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Sammanfattning 
Forskningsrapporten handlar om undervisning i svenskt teckenspråk som andraspråk med särskilt 
fokus på utbildningen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på Stockholms universitet. 
Allt sedan teckenspråksforskningen påbörjades i USA under 1960-talet har fokus företrädesvis legat 
på tecknade språk som förstaspråk och det finns inte någon omfattande forskning internationellt sett 
kring tecknade språk som andraspråk, även om den forskningsinriktningen har tagit fart under 2000-
talet och ökar stadigt. Fler och fler forskare inom olika discipliner har börjat intressera sig för olika 
aspekter av andraspråksinlärningen, men när det gäller själva undervisningen råder det stor brist på 
forskning som fokuserar den. Projektet UTL2 (Undervisning i svenskt teckenspråk som andraspråk) 
har därför bildats med intentionen att bidra till ökade kunskaper kring undervisningsfältet. Syftet med 
projektet är på ett övergripande plan att öka kunskaperna kring hur man kan undervisa i teckenspråk 
som andraspråk på ett sätt som leder till god progression och djup kunskap hos studenterna. Som 
metodologisk utgångspunkt har aktionsforskning valts, eftersom denna handlar om att studera den 
egna praktiken och att sammankoppla teori med praktik, i ett nära samarbete mellan lärare och 
forskare.  
 
UTL2-projektet består av flera delstudier och i den här rapporten redogörs främst för delstudie 1, som 
syftar till att undersöka om undervisning på antingen talad svenska eller på svenskt teckenspråk i 
början av utbildningen gör att de hörande studenterna lär sig svenskt teckenspråk snabbare och bättre. 
För att undersöka studenternas färdigheter i svenskt teckenspråk utvecklades två olika tester som 
genomfördes flera gånger under studenternas första år: a) ett meningsimitationstest, SignRepL2 och b) 
ett fonologitest. Efter att första testet genomförts på de studenter som inte hade några (eller endast 
hade mycket grundläggande) färdigheter i svenskt teckenspråk delades informanterna in i två olika 
grupper och undervisningen påbörjades. Grupp A fick undervisning av döva lärare på svenskt 
teckenspråk medan grupp B undervisades av hörande lärare på talad svenska. Denna särskilt riktade 
undervisning pågick under tre veckor och därefter fick grupperna undervisning av båda kategorierna 
lärare. Resultaten från testerna visar dock inte att någon av grupperna får fördelar avseende färdigheter 
i svenskt teckenspråk, men en undersökning av studenternas uppnådda delkursbetyg indikerar att 
studenter som undervisas på ett språk de redan behärskar (talad svenska) och som de därmed erhåller 
mer förklaringar på inledningsvis uppnår högre betyg i teoretiska kurser. I delstudien undersöks också 
hur lärarna genomför undervisningen och hur studenterna upplever att det är att undervisas av de olika 
kategorierna lärare. Bland annat visar dessa data att grupp A i högre grad tränar upp sin förmåga att 
aktivt delta i teckenspråkig kommunikation, medan grupp B istället får mer metaspråkliga kunskaper 
genom att i högre grad analysera teckenspråkstexter och prata om språket.  
 
I projektets andra delstudie fokuseras det fenomen att studenter som vill utbilda sig till 
teckenspråkstolkar själva blir tolkanvändare från sin första dag på utbildningen. Delstudien bygger på 
intervjuer med tre olika grupper informanter: studenter, lärare och tolkar. Resultaten visar att 
tolkanvändningen är utbredd på kandidatprogrammet, men inte systematiskt planerad och genomtänkt. 
Det framkommer att studenterna behöver få mer information om hur man använder tolk och om vilken 
roll tolken har för att undvika missförstånd och förstå att tolkarna inte är del av lärarstaben. Studien 
indikerar också att lärarna i hög grad är omedvetna om vad som sker i tolksituationen på ett annat plan 
än endast i själva förmedlandet av ämnesinnehållet. Det finns ett behov av att lärarna ska bli mer 
medvetna om klassrumsinteraktionen i helhet och vilka svårigheter tolkarna har att hantera. 
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Inledning 
Den här forskningsrapporten handlar om undervisning i svenskt teckenspråk som andraspråk med 
särskilt fokus på utbildningen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning på Stockholms 
universitet. Rapporten bygger på ett treårigt forskningsprojekt som påbörjades 2016 då Ingela 
Holmström anställdes som biträdande lektor i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet vid 
Institutionen för lingvistik. Två av de adjunkter som undervisar i svenskt teckenspråk vid institutionen, 
Eira Balkstam och Magnus Ryttervik, lyfte då fram behovet av forskning på färdighetsundervisningen 
i svenskt teckenspråk, eftersom det saknades sådan och adjunkterna därför inte hade någon riktig 
vetenskaplig grund för sin undervisning, utan endast hade sin mångåriga erfarenhet att luta sig mot. 
Tillsammans bildade de tre projektet UTL2 (Undervisning i svenskt teckenspråk som andraspråk), med 
Holmström som forskningsledare. Som metodologisk utgångspunkt valdes aktionsforskning eftersom 
denna handlar om att studera den egna praktiken, och arbetet påbörjades under våren 2016 med att 
utforma några olika delstudier som skulle genomföras inom projektets ram. Under de år som följt 
därefter har samtliga medarbetare på avdelningarna för teckenspråk och svenska som andraspråk för 
döva på olika sätt medverkat i studien och har haft olika roller i olika delstudier. Projektet har fått 
ovärderlig hjälp på många olika sätt från dessa medarbetare i form av allt från teknisk support till 
vetenskapliga diskussioner kring resultaten. Särskilt tack riktas till Brita Bergman och Krister 
Schönström för deras genomläsningar och kloka råd och synpunkter på tidigare versioner av denna 
rapport. Ett stort tack riktas också till alla lärare och studenter som på olika sätt bidragit till att 
projektet kunnat genomföras. 

Rapporten inleds med en beskrivning av vad det innebär att lära sig ett språk inom en tecknad 
modalitet, följt av en redogörelse för forskning på teckenspråksundervisning i internationellt 
sammanhang. Därefter beskrivs aktionsforskning, som varit projektets metodologiska utgångspunkt, 
och slutligen de två delstudier som genomförts fram till och med vårterminen 2018. Den största delen 
av rapporten handlar om den första av delstudierna, eftersom den varit den mest omfattande, med 
störst mängd data att analysera.  

Ett andraspråk i en annan 
modalitet 
Allt sedan teckenspråksforskningen påbörjades i USA under 1960-talet har fokus företrädesvis legat 
på tecknade språk som förstaspråk (L1), dvs. som de språk som används framför allt av döva. Särskilt 
har forskningen studerat teckenspråket hos döva personer som växt upp i döva familjer och således 
tillägnat sig sitt teckenspråk redan från födseln. Det finns dock ett avsevärt antal människor som lär 
sig teckenspråk först senare i livet. Det kan handla om döva som växt upp utan att ha tillgång till 
teckenspråk, om hörselskadade som upplever en försämrad hörsel, om hörande som i vuxen ålder 
förlorar sin hörsel, och om hörande som helt enkelt vill lära sig teckenspråk, till exempel för att kunna 
använda språket i sitt yrke, eller för att bli teckenspråkstolk. Dessa lär sig teckenspråk som ett 
andraspråk (L2), vilket emellertid inte bara handlar om just inlärning av ett nytt språk, utan också om 
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inlärning av ett språk som uttrycks i en annan modalitet än den som används i deras förstaspråk. Det 
handlar därmed om att lära sig att kommunicera gestuellt-visuellt istället för vokalt-auditivt. Detta 
medför att tillägnandet av teckenspråk skiljer sig från tillägnande av andra språk som också är vokalt-
auditiva och som har skriftspråk baserade på dessa. Naturligtvis finns det förstaspråkstalare av ett 
tecknat språk som tillägnar sig ett annat tecknat språk som sitt andraspråk, som till exempel när döva 
svenskar flyttar till USA för att studera på Gallaudet och då lär sig amerikanskt teckenspråk (ASL) 
där. Denna språkinlärning sker på motsvarande sätt som i talade och skrivna språk inom inlärarens 
”första modalitet”, dvs. att en språkinlärare har ett förstaspråk som uttrycks inom en modalitet (talad, 
skriven eller tecknad) och lär sig ett andraspråk inom samma modalitet. Detta brukar kallas för 
unimodal inlärning, M1, till skillnad från bimodal, M2, som innebär att inläraren lär sig ett språk som 
uttrycks i en annan modalitet. Detta betyder att en döv svensk individ som har svenskt teckenspråk 
som sitt förstaspråk och som lär sig ASL lär sig ett andraspråk inom samma modalitet som sitt 
förstaspråk, vilket kan beskrivas som M1L2. De blir då unimodalt tvåspråkiga. Om samma döva 
person istället lär sig skriven svenska kan vi prata om M2L2, vilket innebär att de blir bimodalt 
tvåspråkiga. På motsvarande sätt lär sig hörande med svenska som förstaspråk engelska inom samma 
modalitet, dvs. M1L2 medan deras inlärning av svenskt teckenspråk kan beskrivas som M2L2-
inlärning (jfr. Chen Pichler & Koulidobrova 2015).  

Det finns sammantaget inte någon omfattande forskning internationellt sett kring tecknade språk som 
andraspråk, men den har tagit fart under 2000-talet och ökar stadigt. Fler och fler forskare inom olika 
discipliner har börjat intressera sig för olika aspekter av andraspråksinlärningen. Till exempel 
sammanställer Woll (2013) studier kring inlärningen av ett tecknat språk som andraspråk för hörande 
vuxna, vilka har ett talat språk som sitt förstaspråk (se även en översikt av Chen Pichler & 
Koulidobrova 2015). Särskilt behandlar Woll i korthet sju olika aspekter av andraspråksinlärningen: 1) 
lärbarhet, 2) ikonicitet, 3) fonologi och motorisk förmåga, 4) ansiktets roll, 5) grammatik, 6) gestens 
roll, och 7) sociala faktorer. Hon menar att studier visar att det finns många svårigheter som inlärarna 
möter som är grundade i att de lär sig att uttrycka språk med hjälp av till exempel ansikte och kropp. 
De lär sig också ett språk som i hög grad är ikoniskt, vilket skiljer sig från talade språk, men denna 
ikonicitet kan medföra att det i början är lättare för dem att förstå vad tecken betyder och hjälper dem 
att komma ihåg dem tack vare den visuella koppling de kan göra. Woll menar vidare att även om 
inlärarna kan utföra komplexa rörelser med sina armar och händer, så måste de utveckla nya motoriska 
färdigheter för att kunna använda kroppen just för att språkligt utföra tecken. De behöver också bli mer 
medvetna om olika särdrag i tecknen för att kunna uppfatta dem korrekt. Även ansiktsrörelser finns 
hos inlärarna sedan tidigare, men för att kunna använda dem språkligt behöver de re-analysera dem för 
att kunna använda dem till exempel grammatiskt. När det gäller grammatik lyfter Woll fram att 
undervisningen i teckenspråk inte alltid innefattar undervisning i morfologi och syntax, utan fokus 
ligger istället i hög grad på lexikon, vilket kan medföra att inlärarna använder ordföljden från sitt 
förstaspråk då de producerar teckenspråkiga meningar. Till grammatiken räknar Woll också spatial 
grammatik, dvs. att lära sig att använda teckenrummet på olika sätt, till exempel för att visa rollbyten. 
Hon skriver att studier visar att korrekt ögonriktning vid rollbyten tenderar att utvecklas långsammare 
än ansiktsuttryck. Den sjätte aspekten som Woll tar upp handlar om huruvida det är en fördel att en 
inlärare använder sig av gester samtidigt som de uttrycker sig i tal på sitt förstaspråk. Det kan vara så 
att de då har lättare att tillägna sig de spatiala färdigheterna i det tecknade språket eftersom de kan 
överföra sina gester till att utnyttja teckenrummet. Slutligen tar Woll upp sociala faktorer och att en 
studie har visat att studenterna utvecklar bättre teckenspråksfärdigheter om de också interagerar med 
förstaspråkstalare av det tecknade språket utanför klassrummet. 
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Ett av tecknade språks utmärkande särdrag är att de är ikoniska. Vilken betydelse denna ikonicitet har 
vid inlärning av teckenspråk som andraspråk finns det dock delade uppfattningar om. Mayberry (2006) 
menar att det första stadiet i hörande vuxnas andraspråksinlärning kännetecknas av ett stort fokus på 
just de ikoniska särdragen. Inlärarna vill ofta veta varför ett tecken ser ut på ett visst sätt och om 
tecknet är ikoniskt upplever många att det är lättare att komma ihåg tecknet, både vid avläsning och 
egen produktion. Ortega och Morgan (2015) menar dock att ikonicitet inte underlättar vid egen 
produktion av tecken just för att inlärarna uppfattar ikoniska tecken enklare när de ser dem och att de 
då processar tecknets fonetiska form på ett mer ytligt sätt. Ett konkret exempel på detta kan vara att en 
inlärare får se tecknet för HUS och förstår detta tecken ganska snabbt och enkelt då det är ett tak och 
väggar som avbildas. Men eftersom de enkelt identifierat detta tecken så processar de inte tecknets 
fonetiska form på djupet vilket gör att när de själva sedan ska utföra tecknet så kanske de istället för att 
använda en sammanhållen rörelse utför tecknet med två rörelsesegment, dvs. ett för tak och ett för 
väggar. Ortega och Morgans studie visade också att när inlärarna fick se arbiträra tecken som de inte 
kunde koppla till något ikoniskt så fick de koncentrera sig mer och uppmärksammade därmed i högre 
grad tecknets fonetiska form så att de kunde utföra det mer korrekt när de sedan utförde tecknet själva.  

I Sverige startade den första forskningen kring svenskt teckenspråk som andraspråk år 2013 av 
Johanna Mesch och Krister Schönström, som då började bygga upp en korpus för teckenspråk som 
andraspråk (Mesch & Schönström 2018; Schönström & Mesch 2017). År 2016 ansökte de om medel 
från Riksbankens Jubileumsfond för att kunna bedriva en mer organiserad forskning inom området 
med det övergripande intresset att studera vad som händer när man lär sig teckenspråk som andraspråk 
som vuxen. Projektet, Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk (TATE), 
beviljades medel för en treårsperiod och pågår under åren 2017-2019. I projektet fokuseras särskilt 
tillägnandet av två språkliga komponenter som visat sig kunna medföra särskilda svårigheter för 
hörande: i) munrörelser som tillsammans med händerna bidrar till ett teckens betydelse, och ii) 
modifierade och produktiva tecken (dvs. komplexa tecken som innehåller flera 
betydelsekomponenter).1 

Undervisning i teckenspråk 
Som framgått av avsnittet ovan har forskning i teckenspråk som andraspråk rönt ett allt större intresse 
och fått en allt större spridning internationellt sett. Och runt om i världen undervisar lärare på olika 
nivåer i teckenspråk, inte minst som andraspråk. Forskningen på detta område är emellertid ytterst 
begränsad. Endast ett fåtal studier har kunnat identifieras som handlar om just undervisning i 
teckenspråk som andraspråk. En sammanställning av sådana studier och en översikt över viktiga frågor 
för denna undervisning har gjorts av Quinto-Pozos (2011). Han konstaterar att det råder stor brist på 
forskning med denna inriktning och att mycket mer behöver göras för att vi ska förstå och utveckla 
pedagogiken för undervisning i teckenspråk. En viktig sak som Quinto-Pozos lyfter fram är att det inte 
funnits någon dialog mellan professionella lärare i ASL och utbildningsanordnare och forskare från 
enheter som arbetar med andra främmande språk. Han menar också att det finns mycket få artiklar i 

                                                      
1 Mer om projektet återfinns på 
https://www.ling.su.se/teckenspråksresurser/teckenspråkskorpusar/korpus-i-svenskt-teckenspråk-som-
andraspråk och http://researchdatabase.su.se/converis/portal/Project/581726?auxfun=&lang=en_GB  

https://www.ling.su.se/teckenspr%C3%A5ksresurser/teckenspr%C3%A5kskorpusar/korpus-i-svenskt-teckenspr%C3%A5k-som-andraspr%C3%A5k
https://www.ling.su.se/teckenspr%C3%A5ksresurser/teckenspr%C3%A5kskorpusar/korpus-i-svenskt-teckenspr%C3%A5k-som-andraspr%C3%A5k
http://researchdatabase.su.se/converis/portal/Project/581726?auxfun=&lang=en_GB
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olika vetenskapliga tidskrifter som handlar om ASL-pedagogik. Istället handlar de flesta artiklarna om 
modeller och teorier kring andraspråksinlärning avseende undervisning av talat och skrivet språk. 
Teckenspråkslärarna har som en konsekvens av detta fått utgå ifrån sin egen språkliga intuition och 
sina kulturella erfarenheter och övertygelser när de undervisar hörande studenter i teckenspråk. De har 
då utvecklat olika undervisningsstrategier, vilka inte har undersökts empiriskt. Därmed saknas det 
vetenskaplig kunskap kring hur effektiva dessa strategier är. Det är enligt Quinto-Pozos viktigt att 
teckenspråksundervisningsfältet tittar på annan andraspråksundervisning och de modeller och teorier 
som finns där och undersöker om dessa kan vara tillämpbara även på teckenspråksundervisningen. Det 
behövs också enligt honom mer forskning på denna undervisning i syfte att hitta de bästa sätten att 
undervisa så att hörande vuxna inlärare uppnår bästa möjliga kunskaper i teckenspråk. En annan sak 
som Quinto-Pozos lyfter fram är att det i USA och Kanada finns få institutioner som erbjuder 
lärarutbildning med inriktning mot att undervisa i ASL. Detta har medfört att det ofta blir så att 
teckenspråkslärare utvecklar och förändrar sin undervisning just genom ”trial and error”, dvs. genom 
att försöka undervisa på olika sätt och lära av de fel som uppstår. Detta kan antas gälla i många länder, 
även i Sverige, där det under längre tidsperioder inte funnits möjligheter att utbilda sig till lärare i 
ämnet teckenspråk. 

En vetenskaplig studie som riktat in sig på teckenspråksundervisningen har genomförts av Buisson 
(2007), som undersökte om undervisning i glossning kunde främja hörande studenters inlärning av 
ASL. Glossning innebär att man använder sig av ett skrivet språk för att i skrift representera vad som 
tecknas. Teckenspråkiga meningar får således skriftliga motsvarigheter, som i LÄRARE SKICKLIG. 
Buisson använde sig av en webbsida som var utformad för att användas till lektioner och 
examinationer och som kunde sammanställa studenternas progression. På den sidan skapades lektioner 
som handlade om ASL-grammatik och glossning med olika exempel och där det fanns olika övningar i 
att glossa. Till exempel användes glossning för att jämföra grammatiska regler i ASL med 
motsvarande regler i engelska. Buisson menade att om studenterna genom online-glossning kunde lära 
sig om grammatik, så kunde de fysiska lektionerna utnyttjas mer effektivt för att utveckla andra delar 
av språket i interaktion med lärare och kurskamrater. Studenter från fyra olika universitet som läste 
ASL delades in i två grupper. 66 studenter kom att utgöra testgruppen, vilka fick online-
undervisningen i glossning, medan 89 andra studenter kom att utgöra en kontrollgrupp, vilka inte fick 
sådan undervisning. Innan undervisningen påbörjades fick studenterna i båda grupperna göra förtester 
i både ASL-grammatik och engelsk grammatik. Dessa följdes sedan upp med tester efter en 
femveckorsperiod av undervisning i glossning för testgruppen och läsuppgifter för kontrollgruppen. 
Studien visade att studenterna i båda grupperna i förtestet uppnådde ca 39 % korrekta svar. I posttestet 
skilde sig dock resultatet avsevärt mellan grupperna; kontrollgruppen uppnådde då ca 45 % korrekta 
svar medan testgruppen uppnådde hela 71 %. Dessa siffror innefattar både ASL och engelska, vilket 
enligt Buisson visar att studenterna genom undervisning i glossning ökade sina grammatiska 
kunskaper avsevärt både i ASL och engelska.  

Studien av Buisson (2007) är intressant då den syftar till att öka den grammatiska kunskapen och 
förståelsen. Som nämnts ovan har många kurser i teckenspråk nämligen tidigare i hög grad fokuserat 
på att lära studenterna lexikala tecken framför grammatik, som morfologi och syntax (Mayberry 2006; 
Quinto-Pozos 2011). Detta har medfört att studenterna många gånger helt enkelt använder ordföljden 
från sitt förstaspråk när de producerar tecknen (Mayberry 2006).  

En annan sak som Quinto-Pozos (2011) lyfter fram är att det länge funnits diskussioner om huruvida 
talat språk ska vara tillåtet eller inte i klassrummet. Han menar att många av lärarna som undervisar i 
teckenspråk själva är döva och att de föredrar att inte använda talat språk i undervisningen, till 
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exempel för att detta språk inte är tillgängligt för dem. Ett flertal institutioner har enligt honom infört 
policyn att talat språk inte får förekomma i klassrummet, vilket lärare och studenter helt enkelt 
förväntas att följa. Dock menar Quinto-Pozos att det finns hörande lärare som under vissa 
omständigheter ruckar på dessa regler, till exempel för att förklara något för en student som inte 
förstår. Dessutom händer det att vissa kurser använder tolk under första dagen som undervisningen 
sker, för att möjliggöra kommunikation mellan läraren och studenterna, så att studenterna till exempel 
kan ställa frågor. I klassrum där man använder regeln att inget tal ska förekomma används mycket 
gester och även skriven engelska. Quinto-Pozos noterar dock att det finns klasser där talat språk ändå 
förekommer, när undervisningen bedrivs av hörande lärare, men han hävdar att det saknas empiriska 
studier som undersöker huruvida studenterna tillägnar sig teckenspråk fortare om talat språk används 
eller inte. Diskussioner kring vilket språk som undervisningen främst ska baseras på är emellertid inte 
unikt för teckenspråksundervisningsfältet. Det är en återkommande fråga även rent generellt inom 
språkundervisning. Tornberg (2015) lyfter fram att man genom historien använt sig av olika metoder, 
såsom grammatik- och översättningsmetoden, direktmetoden och den audiolingvala metoden, och att 
dessa metoder har satt sina spår och fortfarande återfinns i dagens språkundervisning i olika 
omfattning. De olika metoderna har olika språkliga utgångspunkter, till exempel är det 
kännetecknande för grammatik- och översättningsmetoden att undervisningen sker på modersmålet 
och att grammatiska regler förklaras och lärs in och sedan tillämpas i olika översättningsövningar. 
Direktmetoden däremot sätter det talade språket i centrum för undervisningen, vilken huvudsakligen 
sker på målspråket. Det finns därmed alltså olika uppfattningar om huruvida undervisningen i det nya 
språk som ska läras in ska ske främst på modersmålet eller på målspråket. Enligt Stoltz (2009) finns 
det en generell uppfattning bland språklärare att det är målspråket som uteslutande bör användas i 
språkundervisningen, men trots detta förekommer modersmålet ofta i mycket hög grad i 
undervisningen. Också Tornberg (2015) pekar på studier som visar att det i hög grad är modersmålet 
som läraren använder i sin språkundervisning. Lärarens egen språkliga bakgrund har också stor 
betydelse för hur undervisningen i målspråket bedrivs. Medgyes (2017) lyfter bland annat fram 
skillnaden mellan lärare som är infödda (eng. native) och icke-infödda (eng. non-native) talare av 
målspråket och beskriver positiva och negativa sidor med en icke-infödd talare som lärare i 
målspråket. Till de negativa sidorna menar Medgyes hör att läraren ofta har vissa språkliga brister, till 
exempel i ordförråd, uttal och grammatik. Dessutom kan hen ha mindervärdighetskomplex avseende 
sin språkanvändning som kan överföras på inlärarna. Till de positiva sidorna hör emellertid att läraren 
kan utgöra en språklig förebild, undervisa inlärarna i olika strategier för att lära sig språket och kan 
förutse och förebygga olika språksvårigheter.  

Aktionsforskning – att studera sin 
egen praktik 
Som beskrivits ovan har forskning kring andraspråksinlärning av teckenspråk ökat under det senaste 
decenniet och fler och fler har börjat studera hur tillägnandet går till och vilka särdrag som kan 
återfinnas hos andraspråksinlärare. Däremot är forskning kring hur man undervisar i teckenspråk som 
ett andraspråk ytterst begränsad. I Sverige är det första forskningsprojektet just UTL2, som denna 
rapport handlar om. För lärare finns det därför inget forskningsbaserat stöd för hur undervisningen kan 
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eller bör se ut för att leda till god progression och djup kunskap hos eleverna eller studenterna. Och 
undervisning rent generellt ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Enligt Skolverket (2018) innebär vetenskaplig grund att faktakunskaper sätts in i 
ett sammanhang och att man utifrån tillgänglig och relevant forskning kritiskt granskar och prövar 
dessa. Men den vetenskapliga grund som finns tillgänglig för lärare i ämnet teckenspråk måste då utgå 
ifrån forskning som i grunden handlar om andra språk och annan språkundervisning än om 
teckenspråk. Detta kan inte sägas vara relevant i det avseende Skolverket lyfter fram. Det finns 
emellertid gedigen kunskap och erfarenhet bland praktiserande lärare, men erfarenheten kan betraktas 
vara beprövad först när den har blivit prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod 
och av många (Skolverket 2018). Beprövad erfarenhet är alltså något som bygger på att det är ett 
flertal som använder sig av erfarenheten och att den har blivit dokumenterad på något sätt. Skolverket 
menar att man kan bygga upp sådan beprövad erfarenhet genom ett systematiskt arbete: ”Det kan gå 
till på följande sätt: en idé prövas av en person (erfarenhet). Denna idé prövas sedan av flera kollegor, 
en grupp, genom gemensam reflektion och dokumentation (prövad erfarenhet). Slutligen prövas 
samma idé av flera grupper och dokumenteras samt systematiseras för att kunna föras vidare 
(beprövad erfarenhet)”.2 

Det som är intressant i Skolverkets (2018) beskrivning är att det finns många beröringspunkter med en 
inriktning inom forskningen som kallas aktionsforskning. Aktionsforskning handlar i grunden om ett 
samarbete mellan forskare och praktiker och har sin utgångspunkt just i själva praktiken. Det handlar 
till exempel om att man vill utveckla och förändra den egna praktiska verksamheten där man arbetar. 
Många gånger kan lärare uppleva att befintliga studier är för breda, eller inte går att använda för den 
egna kontexten. Studierna kanske fokuserar en annan typ av elever, en annan åldersgrupp eller har 
andra pedagogiska utgångspunkter (se t.ex. Rosen m.fl. 2015). Det kan medföra att undervisningen 
pågår lite i ”sin egen värld” medan forskning samtidigt pågår i ”en annan värld”.  Rosen m.fl. (2015) 
menar att det finns just ett sådant gap mellan forskning och praktik då det gäller undervisning i 
teckenspråk. Teckenspråkslärarna har undervisat, medan teckenspråksforskarna har forskat. Men en 
viktig sak inom aktionsforskningen är just att sammanföra teori med praktik, och reflektioner med 
handlingar (McAteer 2013). Istället för att se forskningen som något som befinner sig högre upp i 
hierarkin medan praktiken återfinns längre ned, bidrar aktionsforskningen till att föra dem samman 
och placera dem på samma nivå. Teorin är en viktig del av praktiken, liksom praktiken bidrar till och 
utvecklar teorin. Istället för att betrakta forskning som något man gör på praktiken, eller tillämpar på 
praktiken och som utförs av en (utomstående) forskare strävar aktionsforskningen efter att ta vara på 
de behov och värden som finns i praktiken och studera den inifrån, av lärare och forskare tillsammans 
(McAteer 2013). Rönnerman (2004) pekar ut centrala moment i aktionsforskningen som att ”ställa 
frågor till praktiken, iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som där sker” (s. 
13). Hon menar att det är praktikern själv som ställer frågor till den egna praktiken och som agerar för 
att skapa förändring och att samarbetet med forskare i detta är viktigt eftersom det medför att arbetet 
blir systematiskt och att kopplingar till teori kan göras.  

En annan viktig sak inom aktionsforskning som Rönnerman (2004) lyfter fram är reflektion kring 
forskningsprocessen och de resultat den leder fram till. Praktikern behöver tillsammans med forskaren 
reflektera över processen och ha ett öppet förhållningssätt gentemot olika metoder och lösningar. Det 
finns inte ett på förhand bestämt ”korrekt” sätt att agera, utan processen och dess resultat behöver 
                                                      
2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-
arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp
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analyseras och tas med vidare i nya utvecklingsprocesser. Dokumentation är också en viktig del av 
aktionsforskningen, eftersom processen och de kunskaper de genererar då finns kvar och kan föras 
vidare till andra, eller användas i fortsatt arbete inom den egna praktiken. Det är viktigt att 
aktionsforskningen leder till utveckling eller förändring av den aktuella praktiken och att man utifrån 
reflektioner kring hur processen sett ut och hur resultatet blivit gör en planering av en ny process med 
frågor, iscensättande av handling, nya reflektioner och vidare dokumentation. På så sätt kan man 
beskriva aktionsforskningen som en spiral, där man hela tiden utifrån nya kunskaper och erfarenheter 
fortsätter vidare mot nya undersökningar och erfarenheter (se t.ex. Kemmis m.fl. 2014). 
Aktionsforskningens faser illustreras i Figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Aktionsforskningens återkommande faser 

 

Rosen m.fl. (2015) menar att teckenspråkslärare med hjälp av aktionsforskning kan testa nya metoder, 
utveckla befintliga undervisningsmetoder, utvärdera effekterna av olika sätt att undervisa samt jämföra 
olika undervisningssätt och hur de fungerar på olika grupper av inlärare. På så sätt kan de utveckla sin 
egen undervisningspraktik och möjliggöra att eleverna uppnår bättre resultat på olika områden. 
Dessutom kan de dela sin nya kunskap med andra teckenspråkslärare. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att varje praktik är unik och det är inte självklart att de resultat som uppnås inom den 
egna praktiken är tillämpbara inom en annan praktik. De kunskaper som uppnås är ändå viktiga även 
för andra, som då har något att jämföra med för att se likheter och skillnader mellan de olika 
praktikerna (Rönnerman 2004). Aktionsforskning har, som tidigare nämnts, varit den metodologiska 
utgångspunkten för UTL2-projektet, vilket beskrivs närmare i nästa avsnitt.  
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Delstudie 1 – initial undervisning 
med olika primärspråk 
UTL2-projektets första delstudie syftade till att undersöka om undervisning på talad svenska 
respektive på svenskt teckenspråk i början på utbildningen skulle göra att de hörande studenterna lärde 
sig svenskt teckenspråk snabbare och bättre. Utgångspunkten för valet av studiens inriktning var den 
diskussion som Quinto-Pozos (2011) beskrivit (och som tagits upp i tidigare avsnitt ovan) kring om 
studenter skulle främjas i sin inlärning genom att undervisas på talat språk eller inte. Projektgruppen 
beslöt att under de tre första veckorna av terminen använda två olika undervisningsspråk i två olika 
grupper för att se om inledande undervisning på ena eller andra språket skulle visa sig mer fördelaktigt 
för studenternas tillägnande av svenskt teckenspråk. Efter de tre veckorna skulle studenterna få 
undervisning på båda språken i olika moment av undervisningen. 

Informanter 
Totalt antog kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning 29 studenter höstterminen 2016. Endast 
de studenter som inte hade några förkunskaper i svenskt teckenspråk eller bara kunde handalfabetet 
och några enstaka tecken var aktuella för studien. Studenterna fick därför börja med att fylla i ett 
självskattningsformulär i syfte att kunna identifiera vilka av dem som skulle ingå i de två 
projektgrupperna. I detta formulär fick studenterna svara på i vilken grad de vid kursstart kunde 
uttrycka sig på svenskt teckenspråk liksom i vilken grad de kunde förstå språket (se Figur 2 nedan). 

 

 

Figur 2. Självskattningsformulär 
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Genom självskattningsformuläret kunde 25 studenter identifieras som aktuella för studien, varav 24 
var kvinnor och 1 man. Dessa delades därefter in i två grupper, med 12 respektive 13 studenter i varje 
grupp. Indelningen utgick ifrån informanternas ålder, så att den blev så jämnt fördelad som möjligt. I 
grupp A blev genomsnittsåldern 24,5 år (äldst 39 år, yngst 19 år) och i grupp B 24 år (äldst 32 år, 
yngst 19 år). Det blev således en jämn åldersfördelning mellan grupperna. 

För att få en uppfattning om studenternas tidigare studieresultat (från utbildningar före 
högskolestudier) sammanställdes studenternas totala betyg, samt deras betyg i språkämnena svenska 
och engelska. Eftersom det fanns ett antagande bland teckenspråkslärarna på institutionen att studenter 
som är duktiga på estetisk verksamhet kan ha lättare att lära sig ett tecknat språk togs även betyg från 
detta ämne med. Betygen ordnades sedan gruppvis och framgår av Diagram 1. 

 

 

Diagram 1. Genomsnittsbetyg från behörighetsgivande utbildning 

Av tabellen framgår att grupp A hade marginellt högre genomsnittsbetyg totalt än grupp B, liksom i 
estetisk verksamhet. Då det gäller språkämnena gäller dock det omvända – grupp B har lite högre 
genomsnittsbetyg i svenska och engelska än grupp A. En student i grupp A och två studenter i grupp B 
har läst svenska som andraspråk och deras betyg är inräknade i betygen i svenska i tabellen. Utöver 
svenska och engelska har fem studenter i grupp A och tre studenter i grupp B läst ytterligare språk.  
Fyra studenter i grupp A och två studenter i grupp B har tidigare högskolestudier med sig vid 
antagningen till kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

Metod 
För att undersöka studenternas färdigheter i svenskt teckenspråk utvecklades två olika tester som 
skulle genomföras flera gånger under studenternas första år. Det första testet utgick ifrån ett test för 
förstaspråkstalare i svenskt teckenspråk, Meningsimitationstest i svenskt teckenspråk, SSL-SRT, som 
utvecklats av Schönström (2014a, 2014b) och som innebär att testpersonerna får se olika 
teckenspråkiga yttranden som de sedan ska reproducera så exakt som möjligt, samtidigt som 
inspelning sker. Eftersom det i föreliggande studie handlar om andraspråksinlärning av svenskt 
teckenspråk kunde detta test inte användas, utan projektgruppen började därför utveckla ett 
motsvarande test, anpassat efter målgruppen, som fick namnet SignRepL2. Detta test beskrivs mer i 
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detalj under ett eget avsnitt nedan. Det andra testet som utvecklades var ett fonologitest som gick ut på 
att informanterna skulle urskilja olika teckens fonologiska aspekter genom att titta på sjutton olika 
inspelade tecken. De skulle i direkt anslutning till detta på en svarsblankett (se Figur 3) försöka ringa 
in vilken handform som användes (artikulator), var på kroppen eller framför kroppen tecknet utfördes 
(artikulationsställe) och med vilken typ av rörelse det utfördes (artikulation). Testet genomfördes i stor 
grupp så att alla studenterna samtidigt fick se vart och ett av tecknen genom uppspelning på vit duk 
framför dem. Varje tecken spelades endast upp en gång. Studenterna fick sedan 45 sekunder på sig att 
ringa in de tre aspekterna hos varje tecken. Fonologitestet kom att utgöra grunden till en 
magisteruppsats av Balkstam (2018) och för en utförlig beskrivning av testets utformning, 
genomförande och resultat hänvisas till denna. 

 

Figur 3. Svarsblankett för fonologitestet 

Det beslutades att den första omgången av de två testerna skulle genomföras innan undervisningen 
påbörjades och att samma tester skulle genomföras efter första terminen och efter första året. Dock, 
eftersom det var intressant att undersöka om de tre inledande veckorna hade avgörande betydelse 
behövde ytterligare en testomgång hållas, i närmare anslutning till de tre första veckorna. 
Projektgruppen kom fram till att eftersom resultatet torde bli ganska självskrivet om testerna 
genomfördes igen direkt efter de veckorna (eftersom den grupp som fått undervisning via talad 
svenska då inte skulle ha hunnit lära sig producera teckenspråk lika mycket som den andra gruppen), 
så skulle testerna istället ske i samband med att den första färdighetskursen avslutades, efter en halv 
termin, motsvarande 9 veckors undervisning. Den totala undervisningstiden (i timmar) som 
studenterna fått vid varje testtillfälle illustreras i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Tidpunkt och ungefärligt antal timmars undervisning vid varje testtillfälle 

Efter att testerna utformats och första testet genomförts delades informanterna in i de två olika 
grupperna och undervisningen påbörjades. Grupp A fick således undervisning av döva lärare, vilken 
skedde med hjälp av gester, teckenspråk och skriven svenska genom digitala presentationer och på vita 
tavlan. Tolkning förekom inte under de tre veckorna. I grupp B skedde istället undervisningen på talad 
svenska, där de hörande lärarna förklarade och berättade på svenska och visade exempel genom att 
själva visa tecken eller gemensamt med studenterna titta på inspelade teckenspråkiga texter. På så sätt 
kom inte bara undervisningsspråken att skilja sig åt mellan grupperna, utan också av naturliga skäl 
undervisningens upplägg och innehåll. I grupp A blev det så att fokus låg på att redan från början lära 
sig tecken och handalfabetet för att kunna börja kommunicera på grundläggande nivå, dvs. fokus låg 
på att öva en aktiv behärskning av språket redan från början. Inte minst för att kunna kommunicera 
med de döva lärarna utan tolk var detta viktigt för studenterna i grupp A. I grupp B däremot 
uppövades i högre grad en passiv behärskning av det svenska teckenspråket genom lärarnas 
förklaringar och beskrivningar av språkets särdrag och genom användningen av teckenspråkiga texter 
som språklig input.  

Undervisningen och klassrumsinteraktionen i de två grupperna spelades in med två filmkameror där 
den ena var riktad mot läraren och den andra mot studenterna. Inspelningar gjordes av två pass för 
vardera gruppen per vecka och projektledaren deltog också som deltagande observatör under ett pass i 
veckan med vardera gruppen. Efter de tre veckorna ändrades undervisningens upplägg till att bli som 
det brukar vara i den aktuella undervisningsmiljön; att grupperna möter såväl hörande som döva lärare 
i färdighetsundervisningen, varav den största andelen undervisning ges av de döva lärarna. Två veckor 
efter att undervisningen övergått till att bli blandad gjordes också skriftliga intervjuer med studenterna. 
De fick berätta hur de upplevt att det varit att undervisas av vardera kategorin lärare under de tre första 
veckorna, vad de ansåg varit problematiskt respektive positivt och vad som förändrats när de började 
undervisas av även den andra kategorin lärare.  

SignRepL2-testet 
SignRepL2-testet är ett test som går ut på att informanterna får se olika yttranden på svenskt 
teckenspråk som de sedan ska imitera så exakt som möjligt i direkt anslutning till filmens exempel 
(Schönström och Holmström 2017). Eftersom testet inledningsvis skulle användas på rena nybörjare, 
så beslutades vid utformningen att testet initialt skulle bestå av enstaka yttranden, för att sedan övergå 
till två- och tre-tecken yttranden. Typen av yttranden och dess antal presenteras i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Teckenyttranden i det första SignRepL2-testet 

Samtliga teckenyttranden spelades in i videostudio och redigerades till en sammanhängande film, där 
varje yttrande visades och därefter följdes av en tom grå skärm under ett antal sekunder (som varierade 
beroende på yttrandets längd). Under den sekvensen förväntades testpersonen reproducera yttrandet, 
samtidigt som de spelades in genom datorns kamera. Testfilmen inleddes av inspelade instruktioner, 
där testet beskrevs och vad man förväntades göra i det. Särskilt betonades att testpersonen skulle 
reproducera teckenyttrandena så exakt som möjligt och att om hen till exempel såg att aktören utförde 
tecken för SOVA med flata handen på kinden (Svenskt teckenspråkslexikon, ID 00049), men att hen 
själv fått lära sig tecknet SOVA med förändringsrörelse vid ögat (Svenskt teckenspråkslexikon, ID 
03253), så skulle hen ändå använda aktörens tecken. Instruktionerna sa också att testpersonen kunde 
pausa filmen mellan yttrandena om hen tyckte att det gick för fort. I testfilmen lades också fyra 
övningsexempel in, direkt efter instruktionerna, så att testpersonen först skulle ha möjlighet att prova 
hur testet fungerade, under vägledning av en testledare. Testledaren fanns med hela tiden under 
genomförandet av testet. Detta första SignRepL2-test användes under de tre första testerna, men då det 
vid tredje testet uppdagades att det började bli lite för lätt (genom att de flesta testpersonerna lyckades 
reproducera de enstaka yttrandena och två-teckenyttrandena korrekt), så beslutades att testet skulle 
vidareutvecklas. Detta gjordes genom att antalet enstaka yttranden bantades till tio stycken och att tio 
fyra-tecken yttranden lades till. Samtidigt byttes ett par tre-tecken yttranden ut som erfarits vara för 
lika varandra, och i syfte att få med fler grammatiska drag. Det vidareutvecklade SignRepL2-testet 
presenteras i Tabell 3 nedan. 

 

 

Tabell 3. Teckenyttranden i det vidareutvecklade SignRepL2-testet 
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Innan testerna analyserades utvecklades en rättningsmall och ett poängsättningssystem i samarbete 
med Krister Schönström (se Schönström & Holmström 2017). I mallen ställdes generella principer upp 
för hur testpersonernas svar skulle bedömas, till exempel att det skulle betraktas som inkorrekt om 
personen utelämnat ett tecken, använt fel handform, fel ordföljd och liknande. Poängsättningen 
gjordes utifrån ett femgradigt poängsystem efter Ortega (1999), med fokus på fonologi, morfologi och 
syntax. För ett helt korrekt (exakt) utfört yttrande erhåller testpersonen 4 poäng; om yttrandet i stort 
sett utförs korrekt men till exempel saknar munrörelse eller har viss annan form eller konstruktion 
erhålles 3 poäng; om mer än hälften av yttrandet är korrekt utfört erhålles 2 poäng; vid mindre än 
hälften korrekt utförande 1 poäng och om testpersonen inte svarar alls, ger obegripligt svar eller är helt 
inkorrekt erhåller denne 0 poäng. Till detta lades några acceptabla varianter, till exempel att svaret inte 
skulle bedömas som inkorrekt om testpersonen korrigerade sig själv och att det var möjligt att både 
spegla aktörens rörelseriktning eller utföra den åt motsatt håll. 

Resultat  
I det följande presenteras resultaten för delstudie 1. Först behandlas resultaten från de två testerna som 
genomfördes under de fyra olika provtillfällena och sedan presenteras studenternas betyg från 
utbildningens olika delkurser eftersom det där finns intressanta skillnader på gruppnivå. Efter detta 
presenteras resultat från analysen av interaktionsdata och från studentintervjuerna. 

 

SignRepL2-testet 

Som ovan nämnts utfördes imitationstester fyra gånger under delstudien: före undervisningen 
påbörjades, efter halva första terminen, efter första terminen och efter ett läsår. Deltagandet i testerna 
varierade då det var frivilligt att ställa upp och uppslutningen blev inte så god som förväntat. Antalet 
studenter som deltog vid varje testtillfälle framgår av Tabell 4 nedan. 

 

 

Tabell 4. Antal deltagare i imitationstestets olika tillfällen 

Av tabellen kan utläsas att i första och fjärde testet fördelade sig deltagarantalet jämnt mellan 
grupperna, medan det var något lägre i grupp B vid andra testtillfället. Vid tredje testtillfället deltog 
dessvärre endast tre studenter från grupp A, varför några säkra resultat inte kan dras från detta tillfälle. 
I Diagram 2 visas ändå resultaten från samtliga fyra testtillfällen på gruppnivå. Den högsta 
genomsnittliga poäng en student kunde få på varje tecken var 4 poäng och i diagrammet är det alltså 
de genomsnittliga poängen hos varje student i respektive grupp som illustreras.  
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Diagram 2. Resultat från imitationstest 

Antagandet var att studenterna i grupp A och B skulle ha likartade resultat vid första testtillfället, 
innan undervisningen påbörjats. Så var också fallet – grupp A hade endast marginellt bättre resultat 
där än grupp B. Eftersom grupp A sedan under tre veckor undervisades företrädesvis på svenskt 
teckenspråk förväntades resultatet vid andra testtillfället att bli högre för grupp A än grupp B som 
under samma tre veckor istället undervisades primärt genom talad svenska. Resultaten från andra 
testtillfället bekräftar detta antagande då grupp A där uppnår avsevärt högre resultat än grupp B. Inför 
tredje och fjärde testtillfällena fanns inget på förhand givet antagande eftersom det var något studien 
skulle visa: Skulle en av grupperna visa sig uppnå högre resultat än den andra gruppen efter att 
undervisningen blivit densamma för båda grupperna, efter halva första terminen? Som ovan nämnts 
kan man inte dra några slutsatser från tredje testtillfället där bara tre studenter från grupp A deltog. 
Dock, vid fjärde testtillfället framkommer ingen väsentlig skillnad mellan grupperna efter ett läsår. 
Grupperna uppnår likartade resultat i sin förmåga att imitera såväl enstaka yttranden som upp till fyra-
tecken yttranden. 

Imitationstestets resultat indikerar att det inte har någon betydelse ur ett längre perspektiv om 
undervisningen påbörjas med primärt talad svenska eller svenskt teckenspråk. Endast ur ett kortsiktigt 
perspektiv framkommer skillnader i resultaten, men eftersom kandidatprogrammet i teckenspråk och 
tolkning är en treårig utbildning är det resultatet ur ett längre perspektiv som är mer viktigt. 

 

Fonologitestet 

Fonologitestet genomfördes precis som SignRepL2-testerna fyra gånger: före undervisningen 
påbörjades, efter halva första terminen, efter första terminen och efter ett läsår. Även här var 
deltagandet frivilligt och varierade därmed mellan de olika tillfällena. Eftersom testet genomfördes i 
hel grupp under en schemalagd tid var deltagandet emellertid högre i fonologitestet än i SignRepL2-
testet. Antalet studenter som deltog vid varje testtillfälle framgår av Tabell 5 nedan. 
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Tabell 5. Antal deltagare i fonologitestets olika tillfällen 

Antalet studenter var förhållandevis jämnt fördelat mellan grupperna varför alla testtillfällena kunde 
användas. Eftersom det här testet handlade om att kunna uppfatta och identifiera olika delar av ett 
tecken fanns inget på förhand givet antagande om huruvida en grupp skulle prestera bättre än den 
andra. Det var tänkbart att grupp A som fått undervisningen företrädesvis på svenskt teckenspråk 
skulle ha lättare att känna igen tecknen just för att de kommunicerat på språket under tre veckor, men 
det var lika tänkbart att grupp B, som istället på svenska pratat mycket mer om språket och sett 
exempel på tecken på till exempel film, skulle ha lättare att identifiera de olika aspekterna. Resultaten 
från samtliga fyra testtillfällen visar dock att undervisningsspråket inte verkar ha haft någon påverkan 
alls på förmågan att identifiera de olika aspekterna i tecknen, vilket illustreras i Diagram 3. 

 

 

Diagram 3. Resultat från fonologitest 

Vad man kan urskilja av resultaten från de olika testtillfällena är att förmågan att identifiera tecknens 
olika aspekter ökar markant från första till andra testtillfället, men att det sedan inte händer så mycket 
mer under det första året av undervisning. Fonologitestet tillförde således inte mycket till studiens 
frågeställning kring om något undervisningsspråk är mer effektiv än det andra. 

 

Delkursbetyg 

Eftersom testerna inte visade någon fördel för endera gruppen avseende färdigheter i svenskt 
teckenspråk undersöktes om det fanns andra skillnader som kunde indikera att endera gruppen fick 
högre resultat än den andra, till exempel i de teoretiska kurserna. Som grund för denna undersökning 
användes studenternas delkursbetyg under första och andra terminen. Det visade sig där finnas en 
tydlig skillnad mellan grupperna i teorikurserna under första terminen medan skillnaderna var mycket 
marginella i färdighetskurserna (se Diagram 4). 
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Diagram 4. Delkursbetyg under första terminen 

Det är studenternas första betyg från ordinarie examination som legat till grund för de resultat som 
visas i Diagram 4. Det fanns till exempel studenter som blivit underkända och senare kompletterat 
eller gjort omtentamen och uppnått högre betyg, men dessa togs alltså inte med i föreliggande resultat. 
Av diagrammet framgår att grupp B uppnått högre betyg i samtliga tre teorikurser under första 
terminen: Språkvetenskaplig introduktion, Dövas kultur och historia, samt Svenskt teckenspråk II – 
teoretiskt fokus.3 Utifrån detta kan det antas att studenterna i grupp B fått en bättre teoretisk förståelse 
av svenskt teckenspråk då de initialt fått undervisning på talad svenska, vilket innebar att lärarna inte 
bara visade tecken, utan också beskrev deras uppbyggnad, förklarade hur de utförs och tillsammans 
med studenterna tittade på teckenspråkiga texter som producerats av förstaspråkstalare av svenskt 
teckenspråk.  

Resultaten från andra terminen visar emellertid att den fördel studenterna i grupp B verkar ha fått 
under första terminen inte är lika tydlig längre in i utbildningen (se Diagram 5). 

 

                                                      
3 Innehållet i dessa kurser återfinns i kursplanen för helkursen, som går under namnet Teckenspråk i teori 
och praktik I, se 
https://www.tolk.su.se/polopoly_fs/1.225503.1521201491!/menu/standard/file/kursplan_LITU10.pdf 

 

https://www.tolk.su.se/polopoly_fs/1.225503.1521201491!/menu/standard/file/kursplan_LITU10.pdf
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Diagram 5. Delkursbetyg under andra terminen 

Under andra terminen har grupp B fått lite bättre betyg än grupp A i färdighetskurserna Svenskt 
teckenspråk III och Svenskt teckenspråk IV, medan de fått sämre resultat i den teoretiska kursen 
Språkstrukturer. I Retorik har grupp B fått högre betyg än grupp A medan den teoretiska kursen 
Perspektiv på språk inte visar på några skillnader mellan grupperna. 

Undersökningen av delkursbetygen indikerar sammantaget att studenter som undervisas på ett språk de 
redan behärskar och som de därmed erhåller mer förklaringar på inledningsvis uppnår högre resultat i 
teoretiska kurser, men att denna fördel inte verkar bestå i ett längre perspektiv. Inte heller verkar 
undervisningsspråket från de inledande veckorna ha någon större betydelse för studenternas resultat i 
färdighetskurserna. 

 

Interaktionsdata 

Eftersom undervisningen i de två grupperna skulle ske på olika språk och därmed också skulle ha olika 
upplägg och genomförande var det viktigt att titta närmare på hur den bedrevs, liksom på själva 
klassrumsinteraktionen. Under de tre veckorna spelades därför två undervisningspass in av vardera 
gruppen per vecka. Varje pass var tre timmar långt och spelades in med två kameror, som var 
placerade åt olika håll, vilket beskrivits i metodavsnittet ovan. Detta innebar att det blev totalt sex 
timmars videoinspelat material per pass och grupp, sammantaget 72 timmar. Under analysen kom 
fokus att läggas på lärarna och deras undervisning i första hand, och syftet var att hitta återkommande 
mönster och särdrag i hur undervisningen bedrevs och hur interaktionen såg ut. Nedan presenteras 
återkommande mönster samt lärarnas olika strategier i respektive grupp. 

 

Grupp A (tecken) 
I grupp A skedde undervisningen de tre första veckorna primärt på svenskt teckenspråk av döva lärare. 
I analysen av klassrumsinteraktionen framkom att stort fokus i undervisningen låg på att lära 
studenterna att bli visuellt uppmärksamma. Det är en grundläggande förutsättning för teckenspråkig 
kommunikation att deltagarna i ett samtal har ögonkontakt med varandra och utifrån detta sker också 
turtagning och uppmärksamhetsskapande på ett mycket visuellt sätt, till exempel genom att man 
undviker att ge ögonkontakt när man vill behålla turen, att man pekar på den person som övertar turen 
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(för att hjälpa övriga deltagare att rikta sina blickar ditåt), att man viftar med handen, blinkar med 
lamporna eller rör armen på den man vill tilltala. De döva lärarna pekade och visade med ansikte och 
kropp hur studenterna skulle vända sig och vart de skulle titta. De använde sig av många olika 
uppmärksamhetsskapande strategier och väntade på att studenterna skulle titta innan de började 
teckna. De övade också studenterna i att titta på varandra medan de tecknade i tur och ordning. Det 
framkom att lärarna ibland också kunde använda sig av ljudbaserade strategier för att mer snabbt fånga 
studenternas uppmärksamhet, till exempel genom att klappa i händerna eller knacka i bordet. De 
väntade då sedan tills alla studenterna tittade på dem innan de gick vidare. Detta upparbetande av en 
förståelse för visuell kommunikation visade sig vara mycket tidskrävande och lektionspassen var 
emellanåt därmed inte så innehållsrika. Dock lärde sig studenterna mycket om just visuell 
kommunikation och förmågan att ”bete sig korrekt” för teckenspråkig kommunikation upplevdes av 
lärare, och av andra som i ett senare skede mötte studenterna, vara mycket större än i grupp B. Detta 
var något bestående under hela det första året. Det framstår därför som mycket viktigt att tidigt lära sig 
just att kommunicera visuellt då förmågan att göra det får sociala konsekvenser – i och med att 
studenterna vet hur de ska kommunicera underlättas deras interaktion med andra teckenspråkiga 
utanför klassrummet. Studenterna i grupp A lärde sig också mer eller mindre medvetet olika strategier 
för att kommunicera med de döva lärarna. De lärde sig använda handalfabetet för att kunna fråga efter 
tecken eller för att svara på något de inte kunde tecken för. De kunde också gå fram till tavlan och 
skriva på svenska eller gestikulera och de kunde omformulera sig eller härma rörelser och former.  

En annan sak som fick stort fokus i undervisningen i grupp A var att träna på att använda ansiktet på 
olika sätt, bland annat för att uttrycka känslor och för att betona eller förstärka tecken. Dessutom 
påminde lärarna hela tiden i början studenterna om att de skulle använda sig av munnen. Det är 
nämligen mycket vanligt att hörande studenter är så fokuserade på att använda händer och kropp att de 
glömmer bort att de också behöver göra munrörelser som hör till olika tecken. Detta kunde också 
urskiljas i SignRepL2-testet – Vid första testtillfället hade knappt någon av studenterna någon 
munrörelse till något av tecknen, men i andra testet var frekvensen mycket högre att använda sig av 
munrörelser. Detta ökade sedan i takt med att studenternas teckenspråksfärdigheter utvecklades. 

Mycket av undervisningen i grupp A låg utöver det visuella uppövandet på att lära sig svenskt 
teckenspråk på tecken- och meningsnivå. Lärarna hade listor med tecken som visades genom digitala 
presentationer eller så skrev de (och ibland studenterna) på tavlan tecken som de skulle eller ville lära 
sig. Sedan gick läraren igenom tecken för tecken, vilket upprepades av hela gruppen och läraren kunde 
rätta till om någon student tecknade fel. Även detta tog mycket tid i anspråk då alla studenter skulle 
vara aktiva och det var många tecken som skulle gås igenom och läras in. Lärarna använde i hög grad 
sig själva som språkgivare och utgick ifrån sitt personliga teckenförråd i undervisningen. Ett problem 
som framkom då var att lärarna ibland alternerade mellan olika tecken för samma betydelse, till 
exempel ett tecken för ’cykel’ som kan utföras genom att två knutna händer utför en växelvis 
cirkelrörelse (Svenskt teckenspråkslexikon, ID 08433), eller genom att ena handen hålls stilla i knuten 
form medan den andra rör sig upp och ner med krokfingret bredvid (Svenskt teckenspråkslexikon, ID 
11733). Lärarna kunde visa sådana alternativ samtidigt som tecknet fanns skrivet i versaler på till 
exempel vita tavlan. Det framgick emellertid inte vilket av tecknen studenterna skulle välja att 
använda eller varför. Olika lärare kunde dessutom ha olika tecken som de använde mer frekvent. 
Studenterna fick inte alltid förklaringar till varför tecknen var olika eller om det fanns skillnader 
mellan dem eller inte. Ett exempel från en sådan undervisningssituation handlade om betydelsen av 
’få’ vilket på svenska kan betyda helt olika saker, till exempel att erhålla något eller att det är litet 
antal. När ordet översätts till svenskt teckenspråk kan dessutom betydelsen av att ’erhålla något’ 
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dessutom riktas åt olika håll i teckenrummet beroende på vem som är mottagare. Studenterna fick i 
sådana sammanhang sällan genomgångar av varför tecknet såg ut på olika sätt eller riktades åt olika 
håll. Detta framstod som förvirrande när studenterna bara fick se olika tecken för samma ord som stod 
på tavlan utan närmare förklaring av olikheterna. 

Just bristen på förklaringar var även framträdande i olika övningar studenterna skulle utföra på 
lektionerna. Lärarna förklarade på olika sätt vad studenterna skulle göra och hur, men inte varför de 
skulle göra det och vad övningarna bidrog till att lära dem. Dessutom skedde många missförstånd 
mellan studenterna och lärarna som inte alltid klarades upp trots lärarnas många försök att på olika sätt 
visa hur till exempel en övning skulle utföras. I grupp A var parvisa arbeten och grupparbeten mycket 
vanliga och studenterna fick öva interaktionen på varandra, medan lärarna gick mellan grupperna eller 
stod och observerade hur allt flöt på. Framträdande var också att det användes mycket mer vardaglig 
terminologi i undervisningen och inte så ofta teckenspråksteoretiska termer, vilket skilde sig mycket 
från hur undervisningen bedrevs i grupp B. 

 

Grupp B (tal) 
Grupp B fick undervisning som baserades på talad svenska och på många sätt kan man se att det som 
fick stort fokus i grupp A inte uppmärksammades alls eller i mycket mindre grad i grupp B, medan 
annat fick mycket större fokus, vilket inte varit del av undervisningen i grupp A. I grupp B lades till 
exempel inget fokus alls på att öva upp förmågan till visuell kommunikation genom ögonkontakt, 
uppmärksamhetsskapande signaler och turtagningsövningar. Eftersom kommunikationen skedde 
genom talad svenska kunde studenterna titta åt olika håll samtidigt som de lyssnade på vad lärarna sa 
och lärarna var noga med att tala om när studenterna skulle vara uppmärksamma och titta på dem, till 
exempel för att de skulle visa ett tecken. Att lärarna var hörande medförde också att studenterna kunde 
ställa många frågor och få långa och utvecklade svar på många olika nivåer. Det kunde handla om 
svenska teckenspråket som ett språk, om teckenval och teckenutförande men också om döva i 
allmänhet, om cochlea implantat och vardagliga företeelser. Studenterna fick alltså många förklaringar 
och beskrivningar på språklig, social och kulturell nivå, men de behövde inte utveckla sin förmåga att 
använda sig av olika strategier för att få en fungerande kommunikation med döva teckenspråkiga 
personer.  

I undervisningen fokuserades i hög grad hur olika verktyg kunde användas, som till exempel svenska 
teckenspråkslexikonet och studenterna fick många instruktioner om vad de behövde göra utanför 
lektionstid för att utveckla språket, liksom om vad som krävdes av dem. De fick många hemuppgifter 
att arbeta med och lärarna förklarade både vad de skulle göra, hur de skulle göra det och varför. Till 
exempel instruerades studenterna i hur de skulle öva på olika teckenlistor hemma innan de kom till 
lektionerna för att de då skulle titta på filmer där tecknen förekom och de behövde känna till dem för 
att förstå. 

I grupp B var teori och grammatik ett naturligt inslag och lärarna använde sig i hög grad av termer 
som förekommer i kurslitteraturen. De gjorde också många jämförelser mellan språken när de 
undervisade för att lyfta fram såväl likheter som skillnader. Djupanalys av teckenspråkstexter på 
naturligt teckenspråk var ett återkommande inslag. Gruppen tittade tillsammans på berättelser, som till 
exempel filmen ”Vanten”4 och lärarna stoppade filmen i sekvens efter sekvens och pratade med 
studenterna om vad de sett. Lärarna kunde fråga om studenterna sett vad aktören gjorde med kroppen, 
                                                      
4 En ukrainsk folksaga som är översatt till svenskt teckenspråk och utgiven av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, inom serien Sagor, https://webbutiken.spsm.se/vanten-en-ukrainsk-folksaga-dvd/ 

https://webbutiken.spsm.se/vanten-en-ukrainsk-folksaga-dvd/
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vad hen gjorde med händerna eller ansiktet. De kunde också uppmärksamma studenterna på olika 
placeringar av tecken och om blickriktningar samt jämföra hur olika djurs gångstil illustrerades på 
olika sätt på svenskt teckenspråk. Fokus låg i hög grad på tecken- och textnivå och i mindre grad på 
meningsnivå. Det handlade om tecken för olika föremål och företeelser och om hur texterna var 
uppbyggda, om konstruerad handling och hur teckenrummet användes. Mycket fokus i undervisningen 
låg med andra ord på att uppmärksamma studenterna på modalitetsspecifika drag i teckenspråk och 
dessa företeelser beskrevs djupgående. Till exempel kunde det handla om hur man skapar plats för 
olika föremål i rummet, vilka bara existerar som mentala föreställningar, men som man sedan pekar på 
som om de existerade fysiskt i rummet.  

I grupp B förekom också ibland par- och gruppövningar, men de var inte lika frekventa som i grupp A 
och helklassundervisning var vanligast, med många diskussioner och genomgångar. Lärarna ställde 
mycket frågor till studenterna så att det blev ett dialogiskt klassrum men använde inte sig själva som 
språkgivare i första hand, utan visade istället mycket teckenspråkigt material som framställs av döva 
aktörer. I grupp B förekom inte heller samma variation i teckenval, utan olika tecken hade medvetet 
valts ut och om det fanns olika varianter eller riktningar så förklarades detta med hjälp av svenska.   

En annan sak som förekom mycket hos en av lärarna i grupp B var att hen gestikulerade väldigt 
mycket medan hen pratade. Gränsen var ibland flytande mellan vad som kunde betraktas som gest och 
vad som var tecken, men särskilt framträdande var att när läraren visade exempel på tecken eller 
meningar på svenskt teckenspråk så stängde hen av rösten och visade bara tecknen. Det var väldigt 
tydlig uppdelning mellan detta och det framstod som att läraren var mycket mån om att inte blanda 
språken. Ibland kunde hen också lägga händerna på ryggen, som för att inte gestikulera eller låna in 
tecken. 

 

Olika vinster i grupperna 
Sammantaget från undervisningen i grupp A respektive B kan sägas att grupp A i högre grad tränade 
upp sin förmåga att aktivt delta i teckenspråkig kommunikation, medan grupp B istället fick 
metaspråkliga kunskaper genom att i högre grad analysera teckenspråkstexter och prata om språket. 
Just detta kan vara en förklaring till att grupp B fick högre betyg i teorikurserna under första terminen 
än grupp B, men inte varför inte grupp A fick högre betyg i färdighetskurserna. Om man tittar på 
betygskriterierna för färdighetskurserna framgår emellertid bara att studenterna ska kunna delta i enkla 
samtal, inte att visuell uppmärksamhet eller turtagningsprinciper tillämpas. Möjligen kan det vara så 
att de kvaliteter att kommunicera visuellt som uppnåddes av grupp A inte fångas upp av vare sig 
testerna eller delkursbetygen och därför inte framkommer i andra delar av studien. Eftersom 
studenternas visuella förmåga hela tiden lyfts fram av lärarna utanför projektet och undervisningen kan 
detta vara en indikation på att kursplanerna och betygskriterierna för färdighetskurserna behöver ses 
över. 

 

Resultat från intervjuer 

Projektgruppen bedömde det som viktigt att få kännedom om studenternas egna upplevelser av 
undervisningen under de första veckorna, både vad som fungerat bra och vad som varit mindre bra. 
Det var också särskilt intressant att få veta hur de upplevde att bara undervisas av hörande respektive 
döva lärare och hur de upplevde förändringen när de efter de tre veckorna också fick möta den andra 
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kategorin lärare. I det följande kommer resultat från intervjuerna att presenteras, vilka visar tydliga 
kopplingar med resultaten från interaktionsdata ovan. 

 

Upplevelser från de första tre veckorna – grupp A (tecken) 
I intervjusvaren var tre teman återkommande när studenterna beskrev sina upplevelser från de tre 
första veckorna. Dessa handlade om att det var positivt att vara tvungen att hela tiden använda 
teckenspråk, att det var lite ovant att ha bara döva lärare i början och att det var svårt att få svar på de 
frågor de kunde ha. Exempel från studenternas svar ges nedan:  

Det var positivt att vara tvungen att använda teckenspråk: 

”Det var jättebra och jag tycker att vi fick de bästa förutsättningarna eftersom vi 
var TVUNGNA att lära oss teckenspråk fort för annars så förstod inte våra lärare.”  

”Man kände sig tvingad (på ett positivt sätt) att försöka förstå och sätta sig in 
snabbt.” 

Det kunde upplevas som annorlunda i början med bara döva lärare: 

”Först var det ganska läskigt. Min första tanke var ’hur ska man förstå vad som 
sägs?’. Men det gick bättre än förväntat och det var roligt! Jag lärde mig väldigt 
mycket mer på en vecka än vad jag någonsin har gjort på någon annan utbildning” 

Det var svårt att få svar på alla frågor man kunde ha: 

”[…] men svårt att ställa frågor så som man vill.” 

 

Upplevelser från de första tre veckorna – grupp B (tal) 
Även i grupp B var tre teman vanligt återkommande i studenternas svar. Dessa handlade om att det 
upplevdes som positivt att kunna ställa frågor och få svar på svenska om många olika saker, att det 
blev en slags ”mjukstart” att lära sig teckenspråk genom att först ha hörande lärare, och att det 
medförde att studenterna blev bättre förberedda på att möta döva lärare längre fram. Några av 
studenternas upplevelser exemplifieras nedan:  

Det var positivt att kunna ställa frågor och få förklaringar på svenska: 

”Det kändes skönt, kändes som om man lättare kunde hänga med och ställa frågor 
och få flera förklaringar om det var något man inte förstod.”  

”Det gick att fråga frågor och få direkta svar, hade vi haft en döv hade det varit 
svårt att formulera en fråga och förstå svaret.” 

Att ha hörande lärare medförde en mjukstart till att lära sig teckenspråk: 

”Det blev som en mjukstart in i teckenspråket. När undervisningen va på talad 
svenska så blev de använda tecknen mkt tydliga.” 

Hörande lärare förberedde inför att ha döva lärare: 

”Jag har lärt mig jättemycket under de tre veckorna. Det blev lättare sen när vi hade 
seminarium med döva läraren.” 
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De viktigaste lärdomarna under de tre första veckorna 
En sak studenterna ombads skriva om var vad de upplevde vara de viktigaste lärdomarna från de tre 
första veckorna. Svaren från respektive grupp har sammanställts i Tabell 6. 

 

 

Tabell 6. Studenternas uppfattningar om de viktigaste lärdomarna under de tre första veckorna 

Av tabellen framgår att studenterna i grupp A upplevde att de fått mycket träning i att kommunicera på 
svenskt teckenspråk. De har fått lära sig många tecken, och lärt sig avläsa och teckna själva. Dessutom 
har de lärt sig att ett tecknat språk är mycket mer än bara handrörelser och de hade fått börja träna på 
att uttrycka sig icke-manuellt. Även om studenterna i grupp B uttrycker sig lite annorlunda så har de 
gjort delvis liknande erfarenheter genom att de upptäckt att svenskt teckenspråk är mycket mer 
komplicerat än de trott från början. De har också fått lära sig många tecken med tillhörande icke-
manuella signaler. Svaren från studenterna i grupp B visar också att de i högre grad beskriver 
metaspråkliga kunskaper om teckenspråk än studenterna i grupp A som istället betonar de praktiska 
färdigheterna. 

 

Vad som var svårt eller problematiskt 
Studenterna ombads också beskriva vad de upplevt vara särskilt svårt eller problematiskt under de tre 
första veckorna. Svaren har sammanställts i Tabell 7 nedan. 

 

 

Tabell 7. Studenternas uppfattningar om vad som var svårt eller problematiskt 
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Intervjusvaren visar att studenterna i båda grupperna delvis upplever samma saker som svåra. Det 
handlar om att lära sig avläsa teckenspråk, att lärarna använder så mycket olika tecken och att 
teckenvalen varierar dem emellan, samt att det är svårt att förstå den teckenspråkiga 
meningsbyggnaden. Det som framför allt skiljer grupperna från varandra är att studenterna i grupp A 
tyckte att det var problematiskt att de inte kunde ställa frågor och få förklaringar av de döva lärarna 
medan studenterna i grupp B istället lyfte fram att de inte hade möjlighet att naturligt använda 
teckenspråk med döva lärare. De tyckte också det var svårt att lära sig använda icke-manuella signaler 
medan studenterna i grupp A istället upplevde svårigheter att hänga med i lärarnas teckenspråkstempo. 

 

Vad som var särskilt svårt med att lära sig svenskt teckenspråk 
Eftersom studenterna lär sig ett andraspråk inom en för dem ny modalitet var det intressant att ta del 
av vad de upplevde vara svårt med att lära sig svenskt teckenspråk. Svaren på denna fråga blev 
emellertid inte särskilt omfattande, för flera studenter tyckte inte att det var något särskilt som var 
svårt. Svaren från de två grupperna sammanställs ändå i Tabell 8 nedan. 

 

 

Tabell 8. Studenternas uppfattningar om vad som är särskilt svårt med att lära sig teckenspråk 

Ett flertal av studenterna i grupp A uppgav att de inte upplevde något särskilt som svårt, bortsett från 
att lärarnas tempo ibland kunde vara svårt att hänga med i. Båda grupperna pekade dock på 
grammatiken som det svåraste att lära sig och i grupp B tillkom även teckenspråksteorin rent generellt. 
Dessutom tyckte studenterna i grupp B att det var svårt att lära sig avläsa teckenspråket. 

 

Vad som saknades samt önskemål om förändringar 
För att dra lärdomar inför kommande terminer med nya grupper studenter ombads studenterna i 
grupperna att fundera kring vad de upplevt att saknats i undervisningen och ge förslag till hur 
undervisningen skulle kunna förändras. Svaren sammanställs i Tabell 9 nedan. 
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Tabell 9. Studenternas uppfattningar om vad som saknades och önskemål om förändringar 

Det framgår av intervjusvaren att det studenterna i grupp A saknade var sådant som grupp B fått 
genom sina hörande lärare och vice versa. Studenterna i grupp A betonar särskilt vikten av att få mer 
förklaringar och instruktioner medan studenterna i grupp B istället önskade mer praktisk inriktning 
med mer konversationer. En sak som båda grupperna dock lyfter fram är att de tycker det är för många 
lärare inblandade i undervisningen eftersom lärarna är olika, säger olika saker, använder olika tecken 
och liknande. De menar att det är bättre i början att ha ett fåtal lärare. 

 

Vad förändrades när gruppen började ha även den andra kategorin lärare? 
Efter de första tre veckorna ändrades undervisningens upplägg på så sätt att grupperna började få 
undervisning av även den andra kategorin lärare. För grupp A innebar det att de nu för första gången 
mötte hörande lärare på sina lektioner medan grupp B fick möta döva lärare. Studenterna ombads 
därför att beskriva vilka förändringar de upplevde när de mötte de nya lärarna. Grupp A lyfte då fram 
följande erfarenheter: 

• Man kunde slappna av och ställa fler frågor 

• Det blev lite för många lärare inblandade totalt sett 

• Man blev mer ”lat” och tappade teckenspråkskunskaper när man undervisades genom talad 
svenska 

• Det blev så att en hel del frågor ”utanför ämnet” diskuterades eftersom man hade ett behov av 
att ställa många frågor på många olika nivåer 

• Det blev mer undervisning i teori och grammatik 

• Man fick djupare information 

• Man lärde sig strategier för hur man skulle kunna uttrycka sig och för att avläsa bättre 

 

Studenterna i grupp B lyfte i sin tur fram följande: 

• Man lärde sig använda teckenspråket mycket mer och var också tvungen att använda det 

• Man blev bättre på att avläsa 

• Det gavs mindre möjligheter att ställa frågor (de sparades till de pass man hade hörande lärare) 
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• Man fick mindre förklaringar till olika saker (såväl angående innehåll som teori) 

• Det blev svårare att hänga med eftersom de döva lärarna hade högre tempo i sitt teckenspråk 

• Man fick bättre flyt i tecknandet 

• Användningen av ansiktsuttryck och gränsmarkörer ökade 

Även av dessa svar framgick alltså att studenterna i båda grupperna upplevde att de fick tillgång till 
delar i undervisningen som de saknat när de undervisats av endast den ena kategorin lärare.  

 

Lärdomar från delstudie 1 
Delstudie 1 har handlat om att försöka hitta den bästa möjliga starten för studenter att börja lära sig 
svenskt teckenspråk. De undervisande lärarna vill ge studenterna bästa möjliga grund, så att de kan 
bygga vidare på sina kunskaper genom hela utbildningen. Som framgått i redovisningen av olika delar 
i studien så visade det sig att ingendera av undervisningen på de två språken gav helt tillfredsställande 
resultat. Det SignRepL2-test som utvecklades inom ramen för projektet visade, bortsett från andra 
testtillfället, inga särskilda skillnader mellan grupperna i deras förmåga att imitera och identifiera 
tecken.5 Inte heller i betygen i färdighetskurserna kunde några skillnader konstateras mellan 
grupperna. Den stora skillnad som kunde identifieras under första terminen var att grupp B erhöll 
markant högre betyg i teorikurserna än grupp A. Detta kan tolkas som att studenterna i grupp B fick en 
bättre start rent teoretiskt och metaspråkligt genom att de undervisades av hörande lärare på ett språk 
de behärskade innan de påbörjade utbildningen. De fick mycket förklaringar på olika nivåer av lärarna 
och särskilt den ena läraren, som själv är andraspråksinlärare av svenskt teckenspråk, utgick ifrån 
sådant som är annorlunda i svenska teckenspråket jämfört med svenska och vad det innebär att 
uttrycka sig inom en annan modalitet än den studenterna är vana vid. Det var alltså inte bara språket 
som var avgörande för grupp B:s resultat, utan det har också haft stor betydelse för resultatet att 
undervisningsspråket i sig möjliggjort de metaspråkliga diskussionerna och förklaringarna. På så sätt 
skilde sig undervisningen i de två grupperna åt både till språk och innehåll. Att en av de hörande 
lärarna dessutom själv har lärt sig svenskt teckenspråk som andraspråk har också spelat in, då hen 
kunnat peka på företeelser och särdrag som kan upplevas som främmande för nya inlärare. En sak som 
däremot inte undersökts i delstudien är huruvida studenter som undervisats av döva lärare med tolk 
skulle få motsvarande resultat som studenterna i grupp B då det gäller teorikurserna. Detta är en fråga 
som flera gånger ställts under delstudiens genomförande och under analysen av data, av såväl 
projektgruppen som av de undervisande lärarna och andra kolleger. Döva lärare skulle då använda sig 
av svenskt teckenspråk som skulle tolkas till talad svenska, för att förklara och beskriva svenska 
teckenspråket. Detta kräver ett nära och medvetet samarbete mellan läraren och tolken. En kommande 
delstudie skulle kunna undersöka detta närmare – men att det inte är så enkelt att använda tolk i 
nybörjarundervisning framgår av delstudie 2 som presenteras nedan, där fokus ligger på just 
användningen av tolk i tolkutbildningen. 

Det studenterna i grupp A framför allt lärde sig var att interagera på ett visuellt sätt, men detta var inte 
något ingående moment i någon av kurserna och inte något som lyftes fram i betygskriterierna. 

                                                      
5 SignRepL2-testet har dock gett oss möjlighet att studera studenternas språkliga progression närmare, 
genom att kunna titta på vad de klarar och vad de missar på i olika faser av utbildningen. Detta kommer 
att analyseras närmare i en kommande delstudie inom UTL2-projektet. 
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Eftersom just förmågan att kommunicera visuellt bedöms av lärarna som väldigt viktig och avgörande 
för möjligheterna att fortsätta lära sig tillsammans med teckenspråkiga utanför utbildningen är detta 
något som behöver ses över i hur kursplanerna och betygskriterierna är utformade, särskilt avseende 
färdighetskurserna. Detta är en viktig lärdom som förts vidare till institutionens praktiska arbete med 
att revidera kursplaner och betygskriterier  

Från interaktionen i klassrummet och intervjuerna med studenterna framgick att båda 
undervisningsspråken hade sina fördelar och nackdelar och det blev tydligt att sådant som saknades i 
undervisningen i ena gruppen var sådant som studenterna erhöll i den andra och vice versa. Från dessa 
data kan därför inte något av undervisningsspråken sägas ha gett studenterna bättre start än den andra. 
Eftersom aktionsforskning ska leda fram till förändringar av den studerade praktiken användes de 
sammantagna lärdomarna från delstudie 1 till att planera ett nytt upplägg för den nya kull studenter 
som påbörjade sin utbildning höstterminen 2017. Denna studentgrupp kom att undervisas i ungefär 
lika hög grad av hörande som döva lärare under hela den första färdighetskursen i svenskt teckenspråk 
för att ta vara på de fördelar och styrkor som kunnat identifieras i vardera gruppen.  

Delstudie 2 – användning av tolk i 
tolkutbildningen 
UTL2-projektets andra delstudie har en helt annan inriktning än den första delstudien och 
genomfördes samtidigt som planerings- och förberedelsearbetet för den första delstudien pågick. I 
denna delstudie fokuseras det fenomen att studenter som vill utbilda sig till teckenspråkstolkar själva 
blir tolkanvändare från sin första dag på utbildningen. Som beskrivits ovan finns det inga 
förkunskapskrav i svenskt teckenspråk för att komma in på kandidatprogrammet i teckenspråk och 
tolkning. Därför är utbildningen inledningsvis mycket praktiskt inriktad och har som huvudsyfte att 
studenterna ska utveckla sina färdigheter i och kunskaper om språket. I dessa färdighetsinriktade 
kurser, liksom i de parallellt liggande teoretiska kurserna, undervisas studenterna till övervägande del 
av lärare som själva är döva och har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk. Detta innebär att 
teckenspråkstolkar används redan från början. Studenterna ställs alltså vid kursstart inte bara inför att 
börja lära sig ett nytt språk som uttrycks i en annan modalitet, utan också inför att lära sig att använda 
tolk för att kommunicera med sina lärare och för att utveckla sina kunskaper i och om svenskt 
teckenspråk. Detta medför samtidigt att de redan från början får en nära insyn i sin framtida profession 
genom att de hela tiden på nära håll kan följa tolkens arbete. Anledningen till att projektet valde att ha 
denna inriktning på delstudie 2 var att det inom organisationen fanns ett behov av mer kunskaper kring 
hur användningen av tolk på olika sätt påverkar teckenspråksundervisningen och om hur studenter 
upplever denna nya undervisningssituation. 

En intervjubaserad studie 
Delstudie 2 bygger på semi-strukturerade intervjuer, såväl muntliga som skriftliga, med tre olika 
grupper informanter: studenter, lärare och tolkar. Samtliga 21 informanter studerade eller arbetade på 
kandidatprogrammet för teckenspråk och tolkning. De intervjuade studenterna bestod av två grupper; 
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dels sex studenter som vårterminen 2016 avslutade sina studier som den första kullen studenter från 
kandidatprogrammet och dels tio studenter som samma tid läste sin andra termin på programmet. De 
semi-strukturerade intervjuerna med den första kullen studenter genomfördes delvis genom Skype, 
eftersom alla studenter inte hade möjlighet att komma till universitetet för intervju. Samtliga intervjuer 
dokumenterades med filmkamera och skrevs sedan ned till digitala word-texter. När det gäller 
andraterminsstudenterna fick de istället besvara intervjufrågorna skriftligen och deras svar samlades 
sedan in och ställdes samman. Sammanlagt tre lärare intervjuades också, varav två muntligt, vilka 
spelades in med filmkamera. Två av lärarna undervisar i praktisk teckenspråksfärdighet och den tredje 
i teckenspråksteori. Samtliga intervjuade lärare är döva med svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk. 

För att få ytterligare ett perspektiv på användningen av tolk intervjuades även två yrkesverksamma 
tolkar, vilka båda arbetat en längre tid med att tolka undervisning av teckenspråk som nybörjarspråk 
på universitetet. Den ena av dessa två tolkar har själv en kandidatexamen i teckenspråkslingvistik 
medan den andra inte har akademisk utbildning inom detta område. Båda intervjuerna med tolkarna 
genomfördes via Skype och dokumenterades med filmkamera. 

Resultat från delstudien  
Resultaten från delstudie 2 har legat till grund för kapitlet ”Tolkad tolkutbildning” av Holmström och 
Balkstam i antologin Tolking: språkarbeid og profesjonsutøvelse (red. Haualand, Nilsson & Raanes 
2018) och för en mer utförlig redogörelse av resultaten hänvisas till detta kapitel. Holmström och 
Balkstam beskriver där framför allt studenternas perspektiv på en rad teman som framkommer i 
intervjuerna. Bland annat betonar såväl studenterna som tolkarna vikten av att studenterna får 
information om kommunikation via tolk direkt då utbildningen påbörjas, eftersom det blir många 
missförstånd och uppstår osäkerhet kring hur olika saker ska hanteras. Studenterna betraktar till 
exempel tolkarna inledningsvis som del av lärarstaben och tror att de har samma information som 
lärarna, vilket inte är fallet. Kapitlet berör också frågan om att använda tolk eller inte, tolken som 
yrkesmässig förebild och tolkens maktposition. I Holmström och Balkstams kapitel tas emellertid 
lärarnas och tolkarnas perspektiv inte med i större omfattning varför några av resultaten från 
intervjuerna uifrån även deras perspektiv presenteras i det följande.  

I intervjuerna framkommer att studenterna ser både fördelar och nackdelar med användningen av tolk. 
När tolk används upplever de att kontakten med läraren är sämre, samtidigt som de menar att de då 
kan ställa frågor och koncentrera sig på att förstå själva innehållet i undervisningen. När tolk inte 
används så tvingas de dock att använda sig av teckenspråk, vilket de inte hehöver när tolk finns 
närvarande. Detta upplever många som positivt, precis som i delstudie 1 ovan, där samma saker tas 
upp. Studenterna menar att de döva lärarna är viktiga språkliga förebilder och att de inte har något val 
när de vill kommunicera med dem – de måste helt enkelt använda sig av teckenspråk då. Studenterna 
upplever emellertid också att lektionstiden utnyttjas bättre när tolk används eftersom det då är lättare 
att få svar på de frågor de har. När det gäller färdighetsdelen vill ändå de flesta studenterna att man ska 
försöka ta bort användningen av tolk så snart som möjligt, något som även lärarna håller med om. 
Lärarna menar att studenterna utvecklas snabbare rent språkligt när tolk inte används. Två av lärarna, 
som främst undervisar i färdighet, säger till exempel att studenterna inte på samma sätt lär sig att 
använda sin visuella förmåga och hur den teckenspråkiga turtagningen fungerar när tolk används. De 
menar att den direkta interaktionen mellan dem och studenterna (utan tolk) är av stor vikt för 
studenternas teckenspråkliga utveckling.   
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Ett behov av att öka lärarnas medvetenhet om 
tolksituationen 
Som ovan nämnts berörs i Holmström och Balkstams kapitel tolkens maktposition och hur medvetna 
studenterna är om att de har en sådan position gentemot lärarna. I intervjuerna med tolkarna och 
lärarna framkommer att tolkens maktposition är mycket större och mer nyanserad än man kan tro som 
mer omedveten tolkanvändare. Tolkarna lyfter bland annat fram att de i olika 
undervisningssammanhang hela tiden måste komma ihåg att ”ge tillbaka makten” som de per 
automatik får till läraren. De menar att de är medvetna om att det är läraren som ansvarar för 
undervisningen och att det är denne som ska svara på frågor, fatta beslut som gäller 
undervisningssituationen och ge riktlinjer för arbetet, men att studenterna inte är riktigt medvetna om 
detta. Till exempel tror studenterna att när tolken sett att de har räckt upp handen, så kommer de att få 
ordet härnäst och tar ner handen, även om läraren inte hunnit se att de räckt upp den. Tolkarna 
upplever att de måste lära studenterna att det inte är tolken som ska hjälpa dem och att de måste vända 
sig till läraren med vad de vill ha hjälp med. Tolkarna har på så sätt en större roll i 
undervisningssammanhanget än vad som egentligen är tanken. De blir så att säga lärare i 
tolkanvändning. Studenternas lärande kan därmed sägas pågå på två plan samtidigt, dels sker det alltså 
innehållsmässigt då de lär sig själva ämnet och dels lär de sig vad och hur man gör när man använder 
sig av tolk. Men i studien framkommer att lärarna förefaller relativt omedvetna om detta lärande som 
går från tolkarna till studenterna, och de intervjuade tolkarna lyfter detta fram som problematiskt. De 
menar att det skulle vara bra om lärarna var mer medvetna om tolksituationen som sådan och själva 
kunde ta mer ansvar för hur den ska lösas på olika sätt. Tolkarna betonar att lärarna kan vara bra på att 
samarbeta med dem, se till att de får ta del av material och PowerPoints i förväg och att de kan komma 
överens om olika saker med tolkarna innan undervisningen påbörjas, till exempel om det är något som 
de inte vill att tolkarna ska tolka, för att de först vill visa något. Men sedan i undervisningssituationen 
upplever tolkarna att lärarna ofta glömmer bort tolkarna och då blir det ändå så att tolkarna tar ansvaret 
för situationen. Då får de ofta lita till sina tidigare erfarenheter från hur det brukar fungera och vad de 
minns eller tror att läraren vill. Men, om det kommer nya tolkar som inte tidigare varit där, så kan de 
inte ta sådant ansvar och då kan det uppstå problem.  

Lärarna är ofta vana vid att använda tolk och även vana vid att inte kunna kontrollera vad av det de tar 
upp som går fram till studenterna och hur. De vet ju inte vad som sägs i bakgrunden om inte tolkarna 
förmedlar det och de vet inte när det blir missförstånd eller felaktigheter i översättningen. Lärarna får 
heller inte veta hur tolkarna fostrar in studenterna i tolkanvändandet om de inte själva berättar det för 
lärarna. I delstudien framkommer att lärarna är ganska omedvetna om den maktposition som tolkarna 
har på ett mer övergripande plan. Två av lärarna menar att de inte ser det som att tolkarna har en 
”maktposition” i deras undervisning, utan snarare att tolkarna utför sitt arbete och helt enkelt 
översätter mellan språken. En av lärarna säger att hen haft seriösa tolkar som hen har fullt förtroende 
för och ser det därför som att de sköter sina respektive jobb helt enkelt – att läraren undervisar och 
tolkarna tolkar. Hen menar också att tolkarna visar respekt och medvetenhet om att de ”bara” är tolkar. 
Delstudien visar alltså att det finns en viss diskrepans mellan tolkarnas och lärarnas uppfattning och 
medvetenhet om tolksituationen i undervisningen och den maktposition tolkarna i realiteten har. 
Denna situation är emellertid inte unik för kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning utan 
förekommer också i annan tolkmedierad undervisning där hörande lärare undervisar döva barn med 
hjälp av tolk. Till exempel beskriver Ringsø (2014) bland annat i sin masteruppsats hur lärarna i 
hennes studie hade stor tilltro till tolken och dennes kompetens och därmed inte tog något eget ansvar 
för sådant i klassrummet som hade med tolkning att göra. Ringsø fann också att lärarna tog för givet 
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att tolkarna gjorde vad som behövdes för att undervisningen skulle fungera och att de litade till att 
tolkarna skulle ta upp med dem om det var något som inte fungerade.  

Lärdomar från delstudie 2 
Resultaten från delstudie 2 visar att tolkanvändningen är utbredd på kandidatprogrammet, men inte 
systematiskt planerad och genomtänkt. Studenterna behöver få mer information om hur man använder 
tolk och vilken roll tolken har för att redan från början undvika missförstånd och förstå att tolkarna 
inte är del av lärarstaben, utan finns med för att förmedla kommunikation och ämnesinnehåll mellan 
dem och lärarna. Studien indikerar också att lärarna i hög grad är omedvetna om vad som sker i 
tolksituationen på ett annat plan än endast i själva förmedlandet av ämnesinnehållet. Lärarna behöver 
alltså bli mer medvetna om klassrumsinteraktionen i helhet och vilka svårigheter tolkarna har att 
hantera och att det inte bara handlar om att skicka förberedelsematerial och tala om hur olika 
aktiviteter ska genomföras. Sammantaget kan sägas att tolkarna och lärarna helt enkelt i högre grad 
behöver bli ett team som samarbetar på flera olika plan. Dessutom bör de tolkar som faktiskt arbetar 
med att tolka på tolkutbildningen i högre grad kunna användas som en källa till kunskap och som 
förebilder för tolkstudenterna, till exempel genom att efter en tolkad lektion eller föreläsning vara 
schemalagd i förslagsvis 15 minuter ytterligare för att då svara på frågor om själva tolksituationen och 
hur de hanterat olika saker. De intervjuade tolkarna tror att detta skulle vara bra eftersom det ofta är så 
att några studenter kommer och ställer frågor på rasten eller efteråt medan andra inte gör det, kanske 
för att de inte riktigt vågar. Om detta är mer systematiskt planerat, så skulle alla studenter ha möjlighet 
att ta del av samma frågor och svar som de som kommer fram och frågar får. 

 

Avslutning 
I denna rapport har fokus i huvudsak legat på delstudie 1, som var startskottet till UTL2-projektet och 
som var det som på olika sätt lett fram till de följande delstudierna, varav en (delstudie 2) också 
presenterats i denna rapport. För närvarande har en tredje delstudie initierats utifrån resultaten från 
delstudie 1. En av de viktigaste lärdomarna från den delstudien var att döva och hörande lärare bidrog 
med olika saker till studenternas lärande. Eftersom det fanns både fördelar och nackdelar med 
undervisning som gavs primärt på svenskt teckenspråk respektive svenska beslutades att nästa kull 
studenter som påbörjade programmet skulle undervisas på båda språken ungefär lika mycket, så att 
studenterna både skulle få använda språket mycket praktiskt och öva sig i visuell kommunikation som 
att tillägna sig mer metaspråkliga kunskaper och få en tidigare teoretisk förståelse av språket. 
Dessutom ansåg projektgruppen att det var viktigt att gå vidare utifrån lärdomarna från delstudie 1 och 
göra en ny plan, med ny frågeställning och infallsvinkel, såsom är brukligt inom aktionsforskningen. 
Därför startades den tredje delstudien under 2018, som hämtar inspiration från processbarhetsteorin 
(Pienemann 1998), vilken är en teori om andraspråksutveckling som sägs vara universell och fungera 
på alla språk. Den kan användas för att beskriva olika stadier i andraspråksinlärarens grammatiska 
utveckling och hjälper till att förutspå när olika språkliga former utvecklas. Delstudien hämtar också 
kunskaper från forskning på barns teckenspråksutveckling. Fokus i delstudien kommer att ligga på de 
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undervisande lärarna och innehållet i undervisningen kommer i hög grad att handla om 
modalitetsspecifika särdrag i svenska teckenspråket. I studien är också CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages), som också finns anpassad för tecknade språk (Leeson m. fl. 
2016) viktigt. Lärarna arbetar med att utveckla bedömningsmallar, omarbeta undervisningsplanerna 
och utveckla kursmaterial på svenskt teckenspråk, allt med nära koppling till befintlig forskning och 
CEFR.  

Projektet var inledningsvis tänkt att vara treårigt, men eftersom det kommit att bli viktigt för 
utvecklingsarbetet på teckenspråksavdelningen vid Institutionen för lingvistik och för 
färdighetsundervisningen med inriktning mot andraspråksinlärare av svenskt teckenspråk kommer det 
att leva vidare även efter den ursprungliga treårsperioden. Utöver den initierade tredje delstudien är 
flera delstudier planerade och kommer att påbörjas de närmaste terminerna. Forskningsfältet är mycket 
ungt och det finns därmed mycket att studera för att öka förståelsen för hur inlärning av svenskt 
teckenspråk som M2L2 sker och hur man kan undervisa i detta språk för att studenterna ska få en god 
progression och erhålla djupa kunskaper och färdigheter i språket.  
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