni tänker på annat. Ni skriver på vad?> 

 

24. Lina: ((vänd mot L)) GRAMMATIK? 
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Sv: <Grammatik? > 

 

25. Elias: ((vänd mot L)) GRAMMATIK??  VET INTE. 

 

Sv. <Grammatik alltså, du menar att det ska vara rätt tid och så? Jag vet inte?> 

 

26. L: ((vänd mot Elias)) JA, (pek) ÄR GRAMMATIK. 

 

Sv. <Ja, jag menar grammatik.> 

 

27. Lina: SOM SKA FÖRSTÅ? 

 

Sv. < Som man ska förstå? > 

 
Samtalet framstår som något förvirrat, kanske främst beroende på att var-
ken läraren eller eleverna tycks ha någon klar uppfattning om vad ”gram-
matik” är. Och då kan teckenspråket inte heller fungera som ett medier-
ande redskap. För vad ska teckenspråket i så fall mediera mellan? Samtalet 
sker visserligen på svenskt teckenspråk där ”grammatik”, enligt läraren i 
en tidigare tur, tycks betyda att man ska stava SPELL rätt. När emellertid 
Elias (tur 25) frågar huruvida grammatik har att göra med verbets tidsfor-
mer, bejakar läraren även detta (tur 26). Att läraren använder handalfa-
betsbokstavering för ordet spell bidrar inte till något klargörande i frågan. 
Elevernas (och lärarens) begränsade förståelse av begreppet ”grammatik” 
har här inte att göra med att samtalet sker på teckenspråk, utan på vissa 
oklarheter i resonemanget över huvud taget. 

(1 .3. 2). Du berättar viktiga saker, eller är…? (Från tredje lektionen i 
engelska) 

 
117. L: (( vänd mot Elias)) KAN KOLLA SEN NOGA. KAN MAN CYKLA DÄR EMELLAN VÄST TILL ÖST? 

(pekar på kartan)  

 

Sv. < Vi kan kolla det där noga sen. Kan man cykla där mellan väst till öst? > 

 

118. Elias: ((vänd mot lärare)) JA MEN TA LÅNG TID. ((skratt)) 

 

 Sv. < Ja, men det tar lång tid. > 

 

119. Ida: ((vänd mot lärare)) (pek) VET HA LÄSA. EN KILLE HA CYKLA RUNT HELA VÄRLD. 
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 Sv. < Jag vet, jag har läst om det. Det var om en kille som hade cyklat runt hela världen. > 

 

120. L: ((vänd mot Ida)) JASÅ. ”PI” (TECKENVAL) EN KILLE DÖV HA CYKLA RUNT HELA VÄRLD. 

(pek) ÄR ETT ORD. (drar upp kartan) 

 

Sv. < Jaså, det är en kille som är döv som verkligen har cyklat runt hela världen. Det är ett ord. > 

  

121. Elias: ((vänd mot Ida)) MÅSTE SVÅRT CYKLA SÅ LÅNG OLIKA PLATS. 

 

Sv. < Det måste vara svårt att cykla så långt till olika platser. >  

 

122. Ida: ((vänd mot Elias)) KILLE HA STANNA PÅ OLIKA PLATS SEN CYKLA VIDARE. (pek) SA 

NÅGOT (pek karta österut) SVÅR CYKLA BESVÄRLIG VÄG. MEN FOLK HA ÅKA FÖRBI MED BIL OCH 

SKJUTSA (pek) VIDARE TILL NÄSTA PLATS OCKSÅ. SEN HA (pek) OCKSÅ FÖRDELA OLIKA SAKER I 

SIN RYGGSÄCK. SEN BERÄTTA OCKSÅ HA HÄNT NÅGOT MED NÅGON DEMONSTRATION. SE NÅGRA 

PÅ VÄG GÅ MED PLAKAT. MEN I ALLA FALL HAFT KARTA OCH CYKLA VÄRLD RUNT. VAR BORTA 1 ½ 

ÅR.  

 

Sv. < Killen har stannat på olika platser och sen cyklat vidare. Hon sa något om att det var en svår 

och besvärlig väg. Men folk har åkt förbi med bil och skjutsat dem vidare till nästa plats också. 

Sen har de också fördelat olika saker i sin ryggsäck. Sen hände det också något med någon 

demonstration. De såg några gå på vägen med plakat. Men i alla fall har man haft karta och cyklat 

världen runt. De var borta i 1 ½ år. > 

 

123. L: ((vänd mot Ida)) (pek) BERÄTTA VIKTIGA SAKER ELLER ÄR (pek) OM CYKEL? OK. (pek mot 

OH-texten) SUDDIG ELLER SER BRA UT? 

 

Sv. < Du berättar om viktiga saker eller är det om en cykel? Ok. Är det suddigt eller ser det bra 

ut?> 

 

Det framgår att svenskt teckenspråk i denna sekvens har olika funktioner. 
Antingen används det för att länka samman språken genom översättningar, 
eller för att klargöra olika begrepp som är betydelsefulla för textförståel-
sen. Teckenspråket fungerar således som ett slags länk till den engelska 
texten och som redskap för förståelse. Ingen engelska förekommer just här. 
Istället handlar samtalet om det som står i texten, där den engelska texten i 
Bakhtins mening (1997) skulle kunna ses som ett yttrande på engelska, 
som eleverna svarar på med hjälp av svenskt teckenspråk. I de fall, där den 
engelska texten så att säga får stå för sig själv som ett yttrande som elever-
na svarar på (eller diskuterar) på teckenspråk, skulle man kunna se både 
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yttrandet och svaren som språkligt gränsöverskridande (jämför Wertsch, 
1998). 

Det här samtalet på svenskt teckenspråk om den engelska texten är be-
tydligt öppnare än de samtal som vi har sett tidigare. Eleverna ha ett större 
utrymme, och vi ser, att det som de samtalar om inte är styrt av lärarens 
frågor kring engelska ord. Tvärt om. Eleverna drar egna slutsatser, resone-
rar och diskuterar med ett visst engagemang (Wertsch, 1991). Visserligen 
ifrågasätter läraren i (tur 123) vad Ida berättar om. Är det om en cykel? Är 
det verkligen viktigt? Men hon fungerar samtidigt också som samtalspart-
ner, vilket gör att diskussionen framstår som ganska jämlik. 

(1. 3. 3). Ordet betyder…(Från tredje lektionen i engelska) 
170. L: [pek while] W-H-I-L-E?  

 

171. Elias: (tittar ner i sin bok) ((vänd mot lärare)) VET-INTE. M-E-D-A-N. 

 

 Sv. < Jag vet inte. Medan. > 

 

172. L: ((vänd mot elever)) ORDET BETYDER UNDER TIDEN. M-E-D-A-N. (drar upp texten) [pek 

learn]  

 

Sv. < Ordet betyder under tiden. Medan. > 

 

173. Elias: (tittar ner i sin bok) LÄRA SIG. LÄRA SIG. LÄRA SIG.  

 

 Sv. < Att lära sig. Att lära sig. Att lära sig. > 

 

174. Ali: ((vänd mot lärare)) LÄRA.  

 
Sv. < Lära. > 

 
Till skillnad mot i föregående sekvens handlar undervisningen här om lös-
ryckta ord på en OH-bild. Både i denna sekvens och i en stor del av lektionen 
i övrigt är aktiviteterna således inriktade på ordförklaringar och översättning, 
något som kan sägas tillhöra språkundervisningens selektiva tradition (Torn-
berg, 2000, 2007, 2009).  Därvidlag blir handalfabetsbokstavering av enstaka 
ord det medierande redskapet som läraren använder. Det är emellertid intres-
sant, att medieringen inte enbart sker mellan engelska och svenskt tecken-
språk, eller mellan skriven svenska och handalfabetsbokstavering. Ibland 
måste innebörden av ett ord också medieras genom en svensk synonym till ett 
annat svenskt ord för att det ursprungliga engelska ordet ska förstås i sitt 
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sammanhang (när man nu inte utgår från texten). Eftersom det svenska ordet 
inte ger någon särskild ledtråd sker översättningen i olika steg. När läraren 
ställer frågan till Elias om ordet W-H-I-L-E (tur 170) svarar Elias först med 
VET-INTE, men handalfabetsbokstaverar sedan det ord som redan finns i 
ordlistan till texten, det vill säga M-E-D-A-N. (tur 171). Även om Elias svarar 
rätt verkar han inte förstå ordet. Det engelska ordet ”while” tillsammans med 
det svenska ordet ger honom således ingen ledtråd.  Läraren ger honom då en 
synonym till ordet och med ett annat teckenval, det vill säga UNDER TIDEN. 
För att förstärka ordens samband med varandra, upprepar läraren bokstave-
ring av ordet M-E-D-A-N. Det är dock oklart, huruvida all denna flerspråkiga 
mediering leder till att Elias verkligen förstår ordet. Han går snabbt vidare till 
att fråga om nästa lösryckta ord. Begränsningen av elevens förståelse beror 
dock här inte på själva teckenspråket, utan snarare på att orden som behand-
las presenteras utifrån en ordlista och inte i sitt sammanhang. Det är således 
inte användningen av svenskt teckenspråk som är problemet. 

(1. 3. 4).  Nu ska vi lära oss…(Från den första lektionen i spanska) 
01. L: Nu ska vi lära oss [[ paus]] (skriver på tavlan los paises, stryker under orden).  

 

Hur  SÄGA  man  SVERIGE  på  SPANSKA.  

    Säger    Sverige   spanska.   

        

Sv.< Nu ska vi lära oss, hur säger man Sverige på spanska?> 

 

02. Ellen: Suecia (med svag röst)  

  

03. L: (g-)  hh - ”höj” 

 

04. Ellen: (höjer rösten) Suecia. 

                                       

05. L:  RÄTT ((vänder sig om skriver på tavlan las ))  LAND  det är ett  

         Rätt                           pais  

  

land. VAD   PRATA   man för  SPRÅK  I   SVERIGE?  

      Vad pratar        språk i Sverige?            

 

 Sv. <  Det är rätt. Det är ett land. Vad pratar man för språk i Sverige?> 

 

06. Mattias:  Sueco. 

 

07. Ellen: Sueco. 
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08. L: (nickar ”bekräftande”) [[paus]](skriver på tavlan Sueco). 

 

09. Mattias: ((vänd mot Ellen)) Eng….. xxx 

 

10. Ellen: Vad sa du? 

 

11. Mattias:  ENGELSKA    TILLSAMMANS.  

         engelska tillsammans. 

 

Sv. < Engelska tillsammans. >    

 

        ((båda skrattar)) 

 

12. Ellen: ((skratt)) Sueco..bla…bla…bla… 

 

13. L: HA DU? ((vänd mot Mattias)) Vad HA du för  NATIONALITET?  

                                                           Ha       nationalitet 

NATIONALITET?  NATIONALITET? 

                         Nationalitet? 

 

Sv. < Har du..? Vad har du för nationalitet? >  

 
Undervisning av spanska sker, som jag redan har redogjort för, med en 
grupp elever som är antingen hörselskadade eller döva. Gruppen är med 
andra ord heterogen med olika språklig bakgrund och teckenspråkig kom-
petens och med olika erfarenheter av och kunskaper i spanska. Samtalet 
sker i huvudsak på talad svenska och spanska. Svenskt teckenspråk an-
vänds för att förtydliga, ställa frågor eller initiera nya samtalstrådar, alltså 
i medierande syfte, samtidigt som det också kan förstärka talet, eftersom 
eleverna har varierande hörsel. Det är emellertid läraren som bestämmer 
hur språken ska användas, och det är framför allt hon som blandar och 
växlar mellan språken medan eleverna mest svarar på spanska med enstaka 
ord eller på talad svenska. Vid ett tillfälle bryter eleverna dock mot ”re-
geln”. Det sker när de inte uppfattar varandra, det vill säga när de inte hör 
varandra. Då svarar Mattias på Ellens fråga med både tal och svenskt teck-
enspråk samtidigt. Det är intressant att se, att eleverna inte är helt för-
trogna med att använda språken på olika sätt, även om de gör det ibland. 
Kanske beror det på att de först och främst är insocialiserade i den institut-
ionellt formaliserade miljö i vilken IRE-strukturen dominerar, och som i 
större utsträckning än själva teckenspråket begränsar elevernas språkan-
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vändning. Läraren själv, däremot, använder olika språk genom att både 
initiera en fråga på svenskt teckenspråk, accentuera ett ord med både 
svenskt teckenspråk och på svenska simultant för att sedan växla över till 
svenskt teckenspråk och till sist upprepa ordet som frågan gäller på både 
svenska och svenskt teckenspråk:  
 
HA DU? ((vänd mot Mattias)) Vad  HA  du för NATIONALITET?  NATIONALITET? NATIONALITET? 

                                                   Har      nationalitet         nationalitet                                                                   
 
Denna slags växling mellan olika språk, där svenskt teckenspråk bara ut-
gör ett av flera språk, sker åtminstone i lärarens yttranden frekvent i de 
olika spansklektionerna. I den utpräglat flerspråkiga kontext som spansk-
lektionerna representerar, sker även medieringen flerspråkigt. Likväl är det 
läraren som talar mest. Eleverna har för egen del inget större utrymme för 
att vare sig förstå, bearbeta eller använda det språk som står i fokus för 
lektionen, vare sig med eller utan teckenspråkets hjälp. 

(1. 3. 5). Titta på ord… (Från den andra lektionen i engelska) 
40. L: ((vänd mot elever)) BETYDER HASTIGHET P-E-R TIMME. BRA. PRECIS. ((vänd mot Victoria)) 

SÅG (pek) VAD SA? BRA. [pek i OH-text] NU (pek) TITTA VAD HANDLA NYHETER OM. VAD? 

 

Sv. <Ja, det betyder hastighet per timme. Bra, precis. Såg du vad han sa? Bra. Bra, då ska vi se i 

texten vad dessa nyheter handlar om.> 

 

 41. Victoria: ((vänd mot läraren)) FORT SPÅR. 

        

Sv. <Om fort och om spår.> 

 

 42. L: ((vänd mot Victoria)) (pek) SA FORT [pek OH-text] JA FORT SPÅR. VAD HANDLA OM? ”KAL-

LAS”? 

       

Sv. <Du sa att det betyder fort och att det handlar om spår. Vad kallas det ? > 

 

43. Alicia: ((vänd mot läraren)) JA FORT NÅGOT…. 

       

 Sv. < Ja, fort, något….> 

 

44. L: [pek OH-text] T-U-G ORD VAD BETYDER? BOGSERA. BOGSERA. B-O-G-S-E-R-A. 

 

Sv. < Tug..ordet, vad betyder det? Bogserar. Bogserar. Bogsera.> 
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45. Alicia: B-O-G-S-E-R-A BÅT (nick) JA. 

        

Sv. <Bogsera båt. Ja. > 

 

46. L: ((vänd mot Alicia)) BOGSERA BÅT. JA. MEN INTE RIKTIG. VAD HANDLA OM? (pek) HANDLA 

INTE OM BÅT. MEN KALLAS SÅ. [pek OH-texten] VAD FINNS PROBLEM? VAD PROBLEM I LONDON? 

VAD PROBLEM? 

 

Sv. <Bogsera båt, ja men inte riktigt. Vad handlar det om? Det handlar inte om en båt, men det 

kallas så. Vad är det som är problemet? Vad för slags problem är det i London?> 

 

47. Alicia: ((vänd mot läraren)) PROBLEM MED KÖPCENTRUM? 

 

Sv. <Är det om problem med köpcentrum?> 

 

48. Victoria: ((vänd mot läraren)) OLIKA VÄGAR? 

       

Sv. <Om olika vägar.> 

 

49. Ellen: ((vänd mot läraren)) ÄR FÖR STORA VÄGAR. 

       

Sv. <Det är för stora vägar.> 

 

50. L: ((vänd mot elever)) [pek OH-text] SE HANDLA OM GATOR? TITTA PÅ ORD [pek OH-text]. 

ETT- TILL ORD. 

      

Sv.< Titta här, det handlar om gator? Titta på ordet. Ett till ord. > 

 

51. Mattias: ((vänd mot läraren)) <[>] GÅ.  

 

Sv.< Gående.> 

 

52. Alicia: ((vänd mot läraren)) P-A-V-E-M-E-N-T-S. KOMMA (pek) DÄRIFRÅN ORD (pekar mot OH-

texten). 

       

Sv.< Pavements. Ordet kommer därifrån. > 

 
I sekvensen ovan arbetar eleverna och läraren med en nyhetstext som 
handlar om Londons trafikproblem. När läraren (tur 40) säger att de nu 
ska titta på vad texten handlar om, öppnar hon för eleverna att delta i 
diskussionen, vilket Victoria genast tar fasta på. Till skillnad från många 
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exempel i min empiri, där en text genom lärarens styrning bryts ner till 
isolerade ord, behålls perspektivet på textinnehållet i denna sekvens. Även 
här kan texten fungera som ett yttrande på engelska som eleverna svarar 
på teckenspråket (Bakhtin, 1997). Läraren frågar gång på gång vad texten 
handlar om, och eleverna bidrar genom att gissa. Sekvensen är ett tydligt 
exempel på hur svenskt teckenspråk i detta sammanhang kan fungera som 
medierande redskap när det gäller att förstå det främmande språket. Sam-
tidigt kan man också säga att svenskt teckenspråk har sina klara begräns-
ningar när det gäller för eleverna att använda engelska, eftersom de inte vid 
något tillfälle i hela min empiri får möjlighet att själva skriftligt kommuni-
cera på engelska. 

(1. 3. 6) Vad föreslog man? (Från andra lektionen i engelska) 
99. L: JA PRECIS. [pek OH-text] VEM ÄR (pek) SOM PREDIKA TILL [pek OH-text ordet audience] 

VAD BETYDER? 

 

Sv. < Ja, precis och vem är det som påverkar och vad betyder ordet audience? > 

 

100. Mattias: ((vänd till läraren)) PUBLIK. 

 

Sv. < Publik. > 

  

101. L: ((vänd till eleverna)) JA PUBLIK. FÖRESLÅ VAD? FÖRESLÅ? 

 

Sv. < Ja, publik. Vad föreslog man? Föreslog? > 

  

102. Victoria: ((vänd till lärare)) SKA GÅ MERA.  

 

Sv. < Att man ska gå mera. > 

 

103. L: ((vänd till Victoria)) GÅ MER? LÄS MER I TEXT [pek OH-text] 

 

Sv. < Gå mer? Läs mer i texten. > 

 

104. Victoria. ((vänd till lärare)) ANVÄNDA MINDRE EL. 

 

 Sv. < Man ska använda mindre el. > 
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105. L: ((vänd till elever)) ANVÄNDA MINDRE EL BIL? ELLER? 

 

Sv. < Använda mindre el bilar? Eller? > 

 

106. Mattias: ((vänd till lärare)) BYTA TILL ANNAN ENERGI OCH ANVÄNDA ELEKTRISK DRIVEN 

CYKEL. 

 

Sv. < Byta till annan energi och använda elektriskt drivna cyklar.> 

 
Här, liksom i tidigare sekvens, används svenskt teckenspråk som medierande 
redskap vid förståelse av en engelsk text. Tanken är att eleverna och läraren 
ska samtala kring innehållet. Men till skillnad mot förloppet i föregående 
sekvens kommer samtalet inte i gång, utan aktiviteten stannar vid att läraren 
fokuserar på att enstaka ord ska översättas korrekt (se Tornberg, 2000, 
2007, 2009). Svenskt teckenspråk fungerar därför endast för översättning av 
isolerade ord, vilket inte behöver innebära att aktiviteten också leder till 
bearbetning eller förståelse. I det här fallet, liksom också i tidigare fall, är det 
emellertid inte själva teckenspråket som begränsar förståelsen, utan snarare 
det faktum att undervisningen präglas av IRE-strukturen. 

1. 4. I vad mån bidrar specialskolans institutionellt formaliserade miljö till 
de kommunikativa praktiker som konstitueras i den språkundervisning som 
jag studerar? 

(1. 4. 1). E-C-O, Vad betyder det här? (Från andra lektionen i  
engelska) 
84. Victoria: ((vänd mot läraren)) VAD BETYDER W-H-E-E-L-S? 

       

Sv. < Vad betyder wheels? > 

 

85. L: ((vänd mot Victoria)) HJUL. 

 

 Sv. < Hjul. > 

 

86. L: (går mot OH-texten) BRA (pek) STRYKA UNDER ORD. IBLAND (pek) LÄSA ORD (pek) TÄNKA 

DE ALLTID HÖR-IHOP MED NÅGOT ANNAT. MEN INTE ALLTID ÄR SÅ ATT (pek) BETYDER SAMMA. 

BETYDER (pek) MÅSTE LÄSA IGENOM RADER FÖRSTÅ VAD BETYDER. [pek OH-text] E-C-O VAD 

BETYDER (pek) HÄR? 
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Sv. < Bra att ni stryker under ord. Ibland läser vi ord och tänker att de alltid hör ihop med något 

annat. Men det är inte alltid så att det betyder samma. Det betyder att vi måste läsa igenom rader-

na för att förstå vad det betyder. [pekar i texten] Eco, vad betyder det här? > 

 

87. Victoria: ((vänd mot läraren)) VARUMÄRKE. 

 

Sv. < Varumärke. > 

 

88. L: ((vänd mot elever)) VARUMÄRKE, NEJ. 

 

 Sv. < Varumärke, nej. > 

 

89. Ellen: ((vänd mot läraren)) E-K-O SYSTEM E-K-O-L-O-G-I-S-K-T OMRÅDE. 

 

Sv. < Ekosystem. Ekologiskt område. > 

 

90. L: ((vänd mot Victoria)) TITTA VAD (pek) SÄGER! 

 

Sv. < Titta på vad hon säger! > 

 

91. Ellen: ((vänd mot Victoria)) E-K-O SYSTEM E-K-O-L-O-G-I-S-K-T OMRÅDE. 

 

Sv. < Ekosystem. Ekologiskt område. > 

 
Det är tydligt, menar jag, att läraren styckar upp texten ord för ord för att 
på så sätt tillrättalägga den för eleverna. Samtidigt påpekar hon att det är 
viktigt för förståelsen att eleverna läser hela meningar (tur 86), något som 
hon emellertid själv försvårar genom att omedelbart efteråt fråga om ordet 
eco. Samtidigt som eleverna ska läsa hela meningar, eller kanske rent av 
hela texten, ska de således också svara på lärarens frågor, där endast ett 
svar är korrekt. Och svarar inte Victoria korrekt, vänder sig läraren till 
övriga elever (tur 88). Eleverna i sin tur agerar som elever, det vill säga de 
svarar snällt på lärarens frågor. Som torde ha framgått av min empiripre-
sentation i avhandlingens DEL 2, är denna typ av kommunikativ praktik 
helt dominerande. Fokus i sekvensen ligger på översättning av de olika 
orden. 

(1. 4. 2).  Vad menas? 
109. Alicia: ((vänd mot lärare)) VAD BETYDER V-E-H-I-C-L-E-S? 

 

Sv. < Vad betyder vehicles? > 
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110. Mattias: ((vänd mot Alicia)) CYKEL. 

 

Sv. < Cykel. > 

 

111. L: ((vänd mot elever)) [pek OH-text] F-O-R-D-O-N? VAD MENA F-O-R-D-O-N? 

 

Sv. < Fordon? Vad menas med fordon? > 

 

112. Victoria: ((vänd till lärare)) ÅKA BIL, BUSS, OLIKA FLYG… 

 

 Sv. < Att åka bil, buss, olika flyg…> 

 

 113. L: ((vänd till elever)) CYKEL OCKSÅ? [pek OH-text pedal- pushing] VAD BETYDER? 

 

Sv. < Kan man åka cykel också? > 

 

114. Ellen: ((vänd till lärare)) PEDAL NÅN-TING.. 

 

Sv. < Pedal någonting..> 

 

115. L: ((vänd till elever)) JA PEDAL CYKEL TRAMPA. [pek OH-text flashy mountainbike to draw 

attention] BETYDER?  FLOTT BERG CYKEL A-T-T-E-N-T-I-O-N? 

 

Sv. < Ja, pedal cykel trampa. Vad betyder det? Flashy mountainbike? Attention? >  

 

116. Mattias: ((vänd till läraren)) UPPMÄRKSAMHET. 

 
Sv. < Uppmärksamhet. > 

 
Frågorna (och svaren) i sekvensen ovan handlar liksom i den förra om 
betydelsen hos isolerade ord som tas ur en text. Eleverna tycks vara helt 
införstådda med detta. Vad som räknas som kunskaper tycks i denna se-
kvens, liksom i den föregående, vara att känna till betydelsen hos de ut-
plockade orden. Läraren arrangerar sin undervisning kring detta. Alicia 
(tur 109) vänder sig till läraren och undrar vad V E H I C L E S betyder. 
Mattias svarar (tur 110).  Läraren fortsätter (tur 111) med att fråga om 
nästa ord. Och så fortgår det, alltmedan språket reduceras till de isolerade 
orden medan textinnehållet som möjligt samtalsämne lämnas obeaktat (se 
också Säljö, 2000, s 215). Inte heller här är det teckenspråket som är pro-
blemet utan undervisningens fokus på de enskilda orden. 



  KARIN ALLARD  Varför gör de på detta viset ? I 229 
 

(1. 4. 3). Vem är kunden? (Från den andra lektionen i spanska) 
06. L: (skriver på tavlan le – la Farmaceuta) la farmaceuta ((vänd mot eleverna))  

APOTEK-PERSON  

La farmaceuta.  

 

Sv. < La Farmaceuta > 

 

07. L: VEM ÄR K-U-N-D-E-N? 

         Vem är kunden? 

 

Sv. < Vem är kunden? >  

 

08. L:  ((vänd mot tavlan skriver LP-El cliente 1)) El cliente uno. ((vänd mot elever)) el 

cliente uno, tu (pek Sebastian) 

 

09. Sebastian: El cliente tu. 

 

Aktiviteten fortsätter så småningom på följande sätt: 
 

31. L: Ok, och  SEN  BERÄTTA   ni   FÖR  HENNE  VAR  har ni  ONT  någonstans?  

            Sen berättar    för henne vad       ont 

 

Hur SÄGA man det? (pek Sebastian)  JAG    HA       ONT. 

        Säger                  Yo  tengo ont. 

 

((vänd mot tavlan, skriver Yo tengo) Yo tengo ont? [pek bok]  TITTA     ONT? 

                                              Titta ont?                                                             

 

Sv. < Ok, och sen berättar ni för henne var har ni ont någonstans? Hur säger man det? Yo tengo 

ont? Hur säger man ont? > 

 

32. Sebastian: Dolor… 

 

33. L: ((vänd mot tavla, skriver Dolor de) Dolor de kan man fråga vad det  

 

KOSTA,  det  KAN  man  FRÅGA   VAD KOSTA   det?   VAD KOSTA MEDICIN?  

Kostar    kan     fråga vad kostar     vad kostar medicinen? 

 

Sv. < Dolor de.. kan man fråga vad det kostar, det kan man fråga. Vad kostar det? Vad kostar 

medicinen? > 
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34. Ellen: Åååh, guud, det borde jag kunna!   

 

35. Sebastian: Det står väl!?... 

 

36. Mattias: //gest- axelryckning//  ”vet inte”) 

 

Sv. < Vet inte..> 

 

37. Ellen: Kostar… kostar… nej, jag kommer inte ihåg… 

 

38. L: TÄNK  på ordet  K-O-S-T-A. 

         Tänk          kosta. 

 

Sv. < Tänk på ordet kosta. > 

 

39. Ellen: -C  NÅGON- TING.  

               C någonting. 

 

Sv. < C..någonting .> 

 

40. L:   -C  något  –C 

     C        c 

 

 Sv. <   C…ja något C…> 

 

41. Ellen: Cuesta.. 

  

Det som framgår är att trots att apoteksscenen förmodligen var tänkt som 
ett litet teaterinslag i undervisningen där eleverna hade kunnat spela sina 
roller och därigenom hade kunnat konstruera scenen på ett kommunikativt 
sätt, låses dessa möjligheter av lärarens ingripanden och fokuseringar på 
enskilda ord och fraser (som eleverna inte ens får hitta på själva). Det är 
orden och fraserna som gäller och läraren blir ett levande lexikon som 
eleverna ska vända sig till då ordförrådet inte räcker till. Även i denna 
sekvens (där det utifrån elevernas audiologiska status verkligen hade varit 
möjligt att tala spanska) ligger koncentrationen på möjliga ord och fraser. 
Inte heller i denna scen är det således teckenspråket som är problemet när 
det gäller att bearbeta eller använda språket, utan undervisningens selek-
tiva tradition i kombination med IRE-strukturen. 
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(1. 4. 4). Har ni fått en idé nu? 
24. L: HAR  ni  FÅTT en IDÉ  NU ? 
    Har    fått   idé nu? 

 

Sv. < Har ni fått en idé nu? > 

 

25. Johan: ….XXXX.. 

 

 

26.L: (nickar) Vad vi   PRATA  om  NU? ….om  EUROPA.  

                                    pratar   nu       Europa. 

 

Sv. < Vad pratar vi om nu? Om Europa? > 

 

27. Sebastian: 770 miljoner människor. 

 

28.L: (nickar) ja [[paus]] och  KAN   DU   ÖVERSÄTTA  det? [pek blädderblock]. 

                                                 kan du översätta 

                                                   

Sv. < Ja, och kan du översätta det? > 

 

29. Sebastian: I Europa bor det 770 miljoner människor. 

 

30.   L: <[>] [pek på texten] ((vänd mot Sebastian)) PERFEKT [pek 3:e raden los]  

                                                                             Perfecto 

 

((vänd mot elever)) OK [[paus]] [pek mot rad] los paises que tienen  

                              Ok 

 

[[paus]] que mas habitantes tienen son Alemania, Francia y  

 

Rusia. Nu pratar vi om habitantes. Vad var det? [pek ord habitantes]  

 

((vänd mot elever)) Va, var det habi… vad   BETYDER? 

                                                                           Betyder? 

 

Sv. < Perfecto, ok, los paises que tienen que mas habitantes tienen son Alemania, Francia y 

Rusia. Nu pratar vi om habitantes. Vad var det? Va, var det habi… Vad betyder? > 

 
Vad som framgår av de frågor läraren ställer till eleverna är att fokus också 
i detta samtal riktas mot att förklara ord och översätta meningar. Tyngd-
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punkten ligger även här på att översätta från spanska till svenska/ svenskt 
teckenspråk. Läraren ställer en fråga till eleverna  
Vad vi PRATAR om NU? ….om EUROPA.    (tur 26). 
      pratar    nu     Europa. 

Med utgångspunkt från frågan förväntas eleverna ha bildat sig en uppfatt-
ning om innehållet. Nästa steg blir för läraren att kontrollera detta. När 
eleven har svarat blir nästa fråga från läraren  
ja [[paus]] och KAN  DU  ÖVERSÄTTA det? [pek blädderblock].  (se tur 28).  
                  kan du översätta 
Återigen får samma elev en kontrollfråga på texten(tur 29). Problemet 
tycks vara att spanska här, enligt läraren, inte får innehålla fler språkliga 
delar än de som finns i den skrivna texten och som i sin tur blir styrande 
för hur undervisningen drivs framåt. En annan intressant iakttagelse är att 
samtliga språk som används blir till fragment som växelvis används för att 
bearbeta språket som form, som objekt. 
 
När Gustavsson (1988) undersökte språkundervisningen fann han, som jag 
redan har nämnt, att lärare och elever på sätt och vis hade olika förhåll-
ningssätt till språk och språkanvändning. Detta ledde bland annat till att 
undervisningen ägde rum på olika nivåer samtidigt, mellan en vardaglig 
förståelse av vad ett språk är och ett språkundervisningsperspektiv. Sådana 
exempel finns, som vi har sett, också i mitt material. Läraren talar om det 
isolerade ordet och vill ha en översättning, medan eleven tänker på och 
talar om innehållet i texten. Både hos Gustavsson och i mitt material upp-
står på så sätt ett slags konflikt mellan språk som formellt system och 
språk som medel för kommunikation, till exempel om ett innehåll, något 
som inte bara förvirrar eleverna utan dessutom bidrar till att läraren och 
eleverna talar förbi varandra. 

Innan jag nu går över till avhandlingens slutdiskussion vill jag först dis-
kutera mitt metodval och vad detta val har inneburit både av möjligheter 
och begränsningar när det har gällt att tydliggöra och analysera den fler-
språkiga interaktion som utgjort forskningsobjektet i min studie. 
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Kapitel 2. Metoddiskussion 

2. 1. Inledning 
Inom etnografi är uttrycket ”a way of seeing” (Wolcott 1999) ett vederta-
get uttryck som indikerar, att forskaren må använda sitt specifika seende 
för att upptäcka, lyfta fram och diskutera det som är intressant att studera 
i den miljö som han eller hon vill utforska. I avhandlingens DEL 1, kapitel 
5, som rubriceras Metodologiska överväganden diskuterar jag bland annat 
hur jag förhållit mig till den etnografiska ansats som har tjänat som över-
gripande metod för min studie. I avhandlingens DEL 2, kapitel 1, avsnitt 2 
Introduktion till klassrumsstudien, beskriver jag också ganska ingående 
hur jag har gått tillväga vid utformandet av min transkriptionsmodell och 
vilka faktorer som har bidragit till att modellen ser ut som den gör. 

Vad jag till att börja med vill ta ställning till i föreliggande kapitel är i vad 
mån den etnografiska ansats som jag valde verkligen har hjälpt mig att lyfta 
fram, problematisera och diskutera det som jag utifrån avhandlingens syften 
och forskningsfrågor har urskilt som väsentligt att ”se” i min klassrumsstu-
die. Hade jag kunnat göra på något annat sätt? Hade jag kunnat göra ytter-
ligare något som skulle ha tillfört min studie viktig information? Finns det 
några blinda fläckar som jag inte upptäckte medan studien pågick? 

Vad jag emellertid också vill diskutera är huruvida den av mig utveck-
lade transkriptionsmodellen (och mina analyser utifrån denna) har fungerat 
när det har gällt att ”se”, det vill säga att upptäcka komplexiteten i den 
flerspråkiga interaktion som kommit till uttryck i den sociala praktik som 
språkundervisningen i specialskolan för hörselskadade och döva elever 
utgör. Har modellen varit klargörande? Har modellen använts konsekvent? 
Hade jag kunnat utveckla ytterligare steg i modellen? 

2. 2. Den etnografiska ansatsen 
Inför den klassrumsstudie som jag ville genomföra för att kunna dokumen-
tera, beskriva och diskutera flerspråkig interaktion under några språklekt-
ioner vid specialskolan för hörselskadade och döva elever, var etnografi, 
eller åtminstone en etnografisk ansats, ett mer eller mindre självklart me-
todval redan från början. Det var ju ett slags fältstudie som jag ville ge-
nomföra för att studera hur språkundervisningen i specialskolan går till. 
Jag kallar det emellertid för en etnografisk ”ansats”, eftersom jag inte stu-
derade hela fältet utan valde att via videoinspelningar koncentrera mig på 
de data som jag fick genom att med tanke på mitt forskningsobjekt foku-
sera den flerspråkiga interaktionen. Min empiri bygger således enbart på 
det jag kunnat dokumentera med hjälp av videoinspelningarna, medan till 
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exempel fältanteckningar och intervjuer saknas. Med facit i hand inser jag 
att jag förmodligen hade kunnat få ytterligare en hel del intressant inform-
ation om de faktorer som tycktes bestämma språklektionernas förlopp. 
Med andra ord; Varför gjorde lärarna just ”på detta viset?” Jag hade också 
kunnat ställa direkta frågor till eleverna, till exempel om deras språkval 
och om vad de tyckte att de fick ut av lektionerna. Att jag från början inte 
övervägde att göra några intervjuer med lärarna hängde emellertid huvud-
sakligen ihop med Roger Säljös (2005) rekommendation att inte komplet-
tera med intervjuer, eftersom det är svårt att dra slutsatser från dem för 
den sociala praktik som man avser att studera. ”Människors förståelse av 
världen finns i deras praktiker”, säger Säljö (2005, s 71). Med facit i hand 
inser jag som sagt, att det kanske ändå hade varit värdefullt att intervjua 
lärarna och eleverna. Att jag ganska snart också avstod från fältanteck-
ningar under lektionerna hängde ihop med att lärarna tycktes bli störda av 
att jag skrev, eftersom de inte visste vad jag skrev. ”Vad är det du skri-
ver?”, frågade de gång på gång. De kände sig uppenbarligen otrygga, och 
en sådan känsla ville jag inte bidra till.  

Ytterligare en faktor som påverkade mig att välja bort intervjuer med lä-
rarna kan ha varit den förtrogenhet med fältet med vilken jag gick in i 
studien. Med min bakgrund som lärare i specialskolan för hörselskadade 
och döva elever var jag van vid katederundervisning och IRE-struktur. Det 
jag såg med hjälp av videoinspelningarna ledde således till att börja med 
inte till några kritiska frågor. Man kan säga att det här från början fanns 
en blind fläck, som emellertid så småningom blev ”seende”. Wolcott 
(1999) berör även detta upptäckande av nya fenomen i sin dataanalys blir 
till en ny kunskap: ”A way of seeing is always a way of not seeing”.  De 
frågor jag har ställt till min studie har därför väckts allt eftersom, under 
studiens gång. De fanns således inte klart uttryckta från början. Jag kan 
därför också säga att min studie har inneburit en utveckling av mitt eget 
seende på flera olika sätt.  

2. 3. Transkriptionsmodellen 
Själva grundambitionen bakom utarbetandet av min transkriptionsmodell 
var, att jag mer eller mindre i detalj själv skulle kunna studera komplexite-
ten i den flerspråkiga interaktion som ägde rum under de språklektioner 
jag observerade. Jag ville emellertid också erbjuda läsaren en visuell upple-
velse av denna både talade och tecknade interaktion och av vad flersprå-
kighet kan innebära i en teckenspråkig miljö där språkundervisning står i 
fokus. Min transkriptionsmodell skulle, menade jag, därvidlag dessutom 
kunna tjäna som analysmodell. 
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Jag har, som jag redan tidigare nämnt, ganska ingående diskuterat på 
vilket sätt jag har använt mig av delar både av CA och av vissa konvent-
ioner inom det transkriptionssystem som är brukligt för svenskt tecken-
språk, men att jag av olika skäl samtidigt har valt bort andra delar. Som 
jag har sett det, skulle en strikt använd CA-analys ha lett till ett annat fo-
kus än det jag har haft för min studie, på samma sätt som ett konsekvent 
följande av transkriptionstraditionen för teckenspråk inte skulle ha givit 
mig möjligheter att återge det som sker visuellt i interaktionen. De icke-
verbala resurser som också kommer till användning i teckenspråkig inter-
aktion har enligt Lundström (2012, s 61) ofta ansetts som ett ”spill-over” 
och har därmed förskjutits till bakgrunden. I min egen studie har dessa 
resurser tvärtom varit viktiga att analysera eftersom de i hög grad hör till 
den flerspråkiga interaktionen.   

Vad modellen således representerar är en skriftlig återgivning av ett 
komplext skeende, ett samspel mellan icke-verbala resurser som kropps-
språk, till exempel blickar, nickningar, huvudskakningar och pekningar 
och den teckenspråkiga kommunikation (ibland dessutom talade kommu-
nikation) som ägde rum samtidigt. Att jag betonar återgivning snarare än 
översättning handlar om att jag i första hand med mina transkriptioner har 
försökt överföra vad som sägs (och hur det sägs). Överföringen har gällt 
från både tal och tecken till skrift. Som jag så ofta har påpekat, är det in-
teraktionen som har varit i fokus för min analys. Min ambition har emel-
lertid också varit, att återge den komplexitet som utmärker en flerspråkig 
interaktion med alla olika språkliga modaliteter involverade.  

Frågan är då vad jag har kunnat visa med hjälp av min modell. Jag har 
inte har kunnat visa allt. Som jag redan tidigare har påpekat, skulle man 
egentligen med egna ögon behöva se vad som händer. Detta har dock av 
etiska skäl inte varit möjligt. De illustrationer som jag bifogat kan därför 
endast till en del bidra till synliggörandet. Det går således inte att komma 
ifrån att min transkriptionsmodell, hur detaljerat jag än har försökt utar-
beta den, är en skriftlig återgivning av det skeende som jag har velat pro-
blematisera. Det samma gäller naturligtvis också för de kompletterande 
beskrivande texterna (de så kallade paustexterna) som regelbundet bryter 
lektionsframställningen och/eller leder över till nästa excerpt. Men, med 
alla de begränsningar som vidlåder modellen inkluderade, menar jag att 
den har tjänat mig väl.  
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Kapitel 3. Slutdiskussion 

3. 1. Inledning 
Avhandlingens syfte har varit att med utgångspunkt i 5 frågeställningar, 
relaterade till avhandlingens forskningsobjekt och teoretiska utgångspunk-
ter, beskriva och diskutera interaktionen i den sociala praktik som jag har 
studerat. Det innebär, att det är engelsk-och spanskundervisningen endast i 
den specialskola där jag gjorde mina fältstudier som jag kan uttala mig om. 
Språkundervisningen vid andra specialskolor kan således se annorlunda ut 
på samma sätt som en studie med ett annat forskningsfokus och andra 
frågeställningar skulle ha kommit fram till andra resultat  än dem jag nu 
vill diskutera i denna slutdiskussion.  

Som har framgått av min analys bidrar elevernas hörselstatus endast i 
begränsad omfattning till att vissa interaktionsmönster skapas oftare än 
andra. Det går till exempel inte att kommunicera på engelska med hjälp av 
svenskt teckenspråk. Svenskt teckenspråk som medierande redskap kan 
visserligen bidra till förståelse och till en viss bearbetning av engelska eller 
spanska, men för talad kommunikation hade det behövts engelskt eller 
amerikanskt eller spanskt teckenspråk.  Det hade väl också varit möjligt att 
i större utsträckning låta de olika texterna tjäna som yttranden som elever-
na hade kunnat svara på (jämför Bakhtin 1997) och att kommunicera 
skriftligt på engelska eller spanska, något som dock inte sker i mitt materi-
al. Däremot tycks specialskolans institutionellt formaliserade miljö ha be-
tydelse för de kommunikativa praktiker som konstitueras i den meningen, 
att språkundervisningen där tycks vila på en selektiv tradition både från 
språkundervisning generellt (Tornberg, 2007, 2009), från Tvåspråkighets-
modellen (Svartholm, 1991) och från IRE-strukturen som pedagogisk stra-
tegi, det vill säga som the speech genre of formal instruction (Wertsch 
1991, s 141).  

I några få sekvenser från lektionerna i engelska öppnar sig emellertid till-
fällen till kommunikation på svenskt teckenspråk med utgångspunkt i en 
engelsk text. När så sker skulle man, som jag redan har nämnt, kunna säga 
att den engelska texten fungerar som ett yttrande (Bakhtin, 1997), att den 
får lov att tala till eleverna medan eleverna svarar på ”sitt” språk, det vill 
säga svenskt teckenspråk. Därigenom uppstår en flerspråkig eller en språk-
ligt gränsöverskridande kommunikation med utgångspunkt i den engelska 
texten. Att eleverna är öppna för en sådan kommunikation framgår av 
många exempel, där de själva befinner sig på textinnehållsnivå, medan 
läraren fokuserar språkformen, det vill säga oftast isolerade ord (se också 
Gustavsson, 1988).  
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I spansklektionerna blir det ännu tydligare än i lektionerna i engelska, att 
det inte främst är elevernas hörselstatus som avgör interaktionsformen. I 
spanska är elevernas språkliga rörlighet större än i engelska. Kommunikation 
på spanska i både tal och skrift hade därför varit möjlig. Här är dock, som vi 
har sett, lärardominansen nästintill total, till och med i scenen på apoteket, 
där eleverna endast ska imitera och svara på frågor. Enligt IRE-strukturens 
tysta norm, liksom enligt den institutionellt formaliserade undervisningen 
(jämför Butler 1997, Säjö, 2000, Wertsch, 1998) bestämmer läraren i sin 
sociala position i större utsträckning än under lektionerna i engelska också 
vem som får säga vad till vem – och när, varigenom eleverna inte bara tystas 
utan också reduceras – och i stor utsträckning underskattas. Men det finns 
ett uppfriskande undantag också i spanska. I diskussionen om hur danska 
språket låter (spanska, första lektionen, del 4), är det plötsligt helt fritt att 
tycka något. Även läraren tycker något, och alla är engagerade och roade. 
Interaktionen är visserligen även här lärarstyrd, men det finns inga styrande 
frågor eller ”korrekta” svar att ta hänsyn till. 

Den lärarstyrda undervisningen är således inte allenarådande. Eleverna 
tycks, särskilt i engelska, ofta känna sig fria att använda sin voice 
(Pennycook, 1997, Tornberg, 2007, 2008) när de har behov av det, till 
exempel för att ställa frågor om något som är oklart för dem, för att prote-
stera mot tristessen när den blir övermäktigt betungande, för att räta ut 
missförstånd och för att hjälpa varandra och skämta med varandra. Ele-
verna tycks med andra ord ha långt flera syften med sina yttranden än 
läraren. Att läraren inte protesterar mot detta kan tas som ett tecken på att 
den annars så frekventa IRE-strukturen inte i första hand används auktori-
tärt som makt-och kontrollmedel (jämför Wertsch, 1998), utan snarare 
som en pedagogisk strategi med djupa historiska rötter. Att eleverna i sin 
tur oftast agerar som ”elever” behöver inte heller ses som ett tecken på att 
de skulle ha tystats, utan på att även de skolats in i en kommunikativ prak-
tik, enligt vilken kunskap entydigt överförs från läraren till eleverna. Ele-
verna är således inte helt reducerade i förväg genom tidigare kommunika-
tiva praktiker (jämför Butler, 1997). Det finns öppningar också för andra 
interaktionsformer än de lärarstyrda. 

Med tanke på avhandlingens utbildningspolitiska utgångspunkt, det vill 
säga elevernas flerspråkighet som en mänsklig rättighet både som individer 
i Sverige och som framtida aktörer i ett flerspråkigt Europa (Council of 
Europe, 2001, s 2) menar jag, att fortsättningen av min slutdiskussion 
måste bli didaktisk: vilka möjliga didaktiska konsekvenser skulle kunna 
dras av den undervisning som jag har presenterat i min empiri för eleverna 
som flerspråkiga europeiska medborgare? Vad är det utbildningspolitiska 
syftet med språkundervisningen i Sverige i allmänhet, och med språkunder-
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visningen för hörselskadade och döva elever i synnerhet? Hur kan den 
språkundervisning som jag har dokumenterat relateras till ett sådant ut-
bildningspolitiskt syfte? Den fortsatta diskussionen är indelad i fyra av-
snitt. Jag börjar med att vända tillbaka till kursplanerna som presenterades 
i bakgrundskapitlet (DEL 1, kapitel 2. 5.) 

3. 2. Målen i kursplanerna 
Under den tid som fältstudierna pågick gällde den tidigare kursplanen 
(2000/2002) som styrdokumentet också för den pedagogiska verksamheten 
i specialskolan för hörselskadade och döva elever. Det innebär att de 
språkklasser jag studerade följde kursplanen 2000/2002. I samband med 
presentationen av dessa kursplaner i avhandlingens DEL 1 (kapitel 2. 5) 
kommenterade jag visserligen kort också den nuvarande kursplanen 2011, 
men för studiens empiriska material och för tolkningen av empirin, är det 
alltså kursplanen 2000/2002 som gäller. Följaktligen är det också målfor-
muleringarna i dessa kursplaner som jag i föreliggande avsnitt vill ställa 
mot resultaten i min empiri. Jag har delat in avsnittet om kursplanerna i tre 
delar och börjar med att återvända till specialskolans kursplan i engelska 
(se också DEL 1, kapitel 2. 5). 

3. 2. 1. Engelska i kursplanen 2000/2002 för specialskolans elever 
I kursplanen för engelska i specialskolan står att eleven ska utveckla sin 
förmåga att delta aktivt i kommunikation med andra samt att uttrycka sig i 
skrift, dels för att beskriva, förklara och motivera sina egna tankar och 
åsikter, dels för att ta del av andras åsikter och erfarenheter (2000/2002 s 
13). Skriven engelska skall med andra ord användas vid läsning, textstu-
dier, skriftlig interaktion och egen skriftlig produktion (SKOLFS 2000:16). 
Förmåga att läsa och skriva engelska framhålls också i uppnåendemålen. 
Eleven skall kunna berätta, beskriva och delta aktivt i kommunikation 
(Kursplaner 2000/2002, s 15). Eleven ska dessutom utveckla sin förmåga 
att analysera, bearbeta och förbättra språket för en utökad variation och 
språklig säkerhet. Till detta kommer också förmåga att använda olika 
verktyg för att ta till sig information på engelska samt förmåga att planera, 
genomföra och utvärdera sitt arbete både självständigt och i interaktion 
med andra. 

Kursplanen tar också upp färdigheter inom olika områden som eleven 
ska utveckla: till exempel receptiva färdigheter, som handlar om att 
tillägna sig texter av olika svårighetsgrad samt strategier för att utöka den 
självständiga läsningen. En annan färdighet är den interaktiva, som innebär 
att eleven ska utveckla en förmåga att skriftligt kommunicera med andra 
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på engelska samt att kunna anpassa sitt språk efter mottagare och kontext. 
Den produktiva färdigheten som jag vill ta som ett ytterligare exempel, 
innebär skriftlig säkerhet när det gäller att förmedla ett budskap genom sitt 
skrivande. 

Vad kursplanetexten också nämner är att eleven i tillämpliga delar ska 
delta i de för grundskolans år 9 utarbetade nationella proven i engelska, 
även om den språkliga förmågan för hans/hennes del huvudsakligen hand-
lar om läsning och skrivning. I kursplanen (2000/2002, s 14) beskrivs 
språksituationen på följande sätt: 

Vid språkinlärningen måste eleverna använda sina kunskaper i sitt första-
språk, teckenspråk, och sitt andraspråk, svenska. Teckenspråk kan använ-
das för diskussioner och förklaringar. Skriven svenska är ett hjälpmedel bl a 
för elevernas förståelse av ord och uttryck. Skriven engelska används vid 
läsning, textstudier, skriftlig interaktion och egen skriftlig produktion. Uti-
från sina individuella förutsättningar kan eleven även utveckla förmåga att 
använda talad engelska. 

 

De kunskaper som eleven förvärvar i undervisningen gäller enligt kurspla-
nen slutligen också i ett vidare tidsperspektiv, både när det handlar om det 
egna behovet av framtida studier och om att kunna använda sina språk-
kunskaper i ett större, globalt sammanhang. 

3. 2. 2. Moderna språk 
För ämnet moderna språk, i avhandlingens fall spanska, gäller liksom för 
ämnet engelska det globala livsperspektivet. Eleven ska även här utveckla 
en varierad kommunikativ förmåga, språklig säkerhet samt förmåga att 
tillgodogöra sig olika slags texter. Detta för att få information och kun-
skaper samt göra nya erfarenheter. Att ta ansvar för sitt eget språklärande 
och att medvetet använda strategier för att främja sitt lärande samt att ha 
ett reflekterande förhållningssätt, är andra faktorer som framhålls i kurs-
planetexten. Även här påpekas att elevens möte med språket huvudsakligen 
sker genom skrift och därför bygger på visuella framställningar. Här blir 
det, liksom för engelskan, individuella förutsättningar som avgör om talad 
spanska används i undervisningen. 

3. 2. 3. Vart leder språkundervisningen i specialskolan? 
Om jag nu ställer kursplanens målbeskrivningar mot den språkundervis-
ning som jag har dokumenterat genom mina fältstudier i specialskolan för 
hörselskadade och döva elever, måste jag konstatera att språkundervis-
ningen i min empiri på ingen enda punkt svarar mot den målbeskrivning 
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som framträder i kursplanetexten. De elever som jag har följt; Lina, Ida, 
Ali, Elias, Alicia, Ellen, Victoria, Mattias, Elsa, Agnes, Sebastian och Johan 
har med andra ord inte haft något tillfälle att genom undervisningen vare 
sig i engelska eller spanska utveckla någon av de förmågor eller färdigheter 
som kursplanen beskriver och föreskriver. De kommunikativa förmågor i 
engelska och spanska som eleverna eventuellt besitter, torde de i så fall ha 
utvecklat utanför undervisningen. 

Vad vi har sett är att den största delen av undervisningen har varit präglad 
av att läraren har kontrollerat lektionerna med hjälp av IRE-strukturen, där 
både lärarens frågor och elevernas svar huvudsakligen har handlat om över-
sättning av isolerade och ur sin kontext lösryckta engelska eller spanska ord 
från och till svenskt teckenspråk. I inget enda fall har eleverna haft tillfälle 
att själva på engelska eller spanska kommunicera i skrift, än mindre att ut-
veckla sin förmåga att förbättra sitt språk till en allt större språklig säkerhet. 
Och trots att klassrummen i specialskolan, som vi har sett, har avancerad 
teknisk utrustning som skulle kunna öppna för elevernas möjlighet att få 
kontakt med och kommunicera i skrift på engelska eller spanska med andra 
elever, till exempel via internet, så har vi tagit del av en språkundervisning 
som har dominerats av lärarens användning av overheadapparaten som styr-
instrument - i ordets konkreta betydelse. 

Av de färdigheter som kursplanen tar upp, till exempel den receptiva, 
den interaktiva och den produktiva är det endast den receptiva som i några 
få fall beaktades i den undervisning som jag har dokumenterat. I några fall 
fick en engelsk text utgöra utgångspunkt för ett samtal om textinnehållet.  
Jag har velat relatera detta till Bakhtins teori om yttranden och svar, där 
yttrandet också kan utgöras av en text som en framtida läsare kan svara på 
(Bakhtin 1997). I de flesta fall styckades texten emellertid sönder i lös-
ryckta ord eller översattes. Och några strategier för att utöka den själv-
ständiga läsningen, utöver lärarens uppmaningar till eleverna att under 
engelsklektionerna skriva nyckelord, har jag inte funnit exempel på i mitt 
material. Någon självständighet var det inte heller fråga om, eftersom det 
var läraren som styrde urvalet av nyckelord. Eleverna gavs inte heller nå-
gon möjlighet att själva planera sitt arbete eller att reflektera över sitt 
språklärande. 

Som jag redan har nämnt tar kursplanen för specialskolan upp att ele-
verna i tillämpliga delar ska delta i de nationella proven i engelska år 9, 
åtminstone vad gäller läsförståelse och skrivning. För de elever som jag har 
följt torde detta, åtminstone utifrån den undervisning de fått, vara en näst 
intill oöverstiglig uppgift. I vad mån den språkundervisning som jag har 
studerat skulle kunna vara eleverna till hjälp i ett framtida arbetsliv eller i 
ett globalt perspektiv, diskuterar jag i kapitlets sista avsnitt. 
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3. 3. Underskattning av eleverna 
För min avhandling har (flerspråkig) interaktion varit ett nyckelbegrepp. I 
min förståelse av begreppet interaktion har jag lagt fokus på det sociala 
samspelets betydelse för vem som säger vad till vem och i vilket syfte (jäm-
för Säljö, 2000). Utifrån en sådan förståelse av begreppet har jag kunnat 
konstatera, att den språkundervisning som jag har observerat varit starkt 
präglad av lärarens dominans och elevernas deltagande huvudsakligen på 
lärarens villkor. Detta har även gällt elevernas egen språkutveckling i eng-
elska och spanska, något som är utmärkande också för praktikerna inom 
språkundervisningens selektiva tradition (se Tornberg, 2007, 2009). Jag 
har redan i föregående avsnitt berört vilken konsekvens denna lärardomi-
nans kan tänkas få för elevernas eget språklärande. Under många lektioner 
som jag har observerat, tycks läraren dessutom ha följt en annan agenda än 
eleverna, vilket har lett till att kommunikationen har förts på olika nivåer 
med följd att den ofta brutit samman (jämför Gustavsson 1988) eller, trots 
allt, har fortsatt tack vare elevernas anpassning till IRE-strukturens villkor 
(Wertsch 1998). 

Det har visserligen, särskilt under lektionerna i engelska, också före-
kommit att aktiviteterna öppnat för elevernas deltagande på egna villkor, 
till exempel vid de tillfällen då ett textinnehåll, här sett som ett yttrande för 
eleverna att svara på, har fått utgöra utgångspunkt för interaktionen (se 
Bakhtin, 1997), eller då eleverna har fått framträda med sina kunskaper 
eller har använt sin voice (Pennycook 1997) för att protestera mot lärarens 
förmaningar och dominans under lektionen. Oftast har lektionerna dock 
präglats av att fokus har riktats på översättning av lösryckta ord, något, 
som också det, har sina rötter i språkundervisningens selektiva tradition 
(Tornberg, 2007, 2009). Jag skulle emellertid också vilja tolka det som ett 
uttryck för en underskattning av elevernas förmåga. Både den talgenre som 
Wertsch (1991, s 141) kallar the speech genre of formal instruction och 
IRE-strukturen som pedagogisk strategi (Sinclair & Coulthard, 1975; An-
ward & Lundgren, 1978, Lindblad & Sahlström, 2000), bygger på idén att 
det är läraren som har kontroll både över lektionens förlopp, själva kun-
skapen och förmedlingen av denna kunskap (Wertsch, 1998, Svartholm, 
1991).  Av den dominans av IRE-strukturen som jag funnit i mitt material, 
drar således jag slutsatsen att eleverna inte kommer till sin rätt.  Om vi 
dessutom betänker att det aldrig är fler än fem elever i varje grupp, blir 
intrycket av att de underskattas ännu starkare. Däremot är det tveksamt 
om läraren, med sin användning av IRE-strukturen, har haft som avsikt att 
tysta eleverna (jämför Butler, 1997 och hennes termer censorship och 
foreclosure s 139), eller att eleverna tystat sig själva under inverkan av 
outtalade normer för vem som får tala och vem som måste tiga. Det finns 
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visserligen exempel i mitt material på att läraren har använt sin makt för 
att tysta elever, men dessa exempel är få. Icke desto mindre har eleverna 
underskattats, även om det har skett i välmening.  

Underskattningen av eleverna kommer till exempel också till uttryck ge-
nom lärarens ofta överflödiga frågor. Ett sådant exempel är det lilla utdra-
get från första lektionen i engelska, excerpt 1 Vad står det här och vad 
betyder det? Eleverna ska här svara på en fråga, vars svar dels redan är 
givet utifrån sammanhanget, dels motsvaras av samma ord i svenskan: 
 
23. L: JA, (pek) ÄR LÄTT. NU FÖRSTÅ (pek). (drar ner texten på OH) [pek] Journalist? VAD? 

 

Sv. <Ja, det var ju lätt. Nu förstår ni. Journalist, vaddå?> 

 

24.  Ida:  JOURNALIST  

             Journalist 

 

Sv. < Journalist. > 

 

25. Lina: <[>] JOURNALIST. 

 

Sv. < Journalist. > 

 

26. L: VAD HETER (pek)?  

 

Sv. < Vad heter hon?> 

 

27. Ida: <[>] S-U-S-A-N   

 

Sv. < Susan. > 

 
Det sätt på vilket läraren vill få fram betydelsen av ordet Journalist? VAD? 
(tur 23) visar, enligt min tolkning, att det just handlar om själva ordet och 
inte om journalisten Susan, eller om något annat möjligt intressant angrän-
sande ämne. Den uppenbart överflödiga frågan erbjuder helt enkelt inga 
andra alternativ än ett lika överflödigt svar. 
 
I ett annat exempel från samma excerpt som ovan frågar läraren eleverna 
vad journalisten ska göra (det vill säga intervjua Harry). En elev, Ida, före-
kommer henne emellertid och säger SKRIVA INTERVJU. Trots detta upp-
repar läraren frågan och omformulerar den dessutom, som om eleverna 
inte skulle veta vad en intervju är: JA, [pek] write ((vänd mot elever))VAD 
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SKRIVA?[pek]Susan´s questions in the interview… SKRIVA SVAR 
FRÅGA….  
Samtalet kan ses som uttryck för en underskattning inte bara av elevernas 
språkkunskaper utan också av deras kunskaper om livet i stort, men 
kanske också som uttryck för ett förhållningssätt enligt vilket kunskaps-
förmedling i första hand är förbehållen läraren:  

 
28. L: [pek] Has an interview with Harry. 

 

Sv. < Har en intervju med Harry. >  

 

29. Ida: <[>) SKRIVA INTERVJU. 

 

Sv. <Hon ska skriva en intervju.> 

 

30. L: JA, [pek] write  ((vänd mot elever))VAD SKRIVA?  [pek] Susan´s questions in the interview 

…SKRIVA SVAR…FRÅGA….VAD? 

 

Sv. <Ja, vad är det hon ska skriva? Skriva svar och fråga vadå? > 

 

31. Ida: SKRIVA     INTERVJU 

      Skriva intervju 

 

Sv.< Skriva intervju.> 

 

32. Lina:  SKRIVA INTERVJU 
 
Sv. < Skriva intervju. > 

 

IRE-strukturen bidrar således inte enbart till en statisk språkundervisning, 
utan det blir också tydligt att den begränsar elevernas aktiva deltagande 
under lektionerna. Men troligtvis är det mer komplicerat än så. Specialsko-
lans tradition som helhet (se Domfors, 2000) ställer inte bara lägre för-
väntningar på eleverna utan förenklar också undervisningens innehåll. 

Vilka elever är det alltså, som språkundervisningen i specialskolan riktar 
sig mot? Vem är eleven? Vi kan gå tillbaka till Specialpedagogiska skol-
myndighetens presentation av målgruppen elever och där finna, att de ka-
tegoriskt beskrivs som döva eller hörselskadade (www. spsm.se). Med en 
sådan beskrivning förefaller eleverna i första hand lida brist på hörselsta-
tus. De får därmed, genom det specialpedagogiska stöd som skolan ska 
erbjuda, en tillrättalagd skolgång som ska kompensera deras hörselförlust. 
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Detta motiverar myndigheten exempelvis genom att med hänsyn till elever-
nas kunskapsutveckling utöka grundskoleutbildningen med ett extra 
skolår54. Kan en sådan presentation vara en faktor som bidrar till un-
derskattningen av eleverna? Först i andra hand presenteras de nämligen 
som elever med tvåspråkig bakgrund. Kanske är en sådan framträdande 
beskrivning från SPSM, som enligt tradition utgår från ett kompensatoriskt 
perspektiv55 (Domfors, 2000, Nilholm, 2003, Roos, 2008), uttryck för en 
diskurs som tar upp normalitetsbegreppet som ett primärt intresseområde 
(Hjörne & Säljö, 2007)? Konsekvensen kan under alla omständigheter bli, 
att lärarna sänker nivån i undervisningen, eftersom de underskattar elever-
nas förmåga. I förlängningen kan det innebära, att de eventuella problem 
som uppstår i de fall där eleverna inte uppnår målen, kan förläggas hos 
eleverna själva. En didaktisk konsekvens att dra av detta vore i så fall, att 
det är eleverna som framstår som problembärare, medan det i själva verket 
handlar om begränsningar i den institutionaliserade miljön, det vill säga i 
den sociala praktiken (se Lave & Wenger, 1995), när det gäller elevernas 
måluppfyllelse. 

3. 4. Teckenspråket som resurs 
Teckenspråk som ett medierande redskap har varit ett viktigt begrepp i min 
avhandling. Med detta begrepp som utgångspunkt hade jag som avsikt att 
beskriva, problematisera och diskutera både på vilket sätt svenskt tecken-
språk skulle kunna användas för att förstå, bearbeta och använda de språk 
som varit i fokus under språklektionerna, och de begränsningar som teck-
enspråket samtidigt kunde uppvisa när undervisningen gällde främmande 
språk, som till exempel engelska och spanska (se också Wertsch, 1998). 

Det har framgått, att teckenspråket huvudsakligen fungerade i sådana si-
tuationer, då elever och lärare översatte eller förklarade ord och vid samtal 
om textinnehåll, alltså vid förståelse. Svenskt teckenspråk var däremot inte 
till hjälp för att bearbeta eller använda engelska eller spanska. Samtidigt 
var svenskt teckenspråk det dominerande språket i alla de observerade 
språklektionerna, vilket ledde till att de andra språken ofta hamnade i 
skymundan. Trots att teckenspråket således fanns med som resurs, kunde 
det inte fungera som medierande redskap i mötet mellan de olika språken, 
eftersom sådana möten till stor del saknades. 

Som jag redan har hävdat, är det alltså inte själva teckenspråket som har 
varit problemet i de språklektioner som jag har observerat. Ett liknande 
problem hade troligtvis uppstått om lektionerna i engelska eller spanska 
hade förts helt på talad svenska. Inte heller genom en sådan undervisning 
hade eleverna lärt sig att kommunicera i tal eller skrift (jämför Gustavsson, 
1988). Det är alltså inte på grund av att eleverna är teckenspråkiga, som de 
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torde ha svårt att utveckla de färdigheter och nå de mål som kursplanerna 
föreskriver. Problemet har legat i den institutionellt formaliserade miljön 
(Säljö, 2000) med IRE-strukturen som dominerande interaktionsmönster 
(Wertsch, 1991,1998) och med språkundervisningens selektiva tradition 
som pedagogisk utgångspunkt(Tornberg,2007,2009, Englund, 1986/2005). 
Utifrån de kommunikativa praktiker som konstituerades i undervisningen 
kan vi således dra slutsatsen, att både engelska och spanska förblev objekt 
att utveckla kunskap om, medan själva kommunikationen i stor utsträck-
ning skedde på teckenspråk. Som jag ser det, har det därför inte heller spe-
lat så stor roll att läraren och/eller eleverna då och då använt ett pidginin-
fluerat teckenspråk.  

3. 5. Elevernas plats i världen 
Några möjliga didaktiska konsekvenser av de resultat jag har presenterat 
för eleverna som blivande flerspråkiga europeiska medborgare har jag re-
dan diskuterat. Undervisningen har knappast hjälpt dem att nå språkun-
dervisningens kommunikativa mål så som de kommer till uttryck i kurs-
planen. Den statiska undervisningspraktiken har också bidragit till en un-
derskattning av eleverna, något som troligtvis har skett i bästa välmening. 
Likafullt kan denna underskattning också ses som ett uttryck för diskrimi-
nering av de hörselskadade och döva eleverna när det gäller deras flersprå-
kiga rättigheter, både lokalt och ute i världen, liksom för lärarens behov av 
kontroll (jämför Wertsch, 1998). 

Jag vill nu i detta sista avsnitt knyta min diskussion till flerspråkighet 
som en mänsklig rättighet och till flerspråkighetens globala dimensioner så 
som de uttryckts i Europarådets utbildningspolitiska målsättningar (se 
också DEL 1, kapitel 1. 1. och 2. 2.): 

Det är endast genom bättre kunskap om europeiska moderna språk som det 
kommer att vara möjligt att främja kommunikationen och samspelet mellan 
européer med olika modersmål och därigenom främja rörlighet, ömsesidig 
förståelse och ömsesidigt samarbete i Europa, samt övervinna fördomar och 
diskriminering (Skolverket 2009, s 2). 

 

Frågan är på vilket sätt den språkundervisning som jag har observerat har 
kunnat stödja eleverna på vägen mot att kommunicera över språkgränser-
na i Europa och mot ett flerspråkigt europeiskt medborgarskap. Jag menar 
att de inte ens har haft möjlighet att utveckla någon partiell kompetens, till 
exempel i att kunna läsa eller skriva på det främmande språket. Den selek-
tiva traditionen, IRE-strukturen och Tvåspråkighetsmodellen håller enligt 
mitt sätt att se eleven kvar i ett slutet klassrum, där den engelska eller 
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spanska som undervisningen utgår ifrån mer eller mindre totalt bygger på 
den ”input” (se Svartholm 1990, s 10) som läraren väljer att förse eleverna 
med. Tanken att eleverna, enligt kursplanen, själva skulle kunna kommu-
nicera, åtminstone i skrift, eller att läsa allt mer avancerade texter (även 
utan hörsel), tycks inte ingå som koncept i den språkundervisning som jag 
har studerat. Inte heller att eleverna dessutom skulle kunna använda ITK 
för att (även utan hörsel) nå ut i världen. 

En undran som under arbetets gång ofta återkommit hos mig och som 
kanske även läsaren känner igen är, huruvida inte de olika internationella 
teckenspråk som faktiskt finns i världen, till exempel engelskt, amerikanskt 
eller spanskt teckenspråk, skulle kunna underlätta vägen ut i Europa för 
hörselskadade och döva elever. I den undervisning som jag har studerat 
används endast svenskt teckenspråk, ibland som möjlighet men oftast som 
begränsning, när det gäller att förstå, bearbeta och använda det främ-
mande språket.  

Allt sammantaget torde betyda att de elever som jag har följt, varken 
kommer att ha någon större möjlighet att kommunicera över språkgränser, 
eller att använda de språk de lärt sig i framtida studier eller på arbets-
marknaden. Huruvida de har lärt sig använda språket utanför undervis-
ningen kan vi naturligtvis inte veta någonting om.  
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Summary 
 
“Woffor did un want to do that?” 

 
Practices of communication in plurilingual foreign 
language teaching and learning contexts via Swedish 
sign language as a mediating tool. 

4. 1. Overview 
Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as 
well as a transnational concern (cf. Council of Europe, 1991), with a focus 
on the interaction taking place in foreign language teaching and learning 
practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or 
impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss 
this interaction in performative terms. More specifically, the following 
research questions are addressed: 

 
1. What practices of communication develop in the plurilingual interac-

tion in different teaching and learning situations? 
2. What are the typical features of the plurilingual interaction studied 

when performed via Swedish sign language as a mediating tool? 
3. Who says what to whom, why, and with what consequences, in the 

language teaching and learning practices investigated? 
4. What are the affordances and limitations concerning the use of Swe-

dish sign language as a mediating tool, with regard to students’ under-
standing, elaborating and using the target languages in question? 

5. In what ways does the institutionally formalised context of foreign 
language education at the Special Needs School contribute to the practices 
of communication emerging from the language teaching and learning situa-
tions studied? 

 
Three lessons in English and four lessons – or lesson extracts – in Spanish, 
at secondary level in a Special Needs School for pupils with deafness or 
impaired hearing were documented by video recording and analysed. The 
analyses undertaken identify a strong teacher dominance as well as a dom-
inance of Swedish sign language as the language of communication in all 
the lessons documented; there is also a clear connection to a selective tradi-
tion within the field of foreign language pedagogy in the Swedish school 
system in general. Further, clear traces are in evidence of the so-called bi-
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lingual “model”, developed for the teaching and learning of written Swe-
dish within the context of Swedish sign language education. 

4. 2. Rationale for the study 
Although extensive research has already been carried out within the field of 
plurilingualism, for example from linguistic, sociological and political 
points of departure, research on plurilingualism with regard to foreign 
language teaching and learning interaction in Swedish sign language con-
texts has been largely missing. Accordingly, the ambition of this work is to 
add to the diversity within the field of inquiry on plurilingualism by intro-
ducing research on interactional dimensions of Swedish sign language in 
foreign language teaching and learning practices. This, it is hoped, will 
contribute to the debate in educational politics concerning the human 
rights perspective on plurilingualism, Swedish sign language being viewed 
as a national minority language. The study may also promote discussion 
about access to modern European languages as a transnational issue.  

4. 3. Theoretical framework 
Applying a sociocultural perspective for analysing the interaction taking 
place in the institutionalised setting of foreign language teaching and learn-
ing in the Special Needs School for pupils with deafness or impaired hear-
ing implies an awareness that the practices of communication in this con-
text are historically and culturally situated (cf. Lave & Wenger, 1995; 
Säljö, 2000, 2010; Wertsch, 1991, 1998; Domfors, 2000). 

Furthermore, describing as well as discussing plurilingual interaction as 
action also implies a performative perspective on what is said, by whom, to 
whom, why, and with what consequences (Austin, 1962; Pennycook, 1997; 
Bakhtin, 1997; Butler, 1997; Wertsch, 1991). By  additionally applying the 
notions of “speech genre” and “utterance” (Bakhtin, 1997; Wertsch, 1991, 
1998) to the plurilingual classrooom interaction observed, a more or less 
total dominance of the Initiation-Response-Evaluation (IRE) sequence may 
be noted,  where the teacher initiates the sequence by putting a question to 
one or more students, who respond to it, and whose response is then eval-
uated by the teacher (cf. Sinclair & Coulthard, 1975; Anward & 
Lundgren, 1978; Lindblad & Salhström 2000; Sahlström, 2008). 

Methodologically, an ethnographic approach has been employed 
(Geertz, 1973; Larsson, 1993; Gustavsson, 2000; Heath & Street, 2008), 
documenting teacher–student interaction by means of two video cameras in 
combination with field notes. By strategically using concepts from Conver-
sational Analysis (cf. Sahlström, 1999, and Liljestrand, 2002) and along-
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side established conventions of sign language transcription (cf. Wallin & 
Mesch, 2009; Mesch & Nilsson, 2010), a model of transcription was de-
signed for the specific purpose of interpreting the plurilingual interaction 
taking place during the lessons observed (cf. Mesch, 1998). 

4. 4. Structure and content 
The study consists of three parts. Part 1 (Ch. 1–5) provides the overall 
setting and necessary background. Included here are important perspectives 
on plurilingualism, some distinctive features of Swedish sign language and 
other national sign languages, an account of the curricular texts concerning 
the aims and objectives of foreign language learning in the Swedish Special 
Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, an overview of 
relevant earlier research within the field of sign languages, and a presenta-
tion of the theoretical underpinnings and methodological aspects involved 
in the study.  

Part 2 (Ch. 1–3) accounts for the empirical results of the field study in 
the form of the transcribed interaction between teachers and students tak-
ing part in the foreign language teaching and learning practices of three 
English lessons and extracts from four Spanish lessons, observed in the 
field study. The chapter also provides an initial descriptive analysis relating 
to the first two research questions: (1) What practices of communication 
develop in the plurilingual interaction in different teaching and learning 
situations? (2) What are the typical features of the plurilingual interaction 
studied when performed via Swedish sign language as a mediating tool?   

Part 3 (Ch. 1-3) continues the analysis of the empirical outcome of the 
investigation presented in Part 2, but now as a thematic selection from the 
material based on the research questions 3–5: (3) Who says what to whom, 
why, and with what consequences, in the foreign language teaching and 
learning practices investigated? (4) What are the affordances and limita-
tions concerning the use of Swedish sign language as a mediating tool, with 
regard to students’ understanding, elaborating and using the target lan-
guages in question? (5) In what ways does the institutionally formalised 
context of foreign language education at the Special Needs School for pu-
pils with deafness or impaired hearing contribute to the practices of com-
munication emerging from the language teaching and learning situations 
studied? Part 3 also contains an evaluation of the methods used and a “Fi-
nal discussion”. 
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4. 5. Conclusions 
The institutionally formalised interaction observed in the language teaching 
and learning practices at the Special Needs School for pupils with deafness 
or impaired hearing appears to contribute to the heavy dominance of the 
teacher, and of the IRE sequence used during the lessons, to a much greater 
extent than the deafness or impaired hearing of the students. Although the 
aims and objectives of the curricular texts intended for these students, as 
well as for hearing language students, are expressed in communicative 
terms – for example, learning to read texts of relatively high complexity, or 
developing writing skills for communication across linguistic boundaries – 
almost all the lessons observed concerned the translation of isolated words 
into sign language, often taken out of their English or Spanish context. Due 
to the dominance of the teacher and of the IRE sequence, there should, it 
might be expected, be only a little space left for the pupils to take part in 
the interaction (Butler, 1997; Wertsch 1991, 1998;  Bakhtin, 1997). And 
still, they do take part: using their voice (Pennycook, 1997), when protest-
ing, joking, asking their own questions and helping each other. Teacher 
dominance, then, does not necessarily mean teacher suppression or censor-
ship (Butler, 1997), but rather a selective tradition within foreign language 
teaching and learning practices in a general Swedish school context (Säljö, 
2000; Tornberg, 2007, 2009). However, the teacher dominance observed 
during lessons may also be seen as underestimating the students, being 
regarded as unable to cope with a more communicative and complex kind 
of language learning. 

From a human rights perspective on future plurilingual European citi-
zens, using their language skills to reach out into the world for mutual 
understanding (Council of Europe, 2001), a possible didactic implication 
of this study is that the students involved in the foreign language teaching 
and learning interaction observed here will hardly be able to reach out 
across linguistic boundaries, at least not as a result of the language educa-
tion they have experienced. 
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Noter 
                                                      
1 Avhandlingen har fått titeln Varför gör de på detta viset? Citatet är hämtat från 
Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter (1981) i vilken sagofigurerna Rumpnis-
sarna spelar en särskild roll. I boken och i filmatiseringen av Ronja Rövardotter 
(1984) dyker dessa figurer upp i vissa scener och ställer förundrat frågan ”Voffo 
gör di på detta viset?” I min avhandling har det handlat om att försöka förstå, 
varför språkundervisningen ser ut som den gör i den sociala praktik som språkun-
dervisningen i specialskolan för döva och hörselskadade barn utgör. Rumpnissar-
nas undran kan därför passa som titel även till min avhandling, menar jag. 

 
2 Klassrumsstudien är genomförd i en av specialskolans sex regionala skolor som 
tillhör Specialpedagogiska skolmyndighetens pedagogiska verksamhet. (SPSM). 
Samtliga skolverksamheter har som språklig profil att erbjuda eleverna en tvåsprå-
kig miljö. Detta innebär att skolan i officiella dokument och i andra officiella sam-
manhang (se www.spsm.se) presenterar sig som en skola där svenska (skriven och 
talad) och svensk teckenspråk används som undervisningsspråk. När det gäller den 
språkundervisning som studeras i avhandlingen handlar det dock snarare om fler-
språkighet än om tvåspråkighet. 

 
3 SOU 2006:4) Teckenspråk och teckenspråkiga –Översyn av teckenspråkets ställ-
ning uppmärksammar bland annat frågor som rätten till utbildning inom olika 
samhällsområden, både när det gäller föräldrar till döva och hörselskadade barn 
och de hörselskadade och döva barnen själva. Syftet med utredningen var att för 
målgruppen teckenspråkiga kartlägga förutsättningarna för likvärdig utbildning 
jämfört med hörande personer.  

Ännu en aspekt som berörs i utredningen är teckenspråkiga invandrares möjligheter 
till utbildning i svenskt teckenspråk och svenska. Här framhålls dessa invandrares 
svårighet att kunna tillgodogöra sig utbildningen i svenska för invandrare som 
kommunerna är skyldiga att erbjuda. Utredningen föreslår därför att sfi-
utbildningen har en anpassad utbildning för flerspråkiga teckenspråkiga invandrare 
med benämningen tfi (teckenspråk för invandrare). Sammantaget föreslår utred-
ningen ett antal åtgärder, bland annat nya utredningar och lagförslag i syfte att 
stärka teckenspråkets ställning, liksom fem olika områden med hög prioritet som 
forskningsobjekt: 

- Teckenspråkiga barns språkutveckling och tvåspråkighet  – Språkvetenskaplig 
forskning om svenskt teckenspråk och om     svenska som andra språk för tecken-
språkiga  – Samhällsvetenskaplig forskning om teckenspråkiga barn,     ungdomar 
och vuxna.  – Forskning om tolkning mellan tecknade och talade språk  – Forsk-
ning och utveckling inom IT och mobiltelefoni som ger möjlighet till distanskom-
munikation på teckenspråk och till hämtning, lagring och  uppspelning av inform-
ation och nyheter på teckenspråk. 

 (Teckenspråk och teckenspråkiga – Översyn av teckenspråkets ställning. SOU: 4, 
3, 2006: 54, s 21). 
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4 Nya antagningsregler för gymnasieskolan och för högre studier leder till att såd-
ana ämnen som språk, engelska och matematik ger meritpoäng medan svenskt 
teckenspråk, enligt politiskt sakkunniga inom Utbildningsdepartementet, är ett litet 
minoritetsspråk som inte gagnar de internationella språkkompetenser som är efter-
strävansvärda inom olika utbildningsområden och på den internationella mark-
naden. (se Dövas Tidning, nr 7 2011) se även: www.utbildningsinfo.se [hämtad 
2011-11-23] 

 
5 I motsats till vad man tidigare har angett inom Utbildningsdepartementet kommer 
snart ett nytt förslag från samma departement om att ämnet teckenspråk föreslås 
bli likställt moderna språk i fråga om meritpoäng. Förslaget har kommit för att inte 
missgynna de elever som studerar teckenspråk på avancerad nivå. Detta gäller alltså 
svenskt teckenspråk för hörande.  

Se: http://www.regeringen.se/sb/d/16740/a/209753 [hämtad 2013-02-25] 

 
6 Tyvärr kan det också gälla på gymnasienivå. I Vänersborg finns Sveriges enda 
gymnasium, Birger Sjöberggymnasiet, som erbjuder en utbildning i svenskt tecken-
språk inom programmen samhällsvetenskap och vård och omsorg. Tidigare hade 
gymnasiet stora teckenspråksklasser men har idag endast ett fåtal elever i några 
grupper som studerar svenskt teckenspråk. Om ämnet teckenspråk inte längre ska 
ge meritpoäng tror Maria Thulin, som är ledare för verksamheten, att ämnet inte 
längre kommer att kunna erbjudas som en valbar kurs. Denna utveckling kan också 
leda till att antalet teckenspråkstjänster kommer att minska, menar Thulin. (se 
Dövas Tidning, nr 7, 2011). 

 
7 Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006) i Alert-rapport nr 
2006-01 föds det på antalet 100 000 barn årligen 50-60 barn som blir aktuella för 
ett cochleaimplantat. Att dessa upptäckter görs tidigt beror på tidig hörselscreening 
på nyfödda barn. Alla barn blir i princip opererade efter de obligatoriska hörsel-
screeningtesterna. Ett cochleaimplantat består av en yttre ljudprocessor och ett 
inopererat implantat. Ljudprocessorn ser ut som en hörapparat och är via en sladd 
kopplad till en liten sändare. Från Socialstyrelsen (2009), Behandling av barn med 
cochleaimplantat som rikssjukvård uppger man att 55 barn per år mellan åren 
2004 -2008 har fått sitt första CI. 

 
8 För referens se: Skola i förändring-om reformer i i den obligatoriska skolan. Skol-
verket, 2010.  

se: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2476) [hämtad 2011-11-11] 
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9 Nationella teckenspråk är till sin uppbyggnad och sitt utförande olika eftersom de 
har sina tillhörigheter i respektive språkliga och kulturella gemenskaper. I Kanada 
finns således olika teckenspråk liksom i Belgien, eftersom också språken inom lan-
det skiljer sig. Detsamma gäller för engelska och de länder som är engelsktalande. I 
USA finns amerikanskt teckenspråk (ASL), i England brittiskt teckenspråk (BSL) 
och i Australien australiensiskt teckenspråk(AUSLAN). Olika nationella tecken-
språk har alltså sin särpräglade kulturella anknytning.  

se http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=23-16 

 
10 Med visuell orientering menas att till exempel svenskt teckenspråk är manuellt-
visuellt och gestuellt uppbyggt. 

 
11 Svensk satsbyggnad följer ordningen Substantiv, Verb, Objekt och är således ett 
så kallat SVO-språk. Svenskt teckenspråk är också ett grundläggande SVO-språk, 
men har liksom andra tecknade språk möjlighet att kombinera ordföljden med 
icke-manuella signaler istället för de manuella tecken som står för varje ord/tecken. 
Substantiv inom teckenspråk är en relativt formfattig kategori, medan teckensprå-
kets verb har en förhållandevis rik morfologi, även om teckenspråkets verb saknar 
svenskans motsvarighet till tempus (Bergman, 1984, Ahlgren & Bergman, 2006). 

 
12 Inom svenskt teckenspråk och andra nationella teckenspråk finns det liksom i 
talade språk regionala varieteter i språket. De regionala varieteter som förekommer 
i olika språk har samband med de historiska och geografiska områden där språkets 
regionala former har fått verka. Inom talade språk är dessa skillnader ibland stora, 
medan regionala skillnader inom teckenspråk ofta är mindre. Vad som kan vara 
intressant att nämna i sammanhanget är att det i Sverige än så länge saknas forsk-
ning om sociokulturella skillnader, samtidigt som forskning om svenskt tecken-
språk ständigt uppdaterar nya kategorier av tecken i teckenspråket i samband med 
den forskning som för närvarande bedrivs om svenskt teckenspråkslexikon. För 
referens om regionala tecken i Sverige. Se länk: 

http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?db=Digital%20version%20av%20Svenskt%20t
eckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes [hämtad: 2011-07-26] 

 
13 Schönström har i sin avhandling Tvåspråkighet hos döva skolelever (2010) un-
dersökt vilka samband som finns mellan elevers färdighet i teckenspråk och deras 
skriftspråk. Med utgångspunkt, bland annat i Processbarhetsteorin, har han foku-
serat den narrativa strukturen i de båda språken och det som är utmärkande för 
teckenspråkets textstruktur, till skillnad från skriftspråket. I teckenspråket använ-
der man sig till exempel av teckenrummet som för att ange position och riktningar. 
Pekningar kan emellertid också vara pronominella och verb riktningsmodifierade. 
Teckenspråk kännetecknas också av att det kan användas som perspektivtagande 
när det gäller referenser i berättelser. 

 

http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=23-16
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14 Under den tid som klassrumstudien genomfördes var det kursplan 2000 för spe-
cialskolan som var gällande för samtliga ämnen. (SKOLFS 2002:16). Alla referen-
ser till kursplanen och till språkundervisningens innehåll och direktiv hänvisas 
därför till Kursplan 2000 för engelska, teckenspråk, moderna språk, modersmål, 
svenska och kursplan för teckenspråk, svenska och svenska som andraspråk (ge-
mensam kursplanetext). 

 
15 Europarådets Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning. Teaching, Assessment (2001) har idag (2013) översatts till 40 språk. På 
svenska har vi fått Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervis-
ning och bedömning (Skolverket, 2009). 

 
16 Se not. 2 

 
17 I anslutning till att SPSM antog en policy för tvåspråkighet inom specialskolorna, 
bildades också ett tvåspråkighetsnätverk med syftet att kompetenshöja skolornas 
arbete i tvåspråkighet. Behovet anses vara stort och därför ska utvalda representan-
ter från samtliga specialskolor som ingår i nätverket kunna samlas för att diskutera 
och utveckla material som höjer den tvåspråkiga medvetenheten hos personal och 
elever. Framför allt handlar det om fyra viktiga områden: tillgänglighet, två språk, 
realia och kultur. Dessa områden ingår i den tvåspråkiga medvetenheten och är 
tänkta att vara underlag för lärande samtal i skolan. Området två språk behandlar 
skola och utbildning, teckenspråk, svenska, taktil kommunikation och språkdomä-
ner, Området realia tar upp döva och hörselskadade idag, döva och hörselskadades 
historia och psykosociala konsekvenser av hur det är att växa upp som 
döv/hörselskadad. Området tillgänglighet behandlar FN-konventioner, tolkan-
vändning, språklagen, teknik, visuell och auditiv miljö, och slutligen, området kul-
tur tar upp festivaler, kommunikation, världsmedborgare, idrott, scenkonst, film 
och konst. 

 
18http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.3064/2.306
8/2.3070/amnesfilmer-specialskolan-1.128282 [hämtad 2012-01-08]. 

 
19 Se http://www.spsm.se [hämtad 2011-06-22] 

 
20 Olika förändringar vad gäller specialskolornas lokalplacering kommer enligt 
Specialskolemyndighetens (SPSM) beslut att ske vad beträffar Åsbackaskolan i 
Gnesta under hösten 2014. SPSM meddelar att skolans verksamhet kommer att 
flytta till Örebro. Se: https://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Undervisning-i-
specialskolor/Vara-skolor/Asbackaskolan/ [hämtad 2013-0304] 

 
21 http://www.spsm.se/Tillganglighet/Tillganglig-utbildning-vad-ar-det/ 

[hämtad 2011-06-21] 

http://www.spsm.se/Tillganglighet/Tillganglig-utbildning-vad-ar-det/
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22 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/  [hämtad 2013-03-12] 

 
23 Se:http://www.spsm.se/Om-oss/Verksamhetsinformation/Kvalitetsredovisningar-
1/ [hämtad 2011-06-21] 

 
24 För mer information om lärarlegitimation, Se nedanstående länk:  

http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation/vad-
kravs/grundskola-1.174996  

I samband med att diskussionen om lärarbehörighet inom olika skolformer i olika 
ämnen (bland annat ämnet teckenspråk)blivit aktuell, har det framkommit behov 
av insatser för de teckenspråkslärare som är verksamma inom olika utbildningar. 
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR.org) anordnade därför en konferens för tecken-
språkslärare för att diskutera den kompetensutveckling som krävs för denna lärar-
grupp.  

Se SDR:s hemsida http://www.sdr.org/lolo-danielsson/teckensprakslararkonferensen 
[hämtad 2013-01-11] 

 
25 För referens se VIA-slutrapport av Carin Roos (2006).  Mot bakgrund av att för 
få ansökningar har inkommit till lärarprogrammet med inriktning mot svenskt 
teckenspråk, har denna ämneskurs utgått som kursutbud och erbjuds därför inte 
längre som språkämne vid Örebro universitet.  

Se:http://glada.oru.se/studieinformation/VisaTillfalle?termin=20112&anmalningsko
d=12258  [hämtad 2013-01-11] 

 
26 För referens se: http://www.mnd.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9318&a=96175 
[hämtad: 2011-11-03] 

 
27http://glada.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=TC2003&termin=2
0081&sprak=sv [hämtad: 2013-01-11] 

 
28 Vidare information om speciallärarutbildning vid Örebro universitet se: 
http://www.oru.se/Utbildning/Program/1213/?pid=158 [hämtad: 2013-01-11] 

 
29 För referens se: www.vr.se Forskning om utbildningsvetenskap. 
vr20IV0009_utbildning.pdf (Vetenskapsrådet, 2003). 

 
30 Samtidigt som målen inom lärarutbildningen är särskilt inriktade på att ge lärar-
studenterna som studerar tvåspråkighet, det vill säga med svenska och svenskt 
teckenspråk som särskild profil, ges också kurser i detta ämne, i begränsad omfatt-
ning, inom olika universitet. En artikel som diskuterar dessa frågor finns i tidskrif-
ten Lärarnas tidning. 
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Se:http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/02/11/tecken-modersmal 
[hämtad 2013-02-25] 

 
31 VIA-rapporten, som ingår i ett utvecklingsprojekt som handlar om Visuellt och 
Auditivt baserat skriftspråkslärande,(därav namnet) leddes av Carin Roos vid lä-
rarutbildningen vid Stockholms universitet, 2006. Projektet bestod av en utveckl-
ingsdel som innebar att en grupp studenter och deras handledare under en viss tid 
kontinuerligt träffades för att diskutera tvåspråkighetsfrågor och läs- och skrivfrå-
gor i undervisningen med döva och hörselskadade elever. Projektet har huvudsakli-
gen berört specialskolan och hörselorganisationen samt lärarutbildningens pedago-
giska utveckling. 

 
32 Ett pågående projekt som leds av Schönström vid Institutionen för lingvistik, 
avdelning teckenspråk, Stockholms universitet, och med inriktning på svenska som 
andraspråk, gör en kartläggning över döva och hörselskadade elevers tvåspråkig-
het. Projektet är av pilotkaraktär, finansieras av Stockholms universitet och är 
riktat mot lärarutbildning inom döv/hörsel området. I projektet undersöks särskilt 
elevernas teckenspråk, eftersom den teckenspråkiga/tvåspråkiga miljön har föränd-
rats under senare år med anledning av skolornas olika målgrupper. För mer in-
formation se: www.ling.su.se/krister.schonstrom [hämtad 2013-01-06]. 

 
33 Till utredningen om ”Med rätt att välja” (SOU 2011:30) har en samordnare 
utsetts för att undersöka hur fler elever ska kunna nå målen. Den ska även titta på 
vilka möjligheter elever har när det gäller större frihet att välja annan skolform och 
stöd i den miljö man väljer än specialskolan. I samband med detta ska utredningen 
bland annat titta på vilka flexibla alternativ som är möjliga för elevernas utbildning 
samt stärka utbildningen som finns för specialskolans målgrupp. 
http://www.spsm.se/Om-webbplatsen/Nyhetsarkiv/n/Nationell-samordnare-utsedd/ 
[hämtad 2013-03-15] 

 
34 Se www.ethnologue.com [hämtad 2012-06-27] 

 
35 De forskningsområden som varit representerade inom området döva och hörsel-
skadade barns språkutveckling har ofta haft sin tillhörighet inom psykologi, medi-
cin, lingvistik eller specialpedagogik. Framträdande forskare i Sverige som även 
intresserat sig för tvåspråkighet (se till exempel G. Preisler; M. Ahlström & A-L 
Tvingstedt, 2002) har huvudsakligen undersökt barns tidiga språkutveckling och 
hur barn lär med utgångspunkt från kognitiva och specialpedagogiska teorier. Den 
senare forskningen inom dessa områden har också ett särskilt fokus på barn med 
cochlearimplantat och deras samspelsmöjligheter inom olika pedagogiska miljöer.   
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36 Annan forskning om hörselskadades kommunikation finns även presenterad i 
avhandlingen Dialogkompetens i skolans vardag: en aktionsforskningsstudie i hör-
selklassmiljö av Ann-Christine Wennergren, Luleå tekniska universitet, 2007. Den 
beskriver hörselskadade elevers lärande i hörselklassmiljö med hjälp av tekniska 
hjälpmedel. 

 Se: pure.ltu.se/portal/files/1013023/LTU-DT-0734-SE.pdf [hämtad 12-07-21] 

 
37 Inom olika länder har skolplaceringsfrågor för hörselskadade och döva elever 
länge varit en viktig fråga.  Det samma har gällt för studenter inom högre utbild-
ning. I USA har forskare som Susan Foster (1998), Thomas K Holcomb (1998) och 
Claire Ramsey (1997) diskuterat de förutsättningar som döva och hörselskadade 
elever och studenter har när det gäller lärandesituationen och den sociala miljön i 
skolor som har mainstream-program. I Sverige har en del kommuner fått ansvaret 
för att ordna för att elevgrupper med hörselskada eller med cochleaimplantat ska få 
gå i skolor tillsammans med hörande elever. De hörselskadade eller elever med CI 
blir då individ- eller gruppintegrerade tillsammans med hörande klasskamrater. 
Brunnberg har med sin avhandling “Vi bytte våra hörande skolelever mot döva- 
Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språk-
lig skolmiljö” (2003) diskuterat frågan om vilken skolsituation och kommunikativ 
miljö som av sociala och pedagogiska skäl är bäst för hörselskadade barn (se även 
A-L Tvingstedt; 2001). Brunnberg ställer, liksom Ramsey (1997), kritiska frågor 
kring elevernas skolsituation i miljöer som får konsekvenser för deras skolgång. 

 
38 Deaf Culture är ett transnationellt begrepp som används både inom forskning i 
det teckenspråkiga fältet och i samhällspolitiska sammanhang. Begreppet omfattar 
både en språklig och en kulturell aspekt av hur man ska förstå dövas kultur, samti-
digt som begreppet i vidare mening också innefattar en postkolonialistisk syn på 
hur olika nationella teckenspråk kan positionera sig i relation till andra språk. På 
samhälls- och individnivå i olika länder har begreppet Deaf Culture eller Dövas 
Kultur kommit att innebära en kamp för teckenspråkets ställning och för förutsätt-
ningarna att få representera den teckenspråkiga gruppen och dess språkliga och 
kulturella rättigheter. Begreppet Dövas Kultur är således ett vitt begrepp som kan 
lyftas fram inom olika intresseområden. Det kan också handla om hur vi förstår 
språk som ett kulturbegrepp genom att anknyta det till språket som identitetsmar-
kör (se Fredäng, 2003). 

 
39 Med språkliga modaliteter avses i avhandlingen de skillnader som olika språk är 
strukturellt uppbyggda på vad gäller deras utföranden och hur de kombineras. 
Svenskt teckenspråk är ett visuellt-gestuellt språk, medan svenska kan utföras i 
skriftlig eller i talad form. I detta sammanhang avses uppdelningen mellan talade, 
skrivna och tecknade språk, och hur de sedan kombineras i kommunikativa prakti-
ker. I andra studier som i exempelvis amerikanskt teckenspråk och engelska har 
liknande frågor kring språklig blandning av talat och tecknat språk studerats (se 
Keating & Mirus, 2003). 
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40 Chaining är ett begrepp som har etablerats inom Communication Studies. Under 
senare år har det använts också för att illustrera hur ett talat och ett skrivet språk 
på ett systematiskt sätt kan länkas samman (Bagga-Gupta, 2001; Allard, 2003; 
Lyngvaer-Hansen, 2004). Har använt detta begrepp för att illustrera hur ett talat 
och ett skrivet språk kan länkas samman i ett systematiskt system, på svenska 
”länkning” och som således står för olika tekniker som används för att introdu-
cera, förklara och begreppsliggöra olika betydelser i olika språk och för hur man 
kan länka dem samman i ett språkligt varierat system. Handalfabetsbokstavering är 
ett visuellt system som oftast nämns som en av de konfigurationer som studerats i 
undervisningssituationer (se Humphries & MacDougall, 1999). 

 
41 Numera har denna forskning kommit att heta VL 2 Science of Learning Center 
(SLC), Visual Language and Visual Learning. För vidare information  

se: http://vl2.gallaudet.edu/ [hämtad 2013-03-25] 

 
42 Förkortningen CA står för Conversation Analysis. Denna form av samtalsanalys 
kommer ursprungligen från den etnometodologiska skolan, vars upphovs man är 
Harald Garfinkel. Forskare som ofta förknippas med CA är Harvey Sacks och 
Emanuel Schegloff. I korthet kan sägas att CA-analysen studerar hur deltagare i en 
interaktion bygger upp olika enheter för att förstå och tolka varandra i samtalet. 

 
43 Förhållandet mellan talad svenska och svenskt teckenspråk och hur språken 
används i teckenspråkiga skolmiljöer avgörs av de omständigheter och kontexter 
som de verkar i. När det gäller talad svenska eller uttalsövningar i ett pedagogiskt 
syfte har SPSM utvecklat en språkpolicy enligt vilken de båda språken är komple-
mentära men också beroende av olika gruppkonstellationer samt av elevers varie-
rade språkkunskaper. Här vill jag dra en parallell till Nelfelt och hennes avhandling 
SIMULTANEOUS SIGN AND SPEECH A Multimodal perspective on the Com-
munication of Hearing-Impaired Children (1998). Hon klargör bland annat när 
olika språksituationer uppstår och varför. Nelfelt har visserligen haft andra forsk-
ningsfrågor än jag själv och har dessutom haft ett annat fokus och en annan mål-
grupp, men likheter kan ändå skönjas mellan hennes och mitt forskningsintresse. 
Nelfelt har exempelvis studerat skillnaden mellan hörselskadade och döva barns 
tvåspråkighet, hörselskadade barns användning av tal och tecken i en kommunika-
tiv situation och de semantiska och lingvistiska möjligheter och begränsningar som 
uppstår i användandet av tal och tecken samtidigt. Nelfelt visar att samtidig an-
vändning av både tal och tecken har olika mönster. Ett är, att man anpassar teck-
enspråket till talet, vilket innebär att tecknen utförs i samma ordning som motsva-
rande ord, och att man följer en teckenspråksgrammatik men utelämnar riktnings-
böjningar. Utförandet av tecken och tal sker således samtidigt. Det andra är, att 
man talar och tecknar samtidigt men med olika grammatik. Det innebär att man i 
talet har svensk grammatik och i teckenspråket teckenspråksgrammatik. Det leder i 
sin tur till att ord och tecken som har samma betydelse inte kommer i samma ord-
ning och att pekningar och blickar riktningsböjs.  

http://vl2.gallaudet.edu/
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En annan aspekt av hur man förklarar de olika språkens utförande och de gramma-
tiska verktyg som används och hur de skiljer sig åt, är på vilket sätt böjningar och 
ändelser är olika. Det ena språket bygger på en visualitet med en viss spatial ord-
ning och med form och rörelser som grundläggande del i teckenspråket, medan 
talspråket har konsekutiva ändelser. Detta gör, att utförande och struktur på språ-
ken är olika eftersom de bygger på visuell/gestuell grund visavi auditiv/oral struktur 
i talspråket. Även om språkstrukturerna är olika lämpade för sitt slag av använd-
ning, ser Nelfelt att eleverna, trots de olika språkformerna, kan hantera den språk-
blandning som förekommer förhållandevis bra, och kan anpassa språken efter 
individ och situation. 

 
44 För vidare information om hur Tecken som Stöd (TSS) fungerar som kommuni-
kationsmedel och vilka målgrupper som använder detta konstruerade teckensystem 
se: http://www.hrf.se/upload/pdf/remisser_skrivelser/TSS_dokument_hrf.pdf 

[hämtad 12-01-24] 

   
45Med hänsyn till elevernas språksituation erbjuder Specialpedagogiska skolmyn-
digheten eleverna ett extra skolår (se www.skolverket.se, www.spsm.se). Detta 
extra skolår har nu börjat diskuteras och i utredningen – Med rätt att välja – flexi-
bel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp, tas bland annat frå-
gan om det nionde skolåret upp som ett argument för att möta skolans nya mål-
grupper elever (SOU 2011:30).    

 
46I mitt analysarbete har jag inte använt mig så mycket av ELAN, som är ett verk-
tyg för annotering och transkription av teckenspråkstexter. Se:  

http://www.ling.su.se/forskning/forskningsprojekt/teckensprak/teckensprakskorpus/
att-anvanda-elan-bruksanvisning-1.23153) [hämtad 2012-07-24]  

Ett sådant verktyg hade i vissa avseenden kunnat underlätta transkriptionerna, 
eftersom överföringen av det filmade materialet, enligt programmet, lägger tran-
skribering på olika översättningsrader. Att jag valde att inte använda mig av ELAN 
berodde på, att jag dels hade många olika språk att transkribera i förhållande till 
språklektionerna, dels att det fanns andra övergripande interaktionsmönster som 
var mer överskådliga att studera i sin helhet än i små korta sekvenser. Dessutom 
hade jag två kameror som i realtid var riktade både mot läraren och mot eleverna. 
Det hade varit mer svårhanterligt att använda ELAN än att arbeta direkt mot det 
filmade materialet i Quicktime Player eller MAC:s dvd-spelare. Jag valde därför 
detta arbetssätt, eftersom jag tyckte att det bäst passade mitt syfte.  

  
47 För närmare beskrivning av hur man skriver teckenspråkstranskription på olika 
rader. Se: Mesch; Nilsson &  Wallin (2011): 
http://www.ling.su.se/forskning/forskningsprojekt/teckensprak/teckensprakskorpus/
transkriptionskonventioner-for-teckensprakstexter-version-3-1.69552 

[hämtad 2012-07-24] 

 

http://www.hrf.se/upload/pdf/remisser_skrivelser/TSS_dokument_hrf.pdf
http://www.ling.su.se/forskning/forskningsprojekt/teckensprak/teckensprakskorpus/transkriptionskonventioner-for-teckensprakstexter-version-3-1.69552
http://www.ling.su.se/forskning/forskningsprojekt/teckensprak/teckensprakskorpus/transkriptionskonventioner-for-teckensprakstexter-version-3-1.69552
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48 När man ska återge ett flerspråkigt samtal i ett transkriptionsexcerpt består en 
sådan transkription av olika rader. Varje rad betecknar då det språk som i första 
hand ska återges. På nedersta raden tillkommer oftast också en översättning. Musk, 
(2006) Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh, har tran-
skriptioner som återges på detta sätt. Transkriptionsmallen kan sägas ha en form 
liknande ett notskript. Exempel på hur Musk har illustrerat sina klassrumssamtal 
kan se ut så här (Musk, 2006, s 310, excerpt 32):     

1       Louise:        L>’ chos fan’ yn ma’ fe quite good achos     ti’       n 

                                ’cause     here   is  he                   becauese you    part. 

                           ´cause here it´s quite good because you´re  

 
49 Napier (2006) har med sina resultat med referens till teckenspråkstolkning och 
översättning redovisat sina resultat på ett liknande sätt som jag har gjort i min 
studie. Napier visar på jämförelser mellan olika språk har det exempelvis sett ut så 
här (Napier, 2007, s 57): 

N.A.D. their website     have  information      over          what   is     different  

N-A-D         W-W-W HAVE I-NFORMATION OVER  WHAT I-S DIFFERENT  

between      deaf       and 

BETWEEN DEAF AND  

hard-of-hearing   hard   of    hearing          person       hard-of-hearing person  

H-H                     HARD-O-F HEARING  PERSON  H-H PERSON 

what´s the difference   

WHAT DIFFERENT REF REF?// 

 

Här ser vi att engelska (i talad form) är det första språk som återges i den första 
samtalsturen, medan australiensiskt teckenspråk står på andra raden som en över-
sättning. Just här är det en teckenspråkstolk som översätter från talad engelska till 
australiensiskt teckenspråk. Detta exempel stämmer visserligen inte helt överens 
med hur jag har gjort i mitt material, men återger hur de språkliga strukturerna 
förhåller sig till varandra på olika sätt. 

 
50 För referens se även: (Wallin, Lars & Mesch, Johanna; 2009, s. 3). I detta kom-
pendium för transkriptionskonventionstexter skriver dem att man kan i  vissa fall 
frångå regeln för några undantag. Det finns således några tecken där man får lov 
att frångå principen om grundformen och ger vissa exempel på detta. Detta gäller 
även för det exemplet jag angivit på s. 73. 
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51 Vid olika tillfällen har Lars Wallin vid Institutionen för lingvistik, avdelningen 
för teckenspråk, Stockholms universitet bistått mig med råd både vad gäller tran-
skriptionskonventioner och deras utförande och med tips om aktuell litteratur om 
nationell och internationell teckenspråksforskning. Även Anna-Lena Nilsson, vid 
samma avdelning, har kommenterat mina samtalsexcerpter och deras transkript-
ionsutformning. 

 
52 http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes [hämtad 2012-02-13]. 

   
53http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-
9/Engelska/Grundlaromedel/Good-Stuff---skolar-6-9/  [hämtad 2012-02-13] 

 
54 Se not 43. Vidare information om elevernas måluppfyllelse i specialskolan kan 
fås i en aktuell rapport från Skolinspektionen som heter Huvudmannabeslut efter 
riktad tillsyn av Specialskolan, Beslut och rapporter (Skolinspektionen, 2011, Dnr 
40-2010:46). 

 
55 Historiskt sett har det kompensatoriska perspektivet för vissa specialpedagogiska 
åtgärder gällt vissa målgrupper. Både för den specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) och inom forskning om specialpedagogik har gruppen hörselskadade och 
döva barn ingått som en av fyra problemgrupper (Nilholm, 2003, s 25) som av-
skilts i den svenska specialpedagogiska utbildningen och som har fått utgöra en 
särskild grupp. I sin rapport Skriftspråkande barn med dövhet eller hörselnedsätt-
ning (Specialpedagogiska institutet, 2008) tar Roos upp problematiken kring de 
perspektiv som länge varit rådande inom specialpedagogik med inriktning hörsel-
skadade och döva barn och menar, att dessa perspektiv i många avseenden har 
präglat frågan om normalitet och människors livsvillkor och för hur bemötandet av 
elever med dövhet och hörselskada har sett ut över tid. Bland annat menar hon, att 
vi istället måste se på individens funktionella normalitet. Samtidigt bör vi också 
problematisera de eventuella gränser som finns mellan det som är normalt och det 
som är avvikande, och istället tänka på variationen av normalitet. Vi kanske istället 
ska tala om människors mångfald, menar Roos (2008, s. 10).   
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