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Bakgrund 
 
År 1981 utgör ett viktigt märkesår för döva i Sverige. Det var nämligen då som det 
svenska teckenspråket officiellt erkändes som språk. En statlig offentlig utredning, 
Integrationsutredningen, hade i ett betänkande (SOU 1979:50) slagit fast att döva måste 
vara tvåspråkiga i teckenspråk och svenska. Den svenska riksdagen anslöt sig till detta:  

 
Integrationsutredningen framhåller att de barndomsdöva för att fungera sinsemellan och 
ute i samhället måste vara tvåspråkiga. Tvåspråkighet för deras del innebär enligt 
utredningen att de dels måste behärska sitt visuella/manuella teckenspråk, dels det språk 
som samhället omger dem med, svenskan.                    (Proposition 1980/81 bil. 12.) 

 
En viktig konsekvens blev att man kunde påbörja arbetet med att få fram en ny läroplan 
för specialskolan och däri lyfta fram teckenspråkets roll, både som undervisningsspråk 
och som eget skolämne. Tankarna bakom detta var inte nya. Bland föräldrar till döva 
barn, liksom inom dövas egen organisation, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), hade 
teckenspråkets vara eller icke vara inom dövundervisningen sedan länge diskuterats. År 
1983 kom så den nya läroplan enligt vilken eleverna skulle ”tillförsäkras en utveckling 
mot tvåspråkighet” i teckenspråk och svenska, primärt i dess skrivna form (LGr 80 
1983).    
 Samma år som teckenspråket erkändes gavs den första kursen i svenska för döva 
studenter vid institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. Denna kurs kom 
till som ett led i den utveckling som ägt rum sedan början/mitten av 1970-talet då 
forskningen om svenskt teckenspråk hade kommit igång vid institutionen för lingvistik 
vid samma universitet. Där studerades teckenspråkets uppbyggnad, liksom tidig 
språklig och kognitiv utveckling hos döva barn. Vi som på olika sätt var verksamma 
inom området ville att döva studenter skulle få ta del av denna forskning kring det egna 
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språket. På så sätt skulle de kunna få ett slags modersmålsundervisning som de aldrig 
tidigare kommit i åtnjutande av. Det låg nära till hands att även erbjuda dem 
undervisning i svenska, deras andraspråk. Tillsammans skulle dessa båda ämnen kunna 
ingå i en lärarutbildning för specialskolans behov. 
 För oss föreföll det självklart att döva skulle undervisas utifrån sina egna villkor: 
visuellt, med teckenspråk som undervisningsspråk och – för det svenska språkets del – 
med fokus på skriften, också den visuellt tillgänglig. Utifrån den språkinlärningssyn 
som hade börjat göra sig gällande inom undervisningen i svenska för invandrare 
föreföll det också självklart att språkundervisningen skulle vara kontrastiv – i görligaste 
mån, måste tilläggas; vid det laget var inte kunskaperna om det svenska teckenspråket 
särskilt djupgående. 
 En blick på den dåvarande dövundervisningen visade emellertid att inget av detta 
var särskilt självklart. Vid den här tiden, kring 1980, var denna nämligen fortfarande i 
stort sett oralt baserad, dvs. man koncentrerade sig på det talade språket. Teckenspråket 
var något som man såg på som ett mer eller mindre nödvändigt ont. I specialskolan 
hade dock alltfler kommit att använda tecken tillsammans med tal. Detta var en följd av 
att filosofin bakom s.k. Total Communication, där man kombinerade talat språk med 
tecken, hade anammats i de svenska dövskolorna i form av vad som kallades ”tecknad 
svenska”. (Se vidare nedan.) Dövas teckenspråk var det fortfarande bara någon enstaka 
dövlärare som använde i sin undervisning. 
 Utanför Sverige var det vid den här tiden i det närmaste otänkbart att man skulle 
kunna bedriva akademisk undervisning för döva på deras eget språk, teckenspråk. Detta 
gällde inte minst i Centraleuropa med dess starkt orala tradition inom 
dövundervisningen.  Stockholms universitet kom att bli det första europeiska universitet 
– och det andra totalt sett, efter Gallaudet i Washington, D.C. (på den tiden dock 
fortfarande ett college) – som erbjöd sådan undervisning.  
 Tanken var att försöka erbjuda döva studenter en studiesituation som så långt som 
möjligt liknade hörandes, med möjlighet till fria diskussioner i grupp på lika villkor, 
utan tolkberoende, och med den anpassning som en teckenspråkig, visuellt baserad 
undervisningssituation kräver. Här behövs bl.a. extra tid. Läraren kan inte skriva på 
tavlan eller visa bilder och samtidigt teckna till studenterna. Studenterna måste också få 
extra tid för anteckningar eftersom de först måste få se vad läraren säger. Att titta ner på 
sitt anteckningsblock kan innebära att man missar väsentlig information.   
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 I det följande presenteras först den utbildning i svenska som andraspråk för döva 
som getts (och fortfarande ges) vid institutionen för nordiska språk, dels på 
grundutbildningsnivå, dels på högre nivå i forskarutbildningen. Därefter följer ett 
avsnitt om forskningen vid institutionen och något om hur denna har utvecklats under 
årens lopp: vilka frågor som varit intressanta och vilka inriktningar den haft. Eftersom 
hela området har utvecklats i nära samverkan med praktiker inom framför allt den 
svenska specialskolan, för avsnittet om forskningen fram till ett särskilt avsnitt som 
handlar om lärarutbildning och praktiskt utvecklingsarbete, framför allt under de första 
tio åren med den tvåspråkiga läroplanen.  
 Avslutningsvis presenteras dagens situation, då vi står inför ett kraftigt ökande 
antal barn som fått s.k. Cochlea Implantat inopererade. Sådana implantat innebär en 
möjlighet för döva att få en form av konstgjord hörsel. En viktig fråga här är 
naturligtvis om ämnet svenska som andraspråk för döva kommer att ha spelat ut sin roll 
om, låt säga, 10–20 år, dvs. om behov av tvåspråkighet bland döva kommer att 
påverkas av att alla döva barn har opererats.   
 

Grundutbildning 
 
Utbildningen i ämnet Svenska som andraspråk för döva ges dels i form av kortare, 
fristående kurser som omfattar 5-10 veckors studier och dels som en längre, 
sammanhållen utbildning. Denna omfattar totalt 80 poäng, vilket motsvarar två års 
heltidsstudier. Hittills har dock undervisningen inom denna utbildning endast getts på 
halvfart: studenterna har på så sätt kunnat kombinera studierna med andra studier, t.ex. i 
ämnet teckenspråk, eller med deltidsarbete. Eftersom ämnet bara finns vid Stockholms 
universitet har halvfartsstudierna, med undervisningen koncentrerad till två på varandra 
följande veckodagar, också underlättat för studenter som bor i andra delar av landet att 
delta. Den långsamma studietakten har även varit en vinst ur språkinlärningssynpunkt: 
många studenter har kommit till universitetet med stora brister i sitt svenskkunnande, 
trots avslutade gymnasiestudier, och de har då haft en fördel av att få extra tid för sin 
färdighetsträning. 
 Grundkursen, de första 20 poängen, inleds med en teoretiskt inriktad kurs 
benämnd Svenskans struktur I, som ges parallellt med en skrivträningskurs. Här 
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behandlas svenskans uppbyggnad på olika nivåer: från grafemnivå upp till textnivå. I 
kursplanen sägs att studiet av svenskan ”så långt som möjligt” ska ske kontrastivt mot 
teckenspråket. Drag i den skrivna svenskan lyfts fram och tillsammans, i 
studentgruppen, förs diskussioner om hur motsvarande drag kommer till uttryck i 
teckenspråket.  
 Då denna kurs gavs för allra första gången fanns i stort sett inga kunskaper alls om 
hur de båda språken förhåller sig till varandra. Som hörande lärare med bristfälliga 
kunskaper både om och i teckenspråk, ställdes jag många gånger inför ett vad jag först 
tyckte ganska märkligt fenomen, nämligen att studenterna i sin roll som informanter 
kunde komma med motstridig eller stundom rent förvånande information om 
teckenspråket. 
 En förklaring till detta ligger naturligtvis i att ingen av dem hade fått någon 
undervisning om och i sitt eget språk och därmed inte heller någon reell möjlighet att 
utveckla ett analytiskt och självkritiskt förhållningssätt till det eller förmåga att föra 
metalingvistiska resonemang kring det. En annan, väl så viktig förklaring, står att finna 
i språkets ställning i samhället under denna tid och den stigmatisering som var 
förknippad med det. Så sent som år 1983 beskrevs situationen på följande sätt: 
 

Det genuina teckenspråket uppfattas som alltför vardagligt och ovårdat för att användas i 
så högtidliga sammanhang som t ex TV. […] Teckenspråk är […] också gruppens 
”hemliga språk”. I skolan kunde man utan risk för att bli förstådd säga vad man ville på 
teckenspråk även inför ögonen på sina lärare. Att det språket nu förs ut och avslöjas för 
hörande känns egendomligt och kanske t o m svekfullt.    (Ahlgren & Ozolins 1983:214.)  

 
Idag är naturligtvis situationen en helt annan. Språket används på ett helt annat sätt 
inom olika områden i samhället och är synligt på olika håll. Det erbjuds som allmänt 
språkämne i den ”vanliga” skolan, både på grundskole- och gymnasienivå, liksom inom 
kommunal vuxenutbildning och utgör alltså inte längre något ”hemligt” gruppspråk. 
(För teckenspråkets ställning av idag, se SOU 2006:54.) Däremot är kunskaperna om 
svenskt teckenspråk fortfarande begränsade även om det hör till ett av världens hittills 
mest utforskade teckenspråk. 
  Till det rent kontrastiva perspektivet på svenskans uppbyggnad på olika nivåer 
kommer ett annat perspektiv, nämligen det visuella. För döva språkinlärare fungerar 
inte förklaringar och beskrivningar som har med ljud att göra: begrepp som vokaler, 
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konsonanter, uttalsvarianter, möjliga bokstavskombinationer osv. får en annan innebörd 
än den gängse. Skiljetecken och grafiska markörer, som t.ex. bruk av versaler eller 
emfatiska kursiveringar av ord, måste förklaras utan hänvisning till uttalet.  
 Att det visuella perspektivet är väsentligt kan belysas av vanliga felskrivningar 
bland döva skribenter, både barn och vuxna, som i äffar i stället för affär eller försätta i 
stället för fortsätta. I det förra fallet återges de två små prickarna på i princip ”rätt” plats 
i ordet – det är ju få två- eller flerstaviga ord i svenskan som innehåller ett ä i 
slutstavelsen. Ett a, som i den felskrivna varianten, är mycket vanligare i den positionen 
och alltså ett mycket ”bättre” val av språkinläraren. I det andra exemplet inleds ordet 
med det vanliga prefixet för- i stället för med fort-, ett morfem som tycks ha en mer 
genomskinlig betydelse som inte passar in i sammanhanget. Stavningen styrs på så sätt 
inte av hur orden låter utan av hur de passar in i andra, förmodligen visuellt lagrade 
mönster.  
 Andra drag som kan behöva lyftas fram i undervisningen är t.ex. svenskans 
ordning. Den är väsentlig inom ord – så fogas böjningsmorfem till varandra i en viss, 
bestämd ordning (häst-ar-na-s) – liksom i sammansättningar (jfr djurpäls med pälsdjur, 
billast med lastbil). Vidare är den väsentlig för innebörden hos fraser (sätta sig på 
hatten gentemot sätta på sig hatten) och hos satser (Kalle slog Pelle gentemot Pelle 
slog Kalle). Här kan ordningen motsvaras av inte bara temporalt ordnade tecken i 
teckenspråket utan också av tecknens rörelse eller den riktning de utförs i, eller av att de 
olika betydelserna uttrycks med olika tecken. Ordningen är också väsentlig för hur olika 
slags texter utformas i de båda språken. Så inleds t.ex. vanligen en svensk tidningsnotis 
med den väsentliga, nya informationen varpå bakgrunden ges. En 
teckenspråksberättelse inleds normalt med en rumslig beskrivning varpå berättelsens 
personer introduceras efter hand då de lokaliseras i rummet – etc. Överhuvudtaget ger 
jämförelser mellan de båda språken många intressanta inblickar i deras skilda 
uppbyggnad. (Se vidare Svartholm 1990.) 
 Vid sidan av studiet av svenskans struktur övas också, som tidigare nämnts, den 
egna språkfärdigheten. Studenterna ligger vanligen på vitt skilda färdighetsnivåer då de 
börjar sina universitetsstudier och eftersom antalet studenter normalt är litet kan det 
vara svårt att nivågruppera dem. De förutsätts dock arbeta tillsammans. ”Peer-review”, 
granskning av varandras texter, ingår som en väsentlig del av utbildningen. Tanken 
bakom den skriftliga träningen är framför allt att studenterna ska få möjlighet att 
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tillämpa sina grammatiska kunskaper från den mer teoretiska strukturkursen, dels i det 
egna skrivandet och dels i analysen av andras texter.  
 För att öva variation och uttryck för nyanser i svenska är teckenspråket väl ägnat 
som utgångspunkt. Studenterna kan t.ex. utgå från beskrivningar av rörelser, 
kroppshållningar, känslor etc. på teckenspråk och försöka finna motsvarande uttryck på 
svenska. Polysyntetiska tecken, dvs. flermorfemiga konstruktioner som bildas genom 
produktiva processer, är särskilt tacksamma att analysera närmare och jämföra med 
svenskans olika uttrycksmöjligheter. Dessa konstruktioner betecknar förflyttning och 
befintlighet och har en rikt sammansatt morfologi (Wallin 1994; se även SOU 2006:29 
s. 35f.)  Man kan t.ex. välja att på teckenspråk beskriva ett rum och hur föremål, möbler 
etc. förhåller sig till varandra inom det och sedan försöka finna de korrekta svenska 
motsvarigheterna till uttryck för befintlighet och läge i rummet (vara, finnas, ligga, stå, 
sitta, hänga, …). Man kan naturligtvis också utgå från svenskan, t.ex. arbeta med 
semantiska fält av typen gå, tassa, smyga, klampa, trampa, trippa, … eller titta, kisa, 
stirra, glo, blänga, snegla, … och studera hur betydelsekomponenterna kommer till 
uttryck i motsvarande tecken. Även på fras-, sats- och meningsnivå finns naturligtvis 
många möjligheter att arbeta kontrastivt med de båda språken.  
 Träningen i skriftlig framställning är även inriktad mot att studenterna ska få 
utveckla förmågan att utnyttja textmönster och att de ska få öva genreanpassning på 
olika sätt. Sådan träning ingår även i en senare delkurs inom grundutbildningen. Där 
kombineras textanalys med skrivövningar, även de med peer review som ett väsentligt 
inslag. Studenterna får också, om än i begränsad omfattning, öva i att översätta från 
skriven svenska till teckenspråk (om översättning, se vidare nedan). 
 Till grundkursen hör även en delkurs benämnd Dövas tvåspråkighet. Här lyfts 
dövas speciella villkor för tvåspråkighet fram och jämförs med hörandes. Vad vet vi 
egentligen om förutsättningarna för en lyckad första- respektive andraspråksutveckling 
hos döva barn? Vilket slags språkutveckling kan man förvänta sig hos det döva barn 
vars föräldrar inte använder teckenspråk eller håller på att lära sig det, mer eller mindre 
samtidigt med sitt barn? Hur ser villkoren ut för en lyckad andraspråksinlärning via 
teckenspråk och skrift? Hur skiljer sig dövas läsning och läsinlärning från hörandes? 
Vad är det för slags forskning som bedrivits inom detta område: vilka teoretiska ramar 
ryms den inom, vilka metoder har man använt, vilken syn på dövhet och teckenspråk 
återspeglas inom den?  
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 Inte minst den senaste frågan är väsentlig. Studenterna måste lära sig att 
identifiera ideologiska ställningstaganden, vare sig dessa uttrycks explicit eller ej, inte 
bara för att sådana är vanliga inom dövundervisningen generellt sett, utan också för att 
de på olika sätt slår igenom även inom forskningen. Man måste t.ex. alltid granska vad 
som framkommer om bakgrunden hos döva barn och vuxna i olika undersökningar. Har 
kanske ett särskilt urval gjorts av eleverna till den skola där undersökningen 
genomförts? Vilka undervisningsmetoder har använts? Går det verkligen att 
generalisera resultaten till andra grupper? Studenterna måste naturligtvis också öva ett 
kritiskt förhållningssätt gentemot ett ”neutralt” perspektiv inom forskningen. 
 Nästa nivå i utbildningen utgörs av en fortsättningskurs om 20 poäng, dvs. 
motsvarande en termins heltidsstudier. Här fördjupas de kontrastiva studierna av 
svenska visavi teckenspråk. Det är framför allt textbindande drag som står i centrum, 
inklusive sådana drag i texter som kan utnyttjas för ökad textförståelse (såsom 
anaforiska processer, kongruens, ordföljd och informationsstruktur). I en särskild kurs 
övas också studenterna i att översätta mellan de båda språken, dels för att de ska 
inhämta fördjupade kunskaper om hur språken är uppbyggda och hur de förhåller sig till 
varandra, dels för att de ska vidareutveckla sin svenska språkfärdighet.  
 Översättningsövningarna behandlar framför allt texter. Eftersom översättning 
mellan de båda språken är ett tämligen nytt fenomen – i början av 1980-talet fanns det i 
stort sett bara en handfull kortare texter, samtliga litterära, som videoinspelade 
översättningar till teckenspråk – finns det inte någon tradition att här falla tillbaka på 
(Ahlgren & Ozolins 1983). Det är först under de allra senaste åren som 
översättarkonsten har börjat utvecklas i samhället. En del av denna utveckling har 
påskyndats genom samverkan mellan studenter/lärare vid institutionen och producenter 
av läromedel och annat material, framför allt vid SIH Läromedel i Örebro.   
 Erfarenheterna från övningarna ledde till att vi även utvecklade en särskild, 
fristående kurs i översättning mellan de två språken, öppen för både hörande och döva 
studenter. Undervisningen har väckt en rad intressanta frågeställningar av både praktisk 
och teoretisk art, ännu helt outforskade. Själva översättningsprocessen finns ännu inte 
beskriven i litteraturen, än mindre vad det är för slags ställningstaganden som 
översättaren har att göra. 
 Det speciella är att man arbetar mellan ett skrivet och ett – i princip – talat språk, 
dvs. det ena språket används vid icke direkt-kommunikation medan det andra är ett 
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språk som används vid direktkommunikation. Då man arbetar från svenska till 
teckenspråk kan situationen i någon mån liknas vid dramatiseringar av skrivna texter 
för t.ex. radioteater och liknande. Det gäller att skapa en god, levande talspråkstext 
utifrån ett kanske t.o.m. stelt skriftspråk med en annan uppbyggnad och en annan 
struktur för att föra fram informationen. Till skillnad från ”vanlig” 
teckenspråkskommunikation är emellertid slutprodukten monologisk, dvs. man kan inte 
bygga på samspel med mottagaren så som man kan vid normal användning av språket.
 Utöver problem som har med skillnaden direktkommunikationsspråk/talat språk – 
skriftspråk att göra ställs översättaren också inför en rad andra. Hit hör att det ”talade” 
språket har haft en begränsad användning i samhället och att det kanske helt enkelt inte 
finns någon tidigare modell att utgå från vid val av textmönster, stilnivå, särskilda 
tecken och liknande. Själva översättandet kan därför innebära att man introducerar en 
ny sorts text i språket och att man därför också måste skapa en ny genre, ett nytt 
textbruk. 
 Likaså finns inte heller tillgång till hjälpmedel av det slag som en ”vanlig” 
översättare arbetar med: ordböcker, ordlistor, språkriktighetsrekommendationer och 
annat. Sedan 1997 finns visserligen ett stort svenskt teckenspråkslexikon tillgängligt 
(Svenskt teckenspråkslexikon 1997; sedan år 2000 även i digital version), men de ca     
3 000 tecken som där finns noterade utgör bara en liten del av det svenska 
teckenförrådet.1 
 Beskrivningen av hur tecknen används är också långt ifrån fullständig. 
Översättaren har att lita till sin språkkänsla i första hand. Viktigt är därför att 
översättaren lär sig att arbeta tillsammans med andra så att olika teckenval och olika 
möjligheter att uttrycka sig kan lyftas fram och prövas. Allt detta är sådant som betonas 
i undervisningen.  
 Utöver översättningsövningarna får studenterna inom fortsättningskursen även 
arbeta med att identifiera språklig variation i svenskan, i tid och rum. Detta behandlas i 
en särskild delkurs, Språket i samhället. Här studeras bl.a. framväxten av svenskan som 

                                                 
1 Arbete med fortsatt dokumentation av tecken och teckenbruk pågår. Så har man t.ex. nyligen gett ut en 
databas med sammanlagt ca 470 tecken som används för matematiska begrepp. En databas över namn 
på svenska orter och landskap omfattar även den över 400 tecken. Ytterligare områden där speciallexika 
getts ut är t.ex. tecken inom idrott (1 056 uppslagstecken) respektive bridge (370 tecken). (SOU 
2006:29 s. 17; se vidare www.ling.su.se.) 
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skriftspråk. Här är frågor kring normering, domänutvidgning, kalkering av utländska 
textmönster respektive inhemskt nyskapande centrala. Hur fungerade det med tyska och 
latin som dominerande skriftspråk i Sverige – vem kunde läsa och skriva? Vad var det 
för slags texter? När började den svenska skriften göra sig gällande i samhället, vad 
användes den till – och av vem? Historiska tillbakablickar av detta slag på svenska 
språkförhållanden tillför ett särskilt perspektiv på teckenspråkets utveckling och dess 
ställning i samhället: parallellerna med tidigare skeden i bruket av svenska språket som 
i huvudsak ett talat språk är många. 
 Fortsättningskursen avslutas med ett projektarbete som i korthet går ut på att 
studenterna ska övas i att genomföra en undersökning av något område inom ämnet och 
att presentera denna undersökning på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt. Det kan 
handla om en kritisk granskning av ett läromedel, en kommenterad översättning, en 
enkätundersökning, en analys av något eller några drag i dövas skrivna svenska m.m. 
 På nästa nivå i utbildningen, en påbyggnadskurs om 20 poäng, ställs kraven på 
självständigt arbete högre (”C-uppsats”) och på den högsta nivån, magisternivån, är 
uppsatsuppgiften mer omfattande med än högre ställda krav. Härigenom får studenterna 
samma slags övning som hörande studenter får i att arbeta vetenskapligt som en 
förberedelse för ett kommande yrkesliv, inom eller utom universitetet. De som fortsätter 
fram till magisterexamen får även fördjupade kunskaper om svenska texter, om litterär 
stilistik, om fack- och bruksprosans kännetecken. Vidare återvänder studenterna till 
frågor som rör läsning och läsprocess hos hörande respektive döva, liksom till mer 
generella frågor inom tvåspråkighetsforskningen. Sammantaget ska de i och med detta 
vara väl förberedda för forskarutbildning inom ämnet. 
 Frånsett den ena av kurserna i översättning riktar sig de kurser som här beskrivits 
enbart till döva studerande som har teckenspråk som sitt primära språk och svenska som 
sitt andraspråk. Hörande och hörselskadade studenter kan välja kortare kurser i ämnet, 
på introduktionsnivå eller på C- och D-nivå inom institutionens reguljära utbildningar. 
De kan också välja uppsatsämnen som knyter an till området.  
 Anledningen till att studentkategorierna hålls isär är främst att de har helt olika 
behov av färdighetsträning i svenska. Denna ser ju olika ut, dels beroende på om 
studenterna har språket som sitt första eller andra språk, dels beroende på om de har 
tillägnat sig det via tal/hörsel eller via skriften. När det gäller lärarutbildning (se vidare 
nedan) görs dock inte denna åtskillnad mellan studentkategorierna. Då erbjuds i stället 
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studenterna särskild färdighetsträning i endera av språken teckenspråk eller svenska, allt 
efter behov. 
 

Forskarutbildning 
 
År 2001 inrättades en särskild forskarutbildning i ämnet. I likhet med 
forskarutbildningen i nordiska språk omfattar denna läskurser om sammanlagt 40 
poäng, dvs. motsvarande ett års heltidsstudier. Arbetet med avhandlingen avses omfatta 
tre års heltidsstudier. Under forskarutbildningstiden förväntas doktoranden delta i 
institutionens seminarieverksamhet och där lägga fram delar av sitt avhandlingsarbete 
för ventilering åtminstone en gång om året. Vanligen disponeras 
forskarutbildningstiden så att doktoranden fullgör undervisning och annan 
institutionstjänstgöring upp till 20 % av sin tid, vilket medför att forskarutbildningen 
som helhet sträcker sig över fem år. 
 Ämnet är naturligtvis för litet för att ha enbart egna kurser och en egen 
seminarieserie. I stället samverkar utbildningen med andra ämnens forskarutbildningar 
och då särskilt med den som ges i nordiska språk. Härigenom kan ämnets doktorander 
erbjudas en större gemenskap för sina studier – om än inte en till alla delar helt igenom 
genuin ämnesgemenskap. Genom att forskarutbildningarna liknar varandra underlättar 
det också för doktorander i nordiska språk att välja ett avhandlingsämne med inriktning 
mot svenska som andraspråk för döva. Hittills har en sådan avhandling lagts fram 
(Wennerberg 2004). 
 I dag har ämnet en ”egen” doktorand, Krister Schönström, sedan tidigare anställd 
vid institutionen som universitetsadjunkt i ämnet. Han studerar tvåspråkig utveckling 
hos döva elever i specialskolan för döva. Bl.a. undersöker han i vad mån deras 
språkutveckling i svenska kan beskrivas utifrån den s.k. processbarhetsteorin 
(Pienemann 1998) och han jämför även med deras teckenspråkiga utveckling. Inom den 
internationella forskningen finns det flera som hävdar att det finns ett klart samband 
mellan teckenspråksfärdigheter och färdigheter i samhällets språk (t.ex. Hoffmeister 
2000, Strong & Prinz 1997, 2000) och det är naturligtvis av värde att se i vad mån detta 
kan konstateras även för svenska döva barn. (Se vidare nedan.) 
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 Strävan är naturligtvis att på sikt få fram fler doktorander i ämnet. En svårighet 
ligger emellertid i att få döva studenter väljer att fortsätta sina studier upp till högre 
nivåer inom grundutbildningen; en annan är att det svenska regelverket endast tillåter 
doktorander med säkrad finansiering.  
 

Något om forskningen inom området 
 
Den litteratur som fanns i början av 1980-talet kring döva barns skriftspråksinlärning 
pekade entydigt åt ett och samma håll: barnen utvecklade inte ett normalt skriftspråk. 
Deras skrivna alster innehöll en rad felaktigheter och avvikelser jämfört med det 
”riktiga” språket. Felen och avvikelserna betraktades ofta som tecken på avvikande 
språkförmåga eller togs t.o.m. som intäkt för psykologiska störningar hos dem 
(Svartholm 1984).  
 Den tidigare forskningen jämförde som regel döva med hörande barn som 
använde sitt förstaspråk. Det var alltså dessa jämförelser som utföll så negativt för 
dövas del. Det som var ”konstigt” och ”avvikande” i deras skriftspråk föreföll 
emellertid i mångt och mycket vara vanliga interimspråksdrag (dvs. särdrag i 
inlärarspråk, välkända från tvåspråkighetsforskningen i allmänhet (se t.ex. Hammarberg 
& Viberg 1975). Vid den här tiden var det dock bara någon enstaka forskare som hade 
vågat sig på att lägga fram hypotesen att deras inlärning av samhällets språk skulle 
kunna vara jämförbar med främmande- eller andraspråksinlärning. (Jfr Svartholm 
1984.) Här fanns alltså en viktig fråga att gå vidare med: vad skulle en närmare analys 
av dövas skriftspråk kunna visa för likheter och skillnader mellan döva och hörande 
andraspråksinlärare?  
  I det första projektet jag ansvarade för, ”Svenska som målspråk för döva” 
(finansierat av Riksbankens Jubileumsfond), valde jag att ringa in olika syntaktiska 
drag av det här slaget i dövas skrivna svenska. Redan namnet på projektet var en 
markering av att jag ville utgå från de kunskaper som då fanns om hörande invandrares 
interimspråk. Sedan 1973 hade sådan forskning pågått vid institutionen för lingvistik 
inom ett välkänt projekt, ”Svenska som målspråk” (SSM-projektet, se t.ex. 
Hammarberg & Viberg 1975).  
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 Utgångspunkten var skriftspråkligt material som jag samlade in bland vuxna 
barndomsdöva som befann sig på olika nivåer av sin svenskinlärning. Till de drag som 
jag studerade närmare hörde utelämningar av subjekt och objekt (Svartholm 1987a), 
uttryck för befintlighet och förflyttning (Svartholm 1988) och, i en större studie, bruket 
av relativsatser (Svartholm 1987b). Den senare omfattar även beskrivningar av sådant 
som t.ex. bruket av fasta fraser, av underordningsmarkörer av skilda slag och bruket av 
ordet som i olika, från målspråket skilda funktioner.  
 På punkt efter punkt var det fullt möjligt att lyfta fram en rad likheter – men också 
en del skillnader – med interimspråket hos hörande andraspråksinlärare. Många av de 
”avvikande” och ”konstiga” drag i dövas skriftspråk som fanns beskrivna sedan tidigare 
var helt enkelt vanliga inlärarfel och kunde beskrivas som sådana utan något sneglande 
på vare sig dövheten som sådan eller teckenspråket som förklaringar.  
 En annan väsentlig iakttagelse var att ordningen mellan olika drag som lärdes in 
delvis föreföll vara densamma för hörande och döva språkinlärare. Så gick det t.ex. att 
påvisa att relativsatser verkade läras efter ett universellt mönster, en inlärningshierarki, 
som gick från ”lättare” strukturer till ”svårare” och som tidigare bara fanns beskriven 
för hörande språkinlärares del (se Svartholm 1987b). Härigenom fick hypoteser om 
språkliga universalia och universella språkinlärningsstrategier ett viktigt stöd: då 
inlärningsgångarna visar sig vara desamma hos döva som hos hörande pekar detta 
naturligtvis mot en gemensam, allmänmänsklig språkinlärningskapacitet, oberoende av 
hörselförmågan.  
 Denna forskning ledde inte bara fram till ökade kunskaper om dövas skriftspråk i 
sig. En väsentlig tanke bakom projektet var att använda jämförelserna mellan dövas och 
hörandes interimspråk i praktiken, för att förändra svenskundervisningen för döva. 
Genom att lyfta fram likheterna och skillnaderna gavs en god grund för att gå vidare 
med att försöka identifiera vilka delar av det ”vanliga” ämnet ”svenska som främmande 
språk/andraspråk” som kunde vara relevanta i dövundervisningen. (Jfr även Svartholm 
1993.) 
 Parallellt med den forskning som här beskrivits pågick ett intensivt 
utvecklingsarbete i samverkan med lärare vid landets specialskolor (varom mera 
nedan). Det hade sin grund i ett forskningsprojekt som hade startats vid mitten av 1970-
talet och som syftade till att belysa döva och gravt hörselskadade barns tidiga språkliga 
och kognitiva utveckling (Ahlgren 1980). En grupp döva barn hade getts möjlighet att 
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utveckla dövas teckenspråk som sitt första språk under förskoleåren. Efter skolstarten 
deltog barnen i ett nytt projekt som utfördes i samverkan mellan Manillaskolan och 
Lärarhögskolan i Stockholm och med Inger Ahlgren och mig själv som vetenskapliga 
ledare (Ahlgren 1988).  
 Det var arbetet med denna grupp av barn som ledde fram till det som i 
internationella sammanhang ofta kallas för ”den svenska modellen” för 
dövundervisning: en tvåspråkig undervisning där dövas teckenspråk betraktas som 
barnens förstaspråk och där samhällets språk betraktas som ett andraspråk. Vissa försök 
hade gjorts med att ge barnen regelrätt svenskundervisning redan under 
förskoleperioden, men dessa försök gav inte särskilt mycket (Ahlgren 1984). I skolan, 
däremot, var barnen redo att tillägna sig skriftspråket. Utöver den särskilda 
undervisning de fick i svenska, där döva och hörande lärare samverkade, erbjöds de inte 
någon särskilt tillrättalagd undervisning utan deltog i skolarbetet på samma villkor som 
alla andra elever.  
 Arbetet i klassrummet visade att eleverna klarade av att tillägna sig svenska i 
skrift utifrån samtal på teckenspråk kring svenska texter: man ”läste” texterna 
tillsammans, dvs. talade om innehållet i dem på teckenspråk, man gjorde jämförelser 
mellan språken, lärarna förklarade och förtydligade. Elevernas frågor fick till stor del 
styra vad det var för språkdrag som togs upp i undervisningen. Det var också elevernas 
egna val som fick styra vad det var för slags texter de läste, enskilt eller i grupp. Arbetet 
med texter kompletterades också med viss grammatikundervisning där särskilt 
svenskans grundläggande satsstruktur lyftes fram på ett tidigt stadium. Det kontrastiva 
perspektivet var viktigt. Lärarna betonade även vikten av att hålla isär de båda språken. 
(Se vidare Metodbok 1991, Svartholm 1993, Mahshie 1995.) 
 Då dessa elever skulle sluta skolan bedömde deras lärare att de nått fram till en 
läsfärdighetsnivå som var fullt jämförbar med hörande elevers i samma åldersgrupp. De 
fick delta i ett test av läsfärdigheten tillsammans med sina kamrater i samma 
avgångsklass, läsåret 1990–1991. Totalt omfattade undersökningen 19 elever. Av dessa 
var det fyra som hade deltagit i den särskilt tillrättalagda svenskundervisningen. 
Ytterligare fyra elever kom av olika skäl att falla bort från undersökningen. (Se vidare 
Svartholm 1994, 1998.) 
 Samtliga elever ombads enskilt att läsa ett par texter av olika svårighetsgrad och 
återberätta innehållet på teckenspråk. En döv försöksledare ställde också en del frågor 
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till texterna i syfte att få elevernas förståelse av olika drag i dem närmare belysta. 
Återberättandet av texterna liksom samtalen kring dem videofilmades. Som jämförelse 
användes skriftligt material som hämtats in i samband med en tidigare undersökning, 
gjord bland vuxna barndomsdöva, som befann sig i någon form av vuxenutbildning 
under läsåret 1987–1988 (Svartholm m.fl. 1988). En av de texter som där användes var 
hämtad från ett självskattningstest utvecklat för hörande invandrare; textens 
svårighetsgrad ansågs ligga på en nivå som motsvarade fullgoda svenskkunskaper, 
tillräckliga för att kunna delta i språkligt krävande, teoretiska kurser på t.ex. 
gymnasienivå (von Elek 1981, Självbedömning 1985). Denna text visade sig inte helt 
oväntat vara för svår för de vuxna försökspersonerna. 
 De döva elever som deltagit i den första, kontrastiva undervisningen i svenska 
visade sig klara av att förstå texterna fullt tillfredsställande. Det fanns visserligen både 
ord och fraser i dem som flera av eleverna sade sig aldrig ha sett förut, men vanligen 
klarade de av att resonera sig fram till tänkbara betydelser med hjälp av kontexten. 
Sammantaget visade de en mycket god metalingvistisk medvetenhet, dvs. förmåga att 
resonera kring språk och kring sitt eget sätt att hantera det vid läsningen. 
 För de andra eleverna blev bilden till stor del en annan. Två av dem klarade av att 
sammanfatta innehållet i texterna på ett liknande, fullt tillfredsställande sätt. Fem 
försökte sammanfatta men klarade inte detta särskilt väl; missförstånden var många och 
gissningarna var ofta mindre lyckade. För de återstående åtta eleverna var texterna 
alldeles för svåra. 
 En intressant skillnad visade sig i hur eleverna betedde sig rent fysiskt vid själva 
läsningen. De som deltagit i försöksverksamheten rörde varken sina händer eller 
munnar då de först läste igenom texten: de tittade på den och återgav sedan innehållet 
på teckenspråk. De flesta av de andra eleverna, däremot, sökte återge texten ord för ord 
med ett tecken i taget. Då de tillfrågades om betydelsen hos det som de på så sätt 
försökte få fram med tecken visade det sig att de själva inte hade förstått. Tecknen blev 
bara ett yttre, mekaniskt återgivande av texten, utan egentligt innehåll. Bara en elev 
kunde återberätta innehållet i det han på så sätt återgett med tecken.  
 Det är rimligt att förmoda att dessa elever hade uppmuntrats till sådan ”läsning” 
av sina lärare. Under deras skoltid hade fortfarande den s.k. tecknade svenskan, eller 
åtminstone ett starkt svenskpåverkat teckenspråk, varit dominerande i undervisningen. 
Lärarna hade visserligen kommit att erbjudas fortbildning i det ”genuina” 
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teckenspråket, men sådan fortbildning startade på allvar bara några år innan den 
aktuella elevgruppen lämnade skolan. Naturligtvis tog det tid innan teckenspråket slog 
igenom på allvar som undervisningsspråk.  
 I och med att undersökningen gjordes i ett slags brytningstid mellan användningen 
av tecknad svenska respektive teckenspråk, ville vi också få veta något om elevernas 
attityder till de båda sätten att teckna. Deras synpunkter har tidigare sammanfattats på 
följande sätt: 
 

Samtliga elever, oberoende av bakgrund, beskrev den tecknade svenskan som ”långsam”, 
”tidskrävande”, ”tråkig” etc. Andra kommentarer var ”Man blir trött” och ”Man börjar 
gäspa medan man väntar på innehållet”. En elev sade: ”Det är OK i början men efter ett 
tag blir man alldeles snurrig i huvudet”. De här negativa omdömena kom alltså också 
från de elever som hade mycket goda kunskaper i svenska. En av dessa hävdade 
dessutom att det tog mycket längre tid att lära sig saker då läraren använde tecknad 
svenska jämfört med om läraren använde dövas teckenspråk. Därför, menade han, skulle 
dövas kunskapsnivå i stort påverkas mycket negativt om den tecknade svenskan skulle 
ges företräde framför dövas teckenspråk i undervisningen.             (Svartholm 1997:4.) 

 
De här kommentarerna kan förklaras utifrån vad vi idag vet om produktions- och 
perceptionsvillkoren för talade språk gentemot tecknade. Talade språk kännetecknas av 
en i grunden linjär organisation där de språkliga uttrycken följer efter varandra i tiden. 
Tecknade språk, däremot, har visserligen också en sådan tidsdimension men de utmärks 
framför allt av den simultana organisationen: betydelseenheter kan uttryckas samtidigt i 
mycket högre grad än i talet. Detta märks bl.a. i bruket av icke-manuella signaler som 
t.ex. munrörelser och ansiktsuttryck. Den spatiala organisationen, det att tecken kan 
utföras i olika positioner och i olika riktningar, är också ett viktigt kännetecken. (Se 
vidare SOU 2006:29 s. 18ff.) 
 Eftersom det inte går att kombinera talet med det tecknade språkets organisation 
kommer den linjära ordningen att ta över då man försöker tala och teckna samtidigt. Det 
innebär att produktionen av tecken underordnas talet. Den språkliga information som 
tecknen innehåller – och som emellanåt kan vara oerhört komplex; jfr ovan – reduceras 
och de språkliga uttrycken för hur tecknen förhåller sig till varandra försvinner. Inte 
heller den information som ligger i talets prosodiska drag som intonation, betoning osv. 
kommer till något visuellt uppfattbart uttryck. Detta kan alltså förklara varför ”man blir 
trött” eller ”alldeles snurrig i huvudet” efter ett tag: mottagaren tvingas själv lista ut hur 
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informationen är strukturerad. Det ögat möter är en räcka av tecken utan inbördes 
samband.  
 Den avgångsklass som undersökningen gällde deltog också i en annan studie, 
nämligen av klassrumskommunikation. Från och med årskurs 8 hade de sammanlagt 23 
högstadieeleverna samlats i en och samma klass. Delar av undervisningen gavs i 
helklass med två eller fler lärare närvarande, andra delar av undervisningen gavs i 
mindre grupper. Några lektioner videofilmades men i huvudsak genomfördes 
undersökningen genom direktobservationer. Den ingick i ett större projekt där vi även 
studerade gruppkommunikation vid RGD/RGH, Riksgymnasiet för döva/gravt 
hörselskadade, med det övergripande syftet att utveckla svenskämnet för döva i 
gymnasieskolan (Svartholm m.fl. 1993). 
 Studiet av den stora avgångsklassen lyfte bl.a. fram lärarens sätt att strukturera 
den visuellt kommunicerade informationen inklusive hennes markeringar av 
turtagningsordningen och liknande. Eleverna föreföll också väl medvetna om de 
grundläggande villkoren för ett fungerande språkligt samspel i klassrummet. Bl.a. var 
det tydligt att de tog ansvar för att var och en skulle se vad som sades t.ex. genom att de 
ställde sig upp då de skulle komma med ett inlägg och inväntade allas uppmärksamhet.  
 Bilden av klassrumskommunikationen vid RGD/RGH var i mångt och mycket en 
annan. Där kunde vi genom observationer i olika grupper med olika lärare se 
konsekvenserna av att lärare inte behärskade teckenspråket lika väl. Elevernas svar på 
lärarnas frågor kunde vara korta och fragmentariska och deras diskussioner sinsemellan 
var ofta starkt begränsade om de över huvud taget förekom. Det verkade som om de var 
vana vid att lärarna i princip förde en dialog med en elev i taget. De föreföll inte heller 
särskilt intresserade av samspel med de andra i gruppen. Flera förklaringar till det 
bristande intresset är tänkbara, t.ex. att lärarens turtagningssignaler inte var tillräckligt 
tydliga för att man skulle kunna följa dialogen eller att ansträngningen att följa och 
förstå lärarens ofta bristfälliga teckenspråk kunde vara för stor. Eftersom det också 
hände att eleverna svarade på lärarens frågor via tal, inte med tecken, kanske man helt 
enkelt valde bort att ens försöka förstå kamratens inlägg. 
 Här ska till sist ytterligare några av de områden som berörts av forskningen 
presenteras. De har inte samma direkta konsekvenser för undervisningen av döva men 
de kan naturligtvis sägas ha indirekta sådana. I ett projekt, ”Perspektiv i svensk skrift 
gentemot teckenspråk” (finansierat av HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
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forskningsrådet) studerades anföringsuttryck och andra uttryck för perspektiv i 
berättande texter, översatta till teckenspråk. Resultat från projektet finns redovisade i en 
magisteruppsats i ämnet teckenspråk (Simper-Allen 1999). Området visade sig vara 
mycket mer komplicerat än väntat, inte minst för att olika perspektiv – berättarens 
respektive en textpersons – tycks kunna uppträda samtidigt i teckenspråket. Så kan den 
manuella delen av ett yttrande uttrycka ett perspektiv medan den icke-manuella delen 
uttrycker ett annat. Delvis påminner detta om det ”svävande” perspektiv som t.ex. kan 
ses i ”erlebte rede” i svenskan. Simper-Allen diskuterar även direkt gentemot indirekt 
anföring och menar att den senare anföringsarten inte verkar finnas i det svenska 
teckenspråket. Hela detta område skulle behöva utforskas närmare och jämförelserna 
mellan språken fördjupas. 
 Under rubriken ”Forskarutbildning” ovan har Krister Schönströms arbete med att 
studera tvåspråkig utveckling hos döva elever i specialskolan omnämnts. Detta går 
tillbaka på ett försöksprojekt som vi startade 2001 tillsammans med Philip Prinz (med 
ekonomiskt stöd av bl.a. ett Fulbright Research Grant och STINT, Stiftelsen för 
internationalisering av högre utbildning och forskning). Prinz med kolleger hade 
utvecklat ett test i amerikanskt teckenspråk, TASL (Test of American Sign Language; 
Prinz, Strong & Kuntze 1996, Strong & Prinz 1997). Vi översatte detta test och 
anpassade det i någon mån till svenskt teckenspråk. Förhoppningen var att det skulle gå 
att använda testet för internationella jämförelser mellan svenska döva elevers 
språkutveckling och döva elever från inte bara USA utan också från andra länder. En 
version av testet fanns t.ex. i översättning till franskt teckenspråk (Niederberger m.fl. 
2001).  
 Testet består av flera delar. Sålunda testas elevernas förmåga att förstå en tecknad 
berättelse och själva producera en sådan utifrån ett stimulusmaterial. Vidare testas 
produktion och förståelse av s.k. ”classifiers” (ung. produktivt bildade 
teckenkonstruktioner som uttrycker referenters storlek, form och 
befintlighet/förflyttning i rummet), förståelse av lokativa konstruktioner och, till sist, 
förståelse av temporala uttryck. TASL hade prövats ut i två versioner med 155 elever i 
två åldersgrupper, 8–11 år resp. 12–15 år. Vi valde att pröva den svenska versionen i 
mindre skala med sammanlagt 24 elever i årskurs 5 och 6 (eleverna är då 11–12 år) vid 
två olika dövskolor. 
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 Den preliminära analysen av testsvaren visade att testet inte räckte till för att 
påvisa egentliga skillnader mellan eleverna: det var för enkelt för de flesta av dem. 
Användbarheten av testet förefaller begränsad, också för det att det är tveksamt i vad 
mån ett par av deltesten verkligen är adekvata. Ytterligare en komplikation, förknippad 
med utveckling av test av det här slaget för svenska förhållanden, är naturligtvis 
problemen med standardisering: antalet döva elever är litet. (Se vidare Schönström m.fl. 
2003.) Erfarenheterna från detta arbete är naturligtvis väsentliga för att gå vidare inom 
området. Schönströms avhandlingsarbete går bl.a. ut på att försöka ringa in språkliga 
drag i döva elevers teckenspråksanvändning (i årskurs 5 och 10) som återspeglar deras 
språkliga utvecklingsnivå.  
 Ytterligare en inriktning på forskningen gäller hörselskadades språkliga situation. 
På uppdrag av Hörselskadades Riksförbunds Forskningsfond genomfördes år 1998 en 
pilotstudie där ett antal barndomshörselskadade, sammanlagt sex personer, intervjuades 
och fick redogöra för sin språkliga bakgrund och sitt bruk av svenska respektive 
teckenspråk (Ahlström & Svartholm 1998). Till skillnad från dövas språksituation, som 
kan beskrivas som en form av diglossi med en förhållandevis enkel 
funktionsuppdelning mellan de båda språken, visade sig de hörselskadades situation 
vara mer komplicerad. Man var beroende av teknik för att uppfatta tal men också av 
den omgivande ljudmiljön, antalet samtalsdeltagare och dessas hänsyn till den 
hörselskadades behov av goda villkor för läppavläsning m.m. Ytterligare begränsande 
faktorer var t.ex. struktureringen av den talade interaktionen – envägskommunikation, 
som i en föreläsning, kan vara förhållandevis lätt tillgänglig medan samtal eller 
diskussioner i grupp kräver strikt ordnade former – och tiden. Anspänningen för den 
hörselskadade att uppfatta vad som sägs är stor, också då de tekniska hjälpmedlen 
fungerar fullt ut, och man orkar helt enkelt inte koncentrera sig alltför länge åt gången.  
 Dessa begränsningar på användningen av talat språk kan till stor del kompenseras 
med teckenspråkets hjälp: tillgång till teckenspråkstolkar liksom möjligheten att välja 
teckenspråkskunniga vänner för umgänge etc. ger en helt annan valfrihet och 
möjligheter till delaktighet i samhället än vad enbart tillgång till talat språk kan ge. De 
båda språken kan alltså komplettera varandra och på så sätt motverka det språkliga 
utanförskap som många hörselskadade vittnar om. 
 Nyligen påbörjade jag och ytterligare en medarbetare, Sara Ottersten, ännu ett 
pilotprojekt, även det finansierat av Hörselskadades Riksförbunds Forskningsfond. Häri 
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studerar vi samtal i grupp mellan tvåspråkiga hörselskadade ungdomar. Avsikten är att 
se hur de båda språken används och, om språkväxling förekommer i samtalen, vad det i 
så fall är som avgör valet av det ena eller det andra språket. En intressant fråga är om 
sådan växling används för att komplettera och förtydliga språklig information som inte 
uppfattats till fullo via hörseln. Någon rapportering föreligger ännu inte från projektet. 
Erfarenheterna från detta liksom det föregående projektet är av vikt inte bara för 
hörselskadade utan även för bemötandet av barn med Cochlea Implantat. (Se vidare 
nedan.) 
 

Lärarutbildning och utvecklingsarbete 
 
Den första gången grundutbildningen för döva hade getts vid universitetet i ämnena 
teckenspråk och svenska som andraspråk för döva erbjöds studenterna en 
kompletterande praktisk-pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm för att 
kunna bli lärare i specialskolan. Den utbildningen avslutades våren 1985. Det kom dock 
att dröja flera år innan den erkändes som behörighetsgivande för läraryrket. Ännu så 
sent som i Skolöverstyrelsens anslagsframställning för 1989/90 påtalades behovet av 
särskilda tjänster i specialskolan för denna lärarkategori (SÖ 1989/90 B15:10).  
 Under årens lopp har institutionen kommit att medverka i ett stort antal kurser för 
blivande lärare, liksom för verksamma lärare runtom i landet. Det har rört sig om allt 
från enstaka föreläsningar i olika slags kurser till hela utbildningspaket. Den kanske 
största utmaningen hittills var då Lärarhögskolan fick i uppdrag av regeringen att, 
tillsammans med universitetet och den dåvarande högskolan i Örebro, ta fram en 
anpassad grundskollärarutbildning för verksamhet bland döva och hörselskadade elever 
(Proposition 1991/92:75). Tidigare behövde man dels en vanlig grundläggande 
lärarutbildning och dels en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning för att få arbeta i 
specialskolan. Nu skulle studenterna erbjudas en direktutbildning för att bli dövlärare. 
 Hösten 1994 kunde utbildningen starta med inriktning mot ämnena svenska och 
teckenspråk i specialskolan. Studenterna var både döva, hörande och hörselskadade. 
Gemensamt var att de behärskade teckenspråk. Så mycket som möjligt av 
undervisningen gavs direkt på teckenspråk av tecknande lärare. I ämnen där sådana inte 
fanns att tillgå användes tolkar. Studenterna själva använde teckenspråk sinsemellan. 
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Härigenom fick de möjlighet att vidareutveckla sitt teckenspråk och, viktigt för alla i 
gruppen, möjlighet att föra ämnesanknutna resonemang på det. Detta senare är tveklöst 
ett mycket väsentligt inslag i all lärarutbildning för verksamhet i dövskolan: de blivande 
lärarna måste ges möjlighet att utveckla sin professionalism på och i teckenspråk, inte 
bara allmän konversationsförmåga. 
 Utbildningen varade i fyra år. Utöver ämnena teckenspråk och svenska för döva 
omfattade den bl.a. kurser i barn- och ungdomslitteratur, matematik, bild/idrott/drama 
samt en allmän kurs benämnd Kommunikation och kultur, delvis gemensam med andra 
lärarstuderande. Till utbildningen hörde även en valbar kurs som sträckte sig över en 
termin (studenterna kunde t.ex. välja engelska eller naturorienterande respektive 
samhällsorienterande ämnen) liksom praktik och ett examensarbete.  
 Efter det att den första kullen examinerades år 1998 har utbildningen inriktats mot 
två andra ämnesområden, nämligen matematik- och naturorienterande ämnen respektive 
samhällsvetenskapliga. Den förra inriktningen har avsatt sig i ett nytt forskningsområde 
vid Lärarhögskolan, nämligen kring naturvetenskaplig begreppsbildning och 
begreppsförändring hos döva elever. (Se t.ex. Molander m.fl. 2001.) Även vid Malmö 
högskola, där lärarutbildning bedrivs, har forskningen intresserat sig för frågor av detta 
slag. Där är det den matematiska begreppsbildningen som studerats närmare (Foisack 
2003).  
 Hösten 2006 startades en ny version av lärarutbildning för verksamhet bland döva 
och hörselskadade, även detta på uppdrag av regeringen. Studenterna erbjuds att söka 
två särskilda inriktningar (Naturvetenskap för skolans lägre åldrar, respektive 
Teckenspråk och svenska som andraspråk för döva) där stora delar av utbildningen 
kommer att ges på teckenspråk. Studenterna kan även välja andra inriktningar men kan 
då inte garanteras en teckenspråkig miljö för sitt lärande. Döva studerande har dock den 
vanliga, självskrivna rätten att få studera med teckenspråkstolk.   
 Frågor kring dövas tvåspråkighet har naturligtvis en given plats inom all 
lärarutbildning som ska förbereda för arbete med döva och gravt hörselskadade. 
Lärarkandidaterna måste få övning i att använda de båda språken och reflektera över 
dem, både för sin egen inlärning och för att bruka dem i undervisningen. Det 
undervisningsspråk de kommer att använda blir i huvudsak sannolikt teckenspråket, 
men även svenska får naturligtvis en viktig roll, inte minst för det att detta är det 
normala språket i läromedlen. Visserligen finns en del material på teckenspråk men 
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sådant kommer aldrig att kunna ersätta svenskspråkigt material fullt ut, bara 
komplettera det. Läraren behöver därför kunna analysera svenska texter av olika slag, 
genomskåda svårigheter i dem, arbeta kontrastivt mot teckenspråket och, inte minst, 
kunna återge innehållet och diskutera dem med eleverna på teckenspråk. På så sätt har 
ämnet svenska som andraspråk för döva en större vikt i skolarbetet än att bara vara ett 
eget skolämne. 
 Kunskaper kring hur de båda språken samspelar i undervisningen har successivt 
vuxit fram och utvecklats i nära samverkan med lärare vid landets specialskolor för 
döva/gravt hörselskadade. Detta har skett i utvecklingsprojekt av olika slag, ofta i 
anslutning till fortbildningskurser som vi gett vid skolorna. Grunden till detta lades 
redan under läsåret 1983–1984 då en handfull lärare från landets olika specialskolor 
samlades vid ett par tillfällen till vad som kallades en ”pilotkurs” i dåvarande 
Skolöverstyrelsens regi. Den nya läroplanen för specialskolan hade, som tidigare 
nämnts, introducerats på hösten 1983 och nu skulle de nya tankar som låg bakom den, 
tvåspråkighet i teckenspråk och svenska, föras ut i skolorna. 
  I ”pilotkursen” möttes dövlärare och forskare från Stockholms universitet, liksom 
lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm, och tillsammans kunde vi inventera 
kunskapsläget och de fortbildnings- och utvecklingsbehov som förelåg. Kursdeltagarna 
förbereddes också för att introducera den tvåspråkiga undervisningen i sina respektive 
”hemmaskolor”. Genom denna ”pilotkurs” kunde tvåspråkigheten börja ta form i 
praktiken.  
 Under resten av 1980-talet blev fortbildningsinsatserna intensiva. Specialskolorna 
efterfrågade seminariedagar, kortare kurser, föreläsningar osv. Samtidigt behövde man 
också hjälp med att utveckla läromedel och att få fram metodanvisningar liksom annat 
material som den nya, tvåspråkiga undervisningen krävde. Skolöverstyrelsen initierade 
bl.a. en arbetsgrupp med lärare, KUSK, som skulle ta fram vad man kallade 
kommentarmaterial för undervisningen. Förkortningen KUSK stod för ”Kreativa 
utvecklingsgruppen för specialskolans kommentarmaterial”; gruppen tillkom i 
december 1984. KUSK-gruppen diskuterade fortlöpande sitt arbete inom en större 
samrådsgrupp med företrädare för bl.a. Skolöverstyrelsen, Stockholms universitet 
Lärarhögskolan, handikapp- och föräldraorganisationerna. Under samlingsrubriken 
”Dövas två språk” kom två volymer med servicematerial ut på KUSK-gruppens 
initiativ, Språklära. Svenska för döva (Svartholm 1990) och Metodbok (1991).  
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 Språkläran – som riktar sig till lärare, inte till eleverna själva – ger grundläggande 
riktlinjer för hur grammatiken kan behandlas i specialskolans undervisning. Här betonas 
bl.a. att undervisningen om språkets struktur måste ses i ett större sammanhang, där 
elevernas möten med autentiska svenska texter utgör den centrala delen och den 
huvudsakliga källan till deras svenskinlärning. Så långt som var möjligt i det 
kunskapsläge som rådde då språkläran kom till, beskrivs olika drag i svenskans struktur 
under jämförelse med teckenspråkets.  
 Språkläran förtjänar här en särskild kommentar p.g.a. att den till stora delar 
faktiskt företräder en annan syn på grammatikundervisning än vad som kom till uttryck 
i läroplanen. Bitvis ger läroplanens beskrivning av svenskämnet ett intryck av en 
tämligen mekanisk syn på grammatiken. Där sägs t.ex. att eleverna ska lära sig att 
”använda begrepp som ord, bokstav, ljud, vokal, konsonant, stavelse, stam, ändelse, 
ordföljd, mening, stycke och skiljetecken i samtal om ord och texter” och de ska också 
lära sig ”ordklasserna, i första hand de vanligaste formerna av substantiv, verb och 
adjektiv” (LGr 80 1983:27). Detta, liksom merparten av vad som sägs om svenskämnet 
i planen är emellertid inte alls anpassat till dövskolans tvåspråkighetsmål. Det är i 
stället direkt taget från den läroplan som gällde för det vanliga svenskämnet, 
modersmålsundervisningen för hörande elever (LGr 80 1980:133ff.). I språkläran 
däremot poängteras just språkdragens funktion i texter; grammatikstudiet ska inte vara 
något självändamål.  
 I Metodbok lämnas metodiska uppslag liksom information om möjliga arbetssätt i 
undervisningen. Huvudrubrikerna är ”Läsa”, ”Skriva” och ”Tala”. Talundervisningen 
var alltså inte bannlyst i den svenska dövskolan under den här perioden, vilket stundom 
hävdas, men den kom att inta en undanskymd roll.  
 Ute i skolorna pågick åtskilligt av utvecklingsarbete, ofta i samverkan med oss 
som var verksamma i forskningen. Ett gott exempel på vad detta samarbete kunde leda 
fram till är läseboken Adams bok (1991), ett text- och videomaterial avsett för den 
första läsundervisningen och som också inkluderar en lärarhandledning (Adams bok 
1991). Den planerades i anslutning till en fortbildningskurs som jag gav för lärare vid 
Manillaskolan under läsåret 1987–1988. Läseboken har sedermera blivit ett välkänt 
material långt utanför Sveriges gränser. Den ägnas ett särskilt avsnitt i en omfattande, 
amerikansk rapport om tvåspråkig dövundervisning i Sverige och Danmark. Där sägs 
bl.a.: 
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The book is very compelling because of its colorful illustrations and the nature of the 
subject matter, one of the only books of its kind […] about healthy, happy deaf children 
and their everyday struggles and triumphs.                 (Mahshie 1995:3.) 

 
Mahshie lyfter också fram ett annat, väl så väsentligt kännetecken: ”It has full sentences 
with diverse grammatical constructions; not repetitive, primer-type Swedish” (Mahshie 
1995:3). Dittills hade man inte riktigt “vågat” presentera den “riktiga”, “svåra” 
svenskan för döva barn, särskilt inte i början av deras svenskinlärning. Från det 
samverkansprojekt med Manillaskolan som beskrivits ovan visste vi emellertid att döva 
barn mycket väl kunde starta med riktiga texter, skrivna för barn – och att det till och 
med var lämpligast eftersom det var sådana texter som gav ett innehåll, en motivation 
för barnen att lära sig svenska.  
 Listan över fortsatt medverkan i utbildning och utvecklingsarbete, inriktat mot 
specialskolans behov, skulle kunna göras lång. Det väsentliga är emellertid inte de 
specifika projekten eller uppdragsgivarna i sig. I stället vill jag poängtera grundvalen 
för den förändring som successivt kom till stånd inom specialskolan: den utgick från 
lärarnas eget arbete. Det var deras öppenhet för samspelet mellan den praktiska 
vardagen och forskningen som gjorde förändringarna möjliga. 
 Idag når den svenska specialskolan resultat som vid en första anblick kanske inte 
ter sig särskilt imponerande men som, vid en närmare granskning och i ett 
internationellt perspektiv, ändå är anmärkningsvärda. Enligt Specialskolemyndigheten, 
SPM, nådde 38 % av specialskolans avgångselever år 2005 upp till betyget Godkänd 
eller högre i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska (SPM 2005). Totalt 
fick 55 % betyget Godkänd eller högre i ämnet svenska, 42 % motsvarande i engelska, 
48 % i matematik och 77 % i ämnet teckenspråk. Frånsett för teckenspråksämnets del 
sägs bedömningsgrunderna vara desamma som i den vanliga skolan, om än inte fullt ut: 
bedömningskriterier som bygger på tal och hörsel är naturligtvis inte relevanta. SPM 
betonar att resultaten i svenska måste relateras till det faktum att specialskolans elever, 
trots att de har ett extra års skolgång, inte får samma antal undervisningstimmar i 
svenska som elever i den ”vanliga” skolan (1 360 timmar gentemot 1 490). Man pekar 
också på att en så hög andel som 40 % av specialskolans elever är i behov av särskilt 
stort stöd. Det kan röra sig om elever med tilläggshandikapp av olika slag, om en 
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komplicerad social situation och/eller om en annan etnisk bakgrund där framför allt den 
språkliga situationen kan vara komplex och kräva extrainsatser från skolans sida. (Se 
vidare SPM 2005.) 
 Uppgiften om att drygt hälften av eleverna lämnar skolan med betyget Godkänd 
eller högre i ämnet svenska kan jämföras med de uppgifter som finns från USA. Där 
uppges döva 18-åringar som lämnar ”high school” normalt ha en läsförmåga som 
motsvarar hörandes i ”grade 4–6”. Bara 3 % av de döva 18-åringarna uppskattas 
komma upp i en läsfärdighetsnivå som motsvarar hörandes i samma ålder. (Se t.ex. 
Marschark m.fl. 2002:156 och där anförd litteratur.) Mot den bakgrunden ter sig de 
svenska resultaten fullt tillfredsställande – men strävan måste förstås vara att nå ännu 
bättre resultat. 
 

Cochlea Implantat och specialskolans framtid 
 
Under senare år har antalet barn med Cochlea Implantat, CI, ökat kraftigt i 
specialskolan. Enligt Specialskolemyndigheten hade 17 % av eleverna under år 2005 
sådana implantat (SPM 2005:21). Eftersom 85–90 % av alla de cirka 60 barn som 
årligen föds döva får CI (hrf 2006:48) kommer på sikt denna grupp sannolikt att bli den 
dominerande i specialskolan. Det tycks nämligen som om allt fler föräldrar väljer 
specialskolan för sina barn med CI, antingen redan från början eller senare, på högre 
nivåer, när den ”vanliga” skolan inte fungerat för dem. (Jfr SPM 2005.)  
 Den teckenspråksmiljö och tvåspråkiga utbildning som specialskolan kan erbjuda 
verkar alltså tilltala många föräldrar. Det förefaller som om allt fler inser barnens behov 
av teckenspråk som ett väsentligt komplement till det svenska språket, också då barnet 
med implantatets hjälp kanske utvecklar riktigt goda talspråksfärdigheter. Det är ju 
faktiskt så att barnet kommer att förbli dövt i vissa situationer, som när implantatets 
processor inte kan vara påslagen eller då den är ur funktion. Vidare går det inte heller 
att förutsäga hur väl barnet kan tillgodogöra sig det talade språket och hur 
kommunikation enbart via tal kommer att fungera för barnet längre fram i livet. 
  Behovet av teckenspråk framhålls emellanåt också från medicinskt håll, som t.ex. 
i en bedömning av kunskapsläget vad gäller nyttan av bilaterala CI hos barn (SBU Alert 
2006). Det är också den slutsats som kan dras av de psykosociala studier som gjorts av 
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Preisler m.fl. (2003, 2004) kring skolsituationen för den första generationen av barn 
med CI.  
 De intervjuer som Preisler m.fl. genomförde med föräldrar, lärare, assistenter och 
barnen själva visade bl.a. att kommunikativa svårigheter kunde uppstå i det att barn som 
var individualintegrerade i den ”vanliga” skolan inte kunde följa med i undervisningen, 
som bedrevs på talat språk – men barnen hade inte heller tillgång till teckenspråk. De 
språkliga bristerna ledde till problem med kunskapsinhämtandet, vilket blev allt mer 
märkbart ju äldre barnen blev (Preisler m.fl. 2003). Likaså ställdes de inför sociala 
tillkortakommanden på grund av sitt språkliga utanförskap (Preisler m.fl. 2004). De 
barn med CI som gick i specialskolan uppvisade inte några särskilda brister 
kunskapsmässigt sett. För deras del förekom det, i alla fall enligt deras föräldrar, vissa 
problem med kamratrelationer eftersom det kunde vara svårt för dem att träffa 
jämnåriga tecknande barn på fritiden, men i skolan fanns det i varje fall inga 
kommunikativa svårigheter. 
 Även om föräldrarna i allt större utsträckning väljer specialskolans teckenspråkiga 
miljö för sina barn finns det en del problem att lösa. Många föräldrar tycks nämligen 
mena att barnet ska få utveckla sitt teckenspråk spontant tillsammans med andra barn, 
men att själva undervisningen bör bedrivas på talad svenska för att barnet ska utveckla 
sitt tal och sin hörselförmåga optimalt. Redan idag ges därför mycket av undervisningen 
i specialskolan på talad svenska. Så presenterar sig t.ex. Manillaskolan i Stockholm på 
följande sätt: 
 

Specialskolorna har enligt kommittédirektivet 1999:91 fått följande uppdrag: 
”Specialskolans samtliga enheter ska, förutom undervisning på teckenspråk, kunna 
erbjuda undervisning  på talad svenska för de elever som huvudsakligen är beroende av 
teckenspråk för sin kommunikation, men samtidigt har möjlighet att med tekniska 
hjälpmedel tillgodogöra sig undervisning på talad svenska.”  
Ovanstående uppdrag har inneburit en förändring av vårt pedagogiska arbetssätt och 
därför erbjuder vi mer undervisning på talad svenska än tidigare. Talad undervisning 
erbjuds dock endast de elever som har detta behov och som kan tillgodogöra sig 
undervisningen med hjälp av teknik.             (Manillaskolans pedagogik 2006.) 

 
De individuella behoven liksom individens möjligheter att utveckla tal betonas även i 
den kursplan som sedan 2002 gäller för specialskolan: 
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Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera 
med omvärlden, söka ny kunskap, påverka sin situation och utveckla sin personlighet. 
Däri ingår att tillgodose individuella behov av att teckna, tala, läsa och skriva. 
                    (Skolverket 2002) 

 
Om föräldrarnas önskemål om den talade svenskan som mer eller mindre enarådande 
undervisningsspråk tillgodoses utan närmare eftertanke finns det en uppenbar risk för 
att teckenspråket hamnar åt sidan i skolarbetet. Det kan då bli ett språk för i huvudsak 
socialt umgänge med andra barn, på raster och liknande. Resultatet blir i så fall en 
olycklig begränsning i barnets möjligheter att utveckla en fullödig tvåspråkighet. Här 
räcker det inte med att enbart satsa på undervisning i och om teckenspråk. 
Specialskolan måste ta på sitt ansvar att också säkerställa att dess elever möter 
teckenspråket i funktion, i all slags ämnesundervisning och i rikt varierande 
sammanhang. 
 Frågan är naturligtvis också om den ”tysta” svenskan, det svenskämne för döva 
som här har beskrivits, kommer att ha spelat ut sin roll i en inte alltför avlägsen framtid. 
Mycket talar för att så inte är fallet. Ämnet kommer säkert att förändras i det att mer av 
kunskaper om det talade språket kommer att inkluderas i det, men kärnan kommer 
sannolikt att finnas kvar: det kontrastiva perspektivet gentemot teckenspråket, liksom 
betonandet av att läsinlärning mycket väl kan ske via synen. Härigenom kan både döva 
och hörselskadade barn erbjudas förklaringar till det språk som de inte uppfattar via 
hörseln – inte alls eller bara delvis – och de kan också erbjudas en alternativ väg till att 
lära sig läsa.  
 Att även barn med CI kan ha fördelar av sådan undervisning säger sig självt. 
Också de behöver tvåspråkighet i teckenspråk och svenska – även i ett större, 
framåtblickande livsperspektiv.   
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