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1. Inledning 

Att bedriva alternativa undervisningsformer och utnyttja nätbaserad utbildning på teckenspråk är en 

ämnesdidaktisk och ämnesspecifik utmaning. Svenska och engelska är typiska akademiska 

språkverktyg för lärande. Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk och förs i ”talad form” i 

campusutbildning. Teckenspråkiga studenter föredrar dialogbaserad campusutbildning på grund av 

språket. Språkresurser i teckenspråk läggs ut på nätet och det finns potential att främja självreglerat 

lärande men också kollektivt genom nätbaserad utbildning. 

Syftet med detta PM är att identifiera pedagogiska utvecklingsområden och arbeta fram lösningar som 

förbättrar studenters lärande i ämnet teckenspråk, i första hand grundutbildning samt belysa kollektivt 

lärande på teckenspråk i nätbaserad utbildning. 

Mina frågeställningar för att uppnå syftet är följande: 

 Vilka problem är det som uppstår i campus- och nätbaserad utbildning för studenter med 

varierande förkunskaper i ämnet/språk? 

 Hur förhåller studenter sig till olika typer av lärande: kollektivt lärande vid fysiska träffar på 

teckenspråk och kollektivt lärande på teckenspråk (idag skriven svenska) via nätbaserad 

utbildning? 

 Vilka möjligheter kan vi ha för att satsa på språkresurser och utveckla former för e-lärande 

och nätbaserad utbildning där teckenspråkskommunikation kan fungera i en 

flervägskommunikation? 

2. En kurs som alla andra 

Att döva får studera i egen grupp och får undervisning på teckenspråk är inte vanligt i 

universitetsvärlden. En majoritet av döva studenter studerar integrerade med hörande studenter vid 

mainstream högskolor och universitet. Det finns många artiklar om döva studenters högre studier och 

problematiska aspekter av lärande i Amerika och Storbritannien (t.ex. Richardson, Barnes & Fleming, 

2004, Barnes, Harrington, Williams & Atherton, 2007, Marschark, Sapere, Convertino, & Pelz, 2008, 

Convertino, Marschark, Sapere, Sarchet & Zupan, 2009), dock förekommer ingen studie om lärande 

hos döva studenter i Sverige. Statistik från Studentbyrån (2009) visar att 153 döva och hörselskadade 

studerar med hjälp av teckenspråkstolkar vid svenska högskolor och universitet, och 203 

hörselskadade studenter som enbart använder hörseltekniska hjälpmedel. De har möjlighet att få 

teckenspråkstolk och anteckningshjälp. 

Det är bara inom enstaka discipliner som döva får utbildning på eget språk i egen grupp i Stockholm: 

teckenspråk, svenska som andra språk för döva, pedagogik och teatervetenskap.  

Vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet fick döva studenter läsa teckenspråk 7,5 hp i 

egen grupp 1979 och senare 30 hp 1980. Sedan xxxx läser teckenspråkiga studenter i en blandad grupp 

(döva, hörselskadade och hörande) från grundnivå till avancerad nivå inom ämnet teckenspråk. Det 

finns också färdighetsinriktade kurser ”Teckenspråk som nybörjare”, avsedda för studenter som är 

hörande och nybörjare.  
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Eftersom Stockholms universitet numera är ensamt om att erbjuda kurser i teckenspråk kommer 

studenter från hela landet och övriga Norden hit. Detta innebär att studentgrupperna är heterogena med 

avseende på språkbakgrund, språkliga kunskaper och förkunskaper i de andra disciplinerna.   

Kursansvariga och lärare i teckenspråk vid Stockholms universitet har lång erfarenhet av traditionell 

undervisning. På sistone har det skett en förändring när det gäller undervisningsformer och innehåll, 

traditionell undervisning har fått mindre utrymme och andra undervisningsformer har testats och 

utvecklats. 

Kursen Teckenspråk I, 30 hp, ger grundläggande kunskaper om det svenska teckenspråkets struktur, 

både hur enskilda tecken är uppbyggda och hur hela satser och texter är konstruerade. Därutöver 

studeras teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv. Praktiska analysövningar ger dessutom 

färdigheter i tecken- och texttranskription och i användning av annotationsverktyg. Kursen ger även en 

orientering om dövas språk och kultur i det flerspråkiga teckenspråkssamfundet och dövrörelsens 

framväxt ur ett historiskt perspektiv.  

I kursbeskrivningen handlar sista meningen om delkurs 1: Språk och kultur i teckenspråkssamfundet, 

7,5 hp. Kursen fungerar som intresseväckare och inkörsport till andra kurser i teckenspråk. 

Denna delkurs används som studieobjekt i detta PM. Den valda delkursen diskuteras utifrån dess 

möjligheter och problem med campus- och nätbaserad utbildning på teckenspråk (och svenska). 

Constructive alignment är en princip om hur man främjar lärande när hela undervisningssystemet 

bildar en helhet av lärandemål, kursuppläggning, undervisningsmetoder och kursutvärdering (Biggs & 

Tang, 2007). PM bygger på mina erfarenheter och reflektioner från två kurstillfällen för kursen Språk 

och kultur i teckenspråkssamfundet, 7,5 hp under höstterminen 2011. Kursen ges dels som utbildning 

på helfart på campus, dels som nätbaserad/blandad kurs – huvudsakligen på distans där skriven 

svenska används och dessutom med utbildning vid fem tillfällen på campus. Kursinnehållet är 

gemensamt för båda utbildningsformerna.  

3.  Besvärlig kunskap och tröskelbegrepp 

Tröskelbegrepp är ett bekant fenomen i den akademiska världen. Nya studenter kommer in i vår 

disciplin och upplever tänkande- och utövandesättet (Ways of thinking and practicing) (Entwistle, 

2007) hos oss, särskilt när alla sitter i halvcirkel och kan titta på varandra. Undervisning och 

diskussioner sker direkt på teckenspråk. Studenter som har läst andra ämnen tidigare, exempelvis 

tolkning eller pedagogik, har andra förutsättningar än de studenter som kommer direkt från gymnasiet 

eller har ett långt yrkesliv bakom sig. Studenterna har varierande språkbakgrund, från modersmål till 

andraspråk eller främmande språk, både i teckenspråk och talat/skrivet språk.  

Språk och kultur är den kortkurs som ger en introduktion till lingvistiska studier i teckenspråk och 

teckenspråkssamfundet. Den utgör en mjuk ingång till teckenspråksstudier, från makronivå till 

mikronivå. Efter Språk och kultur i teckenspråkssamfundet fortsätter studenterna till andra kurser som 

Analys av teckenspråkstexter I, Teckenspråksgrammatik I och Tecknets form och betydelse. Några 

punkter som relaterar till besvärlig kunskap (troublesome knowledge av Meyer & Land, 2003 efter 

Perkins, 1999) är följande: 
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- Ritual knowledge ’like part of a social or an individual ritual: how we answer when asked 

such-and-such, the routine that we execute to get a particular result’ 

Områden som berör teckenspråkssamfundet är välkända för studenter men de kanske inte 

förstår komplexitet av begreppen som tvåspråkighet, etnisk grupp och språklig konflikt.  

- Inert knowledge ’sits in the mind’s attic, unpacked only when specially called for by a quiz or 

direct prompt but otherwise gathering dust’ 

Studenter har lärt sig teckenspråkets och teckenspråkssamfundets historia men de kopplar inte 

den kunskapen till dagens situationer. 

- Conceptually Difficult Knowledge  

Studenter upplever det svårt att kunna definiera vissa begrepp och tillämpa dem i andra 

situationer.  

- Tacit Knowledge 

Personlig medvetenhet ’consciousness’ 

- Troublesome Language 

Skrivet språk används i läsning, asynkrona diskussioner och examination. Svenska och särskilt 

engelska kan upplevas som besvärlig kunskap för döva med teckenspråk som första språk.  

Engelsk kurslitteratur upplevs som svår av döva studenter eftersom engelska är deras tredje 

språk. Även teckenspråksteori från annat teckenspråk, oftast amerikanskt teckenspråk, kan 

upplevas besvärligt när man själv inte kan amerikanskt teckenspråk (både för lärare och 

studenter). 

Hörande studenter kan uppleva det besvärligt att använda teckenspråk (som främmande språk) 

i diskussioner och som undervisningsspråk vid föreläsningar. Facktermer för 

språkvetenskapliga begrepp i teckenspråk lärs in under kursen. 

 

Detta får mig att reflektera över hur vi ska kunna anpassa undervisningen utifrån kunskaper om 

tröskel- och besvärlig kunskap. Asynkrona diskussioner på svenska genom Mondo och 

kursutvärderingar ger en del signaler men inte hela sanningen.  

Några exempel från kursutvärderingen visas här: 

- Några tog mer plats, då de andra kan hamna i skymundan - vågar inte säga något. 

- Bra och dåligt. Olika förkunskaper osv så inte alla kursdeltagare på samma nivå. Svårt att 

”anpassa” ibland. 

- Att läraren ska försöka balansera diskussioner bland elever. En del tog mycket plats, då de 

övriga får ej chans att fråga, säga sitt. Då de bara håller med även om de inte förstod 

frågan/något ämne.  
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4. ’Blended learning’ 

Fler och fler väljer distansutbildning, särskilt under första terminen. Studenterna vill få högskolepoäng 

när de helt eller delvis befinner sig i yrkeslivet. Det går inte att erbjuda endast nätbaserad utbildning i 

ämnet teckenspråk, för ämnesutbildning föredras lärande och dialoger om teckenspråk på teckenspråk. 

Med blended learning (blandad utbildning) menas att kombinera traditionella och nätbaserade metoder 

för undervisning och lärande (Hrastinski, 2009). Tekniker som är nätbaserade kan användas som 

komplement till campusutbildning, vilket blir mer flexibelt. Detta möjliggör kollektivt lärande och 

kommunikation (collaborative learning) (Laurillard, 2009).  

Att genomföra blandad utbildning ställer nya krav på lärare och undervisningsmaterial. Vid 

traditionell campusutbildning är det vanligt med lärarcentrerad syn även om föreläsningstillfällena 

varvas med gruppövningar. Vid nätbaserad utbildning uppmuntras studenterna att kommunicera med 

varandra och lära av varandra.  

Döva studenter föredrar att diskutera på teckenspråk (Richardson, Barnes & Fleming, 2004). 

Andraspråksinlärare, hörande men också hörselskadade studenter, är ofta tysta i campusutbildning. De 

vågar oftast inte diskutera på teckenspråk om de får samtala i par och smågrupp. När de får skriva in 

sina inlägg på svenska i Mondoforumet blir de mera engagerade och lite dominerande. När 

campusutbildning kombineras med nätbaserad utbildning uppstår ett behov att utveckla 

dialogmöjligheter på teckenspråk även på distans. Samma material, uppgifter, uppläggning och 

examination blir inte desamma som vid campusutbildning. Dessa behöver förändras för att möta behov 

i blandad utbildning (Laurillard, 2001, Hrastinski, 2009, se även Train, Lane & Brick, 2005).  

4.1 Synkrona och asynkrona diskussioner 

Första gången en chattfunktion testades i Mondo var under vårterminen 2008, när Språk och kultur i 

teckenspråkssamfundet genomfördes i blandad utbildning (se utdrag av en gruppdiskussion mellan tre 

studenter nedan). Genomförandet blev inte riktigt bra, det blev ”halvt” asynkrona diskussioner som 

pågick en vecka istället för gruppchatt ’här och nu’. Studenten Txxx tog direkt på sig en ledarroll och 

styrde en diskussion kring ämnet för grupparbete.  

 

Txxx (2008-apr-11 10:24 CEST) Någon som är intresserad av grupparbete kring begreppen 

"dövmedvetande–deafhood"? Finns det gemensamma drag och vad skiljer dem åt? Jag kan tyvärr inte 

vara med på onsdag så jag missar xxxxs föreläsning (osis för mig att föreläsningen blev flyttad). 

Likväl är jag intresserad av ämnet. I andra hand kan jag tänka mig delta i grupparbete kring ämnet 

"dövsamhället i förändring" eller liknande.  

Jxxx (2008-apr-11 10:57 CEST) Jag är intresserad av ämnet "dövmedv.-deafhood". Så jag bildar 

gärna en grupp med dig kring det. Dt ska bli kul! Jag håller koll på xxxx på onsdag.  

Txxx (2008-apr-11 11:43 CEST) Toppen! Då säger vi så. Vi bildar vi en grupp. Vi hörs per telefon 

om var vi kan träffas och grupparbeta.  

Sxxx (2008-apr-14 10:43 CEST) Jag är också intresserad av deafhood så jag vill vara med er, Txxx 

och Jxxx. :)  

Sxxx (2008-apr-14 10:45 CEST) Förresten, vilka ämnen är det när det gäller grupparbete? 

Bestämmer vi själva ämne, eller? Jag var ju sjuk i onsdags.  

https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
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Txxx (2008-apr-14 11:17 CEST) För min del får du gärna vara med oss i vårt arbete om 

Deafhood–dövmedvetande. Vi hann inte prata mycket om grupparbetena i onsdags. Vi fick bara 

förslag på olika litteratur som vi kan använda. Vi fick inga speciella ämnesförslag. Det får vi komma 

på själva, men gissar att det ska ha med teckenspråksamfundet att göra. Vet inte heller om alla måste 

ha olika ämnesområden eller om fler grupper kan ha samma ämne. Oklart hur stora grupper läraren 

har tänkt sig, men det lät som det var grupper om två. En fördel med mindre grupper är att det är 

lättare att hitta tider för att träffas än om man är fler. Vi får diskutera det på onsdag. Själv är jag dock 

bortrest och kan inte vara med.  

Jxxx (2008-apr-14 22:00 CEST) Håller med Txxx. Hoppas att läraren läser detta och kan gå in och 

kommentera hur vi ska göra. Hoppas det kan ske snart eftersom hon är borta på onsdag. Vi får 

avvakta svar från läraren  

 

Asynkrona diskussioner (Dysthe, 2003) används i diskussionsforum där studenter skriver in sina 

inlägg inom en begränsad period medan synkrona diskussioner genomförs i chatt-form där studenter 

möter varandra i virtuella diskussionsrum.  

Då jag inte kunde finna någon pedagogisk poäng med synkrona diskussioner, togs denna funktion bort 

efter kursen 2008. Under 2011 användes bara asynkrona diskussioner på skriven svenska genom 

inlägg i Mondo. Vid varje fysisk träff togs det upp en gemensam diskussion på teckenspråk i 

storgrupp. Axplock från kursutvärderingen visar att studenter vill ha mer diskussioner och reflektioner. 

 

- Lärarna skulle kunnat lägga in lite mer tid på diskussionerna som visats sig vara intressanta 

och givande! 

- Tyvärr gavs det inte tillräckligt med utrymme för diskussioner. En kurs av denna typ bygger 

på egna reflektioner och erfarenheter. Vi hade alla vunnit på om vi fick ta dela av varandras 

kunskaper... 

- Mycket bra, intressant och relevant litteratur. Bra diskussionsklimat med en ambitiös och 

välreflekterande grupp.  

- Jättebra att denna kurs finns även i halvdistansform, det öppnar upp möjligheten för oss som 

är yrkesverksamma och kommer långväga ifrån! 

- Inledningsvis lite otydligt med förväntan på diskussionsuppgifterna - hur mycket skulle vi 

skriva, hur aktiva skulle vi vara i Mondo? jag kan tycka att det var lite tråkigt att fria 

diskussioner i Mondo inte uppmuntrades mer. 

- Kursen var mycket intressant och det fanns så mycket vi vill diskutera och veta. Därför har det 

känts som korvstoppning för att hinna med alla litteraturer och föreläsningar i olika område 

som är brett. 

- Det har inte getts tillräckligt utrymme för diskussion. Vi har velat diskutera mer än vi gjort. 

Det har varit tidspress. 

- Jag hade önskat mer effektivitet då vi läser mellan de fysiska träffarna och då följt upp 

innehållet mer.  

- En bra grupp där alla är intresserade och kunniga, dock kanske vi skulle behövt få lite mer 

och strukturerad diskussionsutrymme. T.ex. diskutera i grupp vissa punkter. 

 

https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
https://mondo.su.se/portal/tool/ead61da7-e89d-4a5f-8066-5864fb49af80/room
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Inlägg i form av skriven svenska i diskussionsforum blir ofta formella och ger högre tröskel för många 

studenter. Vissa studenter får prestationsångest när de fått se andras fint formulerade inlägg. Det 

behövs således synkrona diskussioner som är informella med lägre tröskel för kortare inlägg utan lång 

betänketid. Samtidigt får studenterna en chans att lära känna varandra lite och uppmuntra varandra. 

För att ge studenter en möjlighet att samarbeta med varandra behövs det en tydlig introduktion av 

läraren. 

 

4.3 Kollektivt lärande  
Studenter med olika yrkes- och livserfarenheter och olika språkbakgrund har större möjlighet för 

kollektivt, s.k. kollaborativt, lärande om de får ta del av varandras kunskaper (Laurillard, 2009). 

Läraren får också lära sig av studenters aktiviteter, som i figur 1.

 

Figur 1. ”The Conversational Framework” för kollaborativt lärande där sker aktiviteter mellan student, 

lärare och studiekamrater (Laurillard, 2009:11). 

Cheklista till frågan ”Do they motivate students to”: 

1. access explanations and presentations of the theory, ideas or concepts (1, 6)? 

2. ask questions about their understanding of the theory, etc, by providing the 

opportunity for answers from the teacher (2, 3), or their peers (10, 11)? 

3. offer their own ideas and conceptual understanding, by providing comment on them 

from the teacher, or their peers? 

4. use their theoretical understanding to achieve a clear task goal by adapting their 

actions in the light of their understanding (5, 6, 7), or in response to comments (10, 

11) or feedback (8)? 

5. repeat practice, by providing feedback on actions that enables them to improve 

performance (5, 6, 7, 8)? 

6. repeat practice, by enabling them to share their trial actions with peers, for 

comparison and comment (13, 14, 15, 16, 17)? 

7. reflect on the experience of the goal-action-feedback cycle, by offering repeated 

practice at achieving the task goal (5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21)? 

8. discuss and debate their ideas with other learners (10, 11)? 

9. reflect on their experience, by having to articulate or produce their ideas, reports, 

designs, performances, etc. for presentation to their peers (13, 14, 15, 16)? 

10. reflect on their experience, by having to articulate or produce their ideas, 
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För att i någon mån gå efterfrågan om blandad utbildning till mötes har vi de senaste åren gett kurser 

med blandad utbildning. Dessa omfattar 5-6 fysiska träffar om 3-4 timmar per termin, lokaliserade i 

Stockholm, i övrigt bedrivs studierna via universitetets samarbets- och lärplattform Mondo. Dessa 

kurser har varit väldigt populära och på den här utbildningsnivån har vi i dag fler studenter i blandad 

utbildning än vad vi har på campus.  

I nuläget är det inte möjligt att föra dialoger på teckenspråk i Mondo. Det finns dock möjligheter till 

videokommunikation; Oovoo, Skype och annan bildtelefonkommunikation. Dialoger mellan studenter 

sker istället på skriven svenska i Mondo. En svårighetströskel är för många att skriva på svenska men 

ger i gengäld en effekt när de får läsa, medverka och utveckla andras inlägg. Feedback från lärare bör 

ske ofta, gärna vid varje students inlägg. Denna feedback kan ske på svenska eller teckenspråk. 

För blandad utbildning behövs det en tydlig planerad kursdesign för olika typer av lärande. The 

Conversational Framework skulle kunna användas i kursen som en kursdesign för 

undervisningsmetod och teknologi, införda på svenska och teckenspråk. 

 

4.4 Examination i blandad utbildning  

Under några år har kursen examinerats med salsskrivning, gruppredovisning och aktivt deltagande i 

undervisningen. Salsskrivning är en traditionell form som används i flera kurser. Hemskrivning 

förekommer i andra delkurser där finns praktiska uppgifter, med bland annat transkribering och analys 

av texter.  

Kursutvärderingen av Språk och kultur i teckenspråkssamfundet, som ges i blandad utbildning istället 

för på campus, ger oss en del ämnesdidaktiska funderingar. Bedömningsformen avgör hur studenterna 

tänker förbereda sig inför sin examination. I gruppredovisning har studenter fått chatta, ringa eller 

maila till varandra i smågrupper innan de presenterar sitt arbete inför stora gruppen. 

- Gruppredovisningen - mycket bra och man lär sig mycket! 

- Salskrivningen - eftersom det är en kurs på distans skulle en hemtenta passa bättre. Både för 

att kunna fördjupa sig mer och för att de som inte bor i Stockholm inte ska behöva betala och 

åka till Stockholm enbart för salskrivningen. 

- Redovisning och deltagande - rimliga former. 

- Är tveksam till om salstenta är bästa examinationsformen för en distanskurs. Hade inte en 

hemtenta varit rimligare och dessutom gett en fördjupad möjlighet att diskutera innehållet i 

kurslitteraturen? Jag hade därtill önskat mer individuell feedback avseende redovisningen, 

antingen i direkt anslutning eller senare per mail eller i enskild diskussion med kursansvarig. 

- Salskrivning har inneburit att man försöker memorera mycket. Hemtenta hade varit att 

föredra. Bra med gruppredovisning även om det egentligen inte skulle passa en kurs på 

halvdistans pga studenter från olika orter. Som tur var fungerade det denna kurs. Aktivt 

deltagande är en självklarhet! 
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- Gruppredovisning och aktivt deltagande tycker jag är bra. Dock tycker jag att salskrivning på 

plats kunde ha gjorts i sina hemstäder då detta ändå är en distanskurs på kvartsfart. T.ex. så 

känner jag till andra studenter i andra kurser att de fått lov att göra sin tenta t.ex. i sin 

hemstads bibliotek mot en administrativ avgift på 200 kr. Det borde även kunna gå att fixa i 

närmaste universitet/högskola. 

 

Kursutvärderingen ovan visar studenters synpunkter på examination i blandad utbildning. Det är 

skillnad mellan att använda sig av summativ respektive formativ bedömning vid campusutbildning och 

vid flexibel blandad utbildning (Bergström & Granberg, 2009). I början av kursen ger läraren 

information om varför t.ex. formativ bedömning används. Den formativa bedömningen används för att 

utveckla studenters lärande och kompetens genom att ge feedback till studenter som arbetar med 

inlämningsuppgifter. Med summativ bedömning menas att kontrollera hur mycket studenter har lärt 

sig av de förväntade studieresultaten enligt lärandemålen. Studenterna kan bedöma och ge varandra 

synpunkter, inte bara presentera sina grupparbeten för varandra. För blandad utbildning är det bra att 

kombinera två olika typer av bedömning. Samarbetet mellan lärarna bör fördjupas för att kunna 

bemöta andra typer av problem i blandad utbildning jämfört med campusutbildning. 

5. Teknik för campus utbildning och 

nätbaserad/blandad utbildning  

Nätbaserade resurser för språkutbildningar kan hittas i flera produkter, som Ciel Language Support 

Network (2000) och för undervisning i lingvistik (Hrehovcik, 2005, Train, Lane & Brick, 2005, 

Murphy et al., 2007, McBride, 2012) men framför allt finns möjligheter inom blandad eller nätbaserad 

utbildning (Hrastinski, 2009, 2011). Här presenteras verktyg och resurser, både befintliga och 

kommande för lingvistiska studier i teckenspråk. 

5.1 Lär- och samarbetsplattform Mondo 

Lär- och samarbetsplattform Mondo
1
 har ingått i våra kurser vid Stockholms universitet i flera år. 

Mondo används som stöd vid campusutbildning men också inom blandad utbildning 

(campus/nätbaserad), för kommunikation och distribution av föreläsningsanteckningar och 

kurslitteratur. Efter flera års användning har funktionerna förbättrats både individuellt och i antal. En 

av dessa funktioner är avsett för asynkrona diskussioner.  

För användande inom teckenspråkskurser är Mondo lite för stelt. Plattformen klarar inte av att 

bearbeta långa videofiler. Dock fungerar det bra med övningsuppgifter i Word (.doc) och även med 

annoteringsfiler (.eaf) som delas ut och lämnas in i Mondo. I mappen för självstudier finns 

ämnesspecifikt material som artiklar om samhällsfrågor relaterande teckenspråk och döva, och länkar 

till relevant litteratur och organisationer/myndigheter. 

Det finns ett önskemål att få föreläsningar i streaming-uppspelande videofiler till studentens dator eller 

smarta mobiltelefon. 

                                                      
1 http://www.su.se/medarbetare/service/it-telefoni/stodsystem/mondo 
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5.2 Tillgängliga språkresurser 

Svenskt teckenspråkslexikon 

Svenskt teckenspråkslexikon innehåller 8076 uppslagstecken, 1398 teckenvarianter och 2187 

meningsexempel. Det uppdateras kontinuerligt och är tillgängligt på nätet 
2
 och i applikation för 

iPhone/iPad (snart även Android). För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och 

fotoillustration. Meningsexempel tillkommer i en del uppslagstecken. I lexikonet finns det sökvägar 

för svenskt ord, handform, läge, i översättning och inom ämnesområde. Det finns även möjlighet att få 

veta alternativa tecken till det tecken man sökt. Lexikonet används flitigt i språkutbildning av olika 

skäl.  

 

Korpus för det svenska teckenspråket  

Teckenspråksmaterialet i korpusdatabasen är fylld av mediafiler med annoteringar (glosor och svensk 

översättning som är synkroniserade med rörliga bilder). För att kunna använda korpusen behövs det ett 

annotationsverktyg, ELAN (EUDICO Linguistic Annotator, aktuell version 4.3.1, april 2012), som är 

konstruerat speciellt för analys av talat språk, gester och teckenspråk. Verktyget stödjer video med 

annoteringar, synkroniserad tidkod av annotationer till video, länkar från annotering till andra 

annoteringar, obegränsat antal av annoteringsrader, export/import av annoteringar som textfiler. ELAN 

kan laddas ner kostnadsfritt från Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen.
3
 

Korpusmaterialet kommer att kunna användas inom språkutbildning genom webbportalen någon gång 

under hösten 2012. Det finns potentiella strategier för att använda korpusen som språkresurs i 

språkutbildning (se Aijmer, 2009). 

5.3 Potentiella resurser 

Ett studiematerial för teckenspråkets uppbyggnad 

Ett utvecklingsarbete ska initieras för att få fram ett studiematerial för teckenspråkets uppbyggnad. 

Materialet bör bland annat innehålla beskrivning av tecknets struktur (hur en eller två händer utför en 

rörelse i ett visst läge), teckenbildningsprocesser, ordklasser, satsbildning, spatial organisation och 

variation i språkbruk. Materialet är tänkt att bestå av korta texter med hyperlänkar till videoexempel. 

Det kommer att vara tillgängligt på webbportalen vid Institutionen för lingvistik. Det kommer att ha 

länkar till teckenspråkslexika och korpusmaterialet (teckenspråksdiskurser). Det utgör en del av 

utvecklingen av en ämnesdidaktisk inriktning i teckenspråk 

 

Konkreta förslag till utveckling av IKT-stöd 

Svårigheter med utbyte av studenters uppgifter med varandra och användningen av 

teckenspråksmaterial har länge varit ett problem för undervisningen i ämnet teckenspråk. Tack vare 

den tekniska utvecklingen är det nu möjligt att lagra teckenspråkstexter i videoformat i en databas och 

                                                      
2 http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon 

3 http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/ 
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sända uppgifter i flera format än bara i Word. Asynkron videokommunikation skapar en ansikte-mot-

ansikte-känsla och förbättrar interaktion mellan lärare och studenter (se Borup,West & Graham, 2010). 

Tekniska lösningar finns redan men pedagogiska frågor (föreläsningsform, kollektivt lärande, 

självreglerat lärande osv) och uppläggning av material behövs att tänkas igenom. Ämnesdidaktiskt 

relaterande planer kommer att genomföras med konkreta åtgärder: 

 Inventera redan färdiga lösningar som finns tillgängliga på internet. Ett sådant exempel är 

Signworld från Storbritannien.  

 Förbereda framtagandet av webbaserade, interaktiva kurser och föreläsningar där bild, grafik, 

video och text kan kombineras och där deltagaren kan, genomföra olika övningar och lämna in 

svar elektroniskt. Svaren ska kunna lämnas som text och video. Jämför med 

http://www.larverktyg-snh.se/ 

 Införa ett interaktivt konferenssystem i undervisningen som ger utrymme för 

internetkommunikation och problemlösning utan tids- och rumsbegränsningar. 

 Undersöka möjligheter för videoföreläsningar i realtid med dubbelriktat 

teckenspråkskommunikation, via t.ex. Abode Connect. 

 Undersöka plattformar för videokommunikation, t.ex. Abode Connect, där studenter och lärare 

träffas och chattar med varandra på teckenspråk. 

 Utarbeta en minimistandard som varje student måste ha på sin dator för att kunna delta i 

nätbaserad/blandad utbildning.  

 Utveckla möjlighet för redovisning/inlämningsuppgifter i båda på skriven svenska (text) och 

teckenspråk (video).  

 Låta studenter bedöma varandras arbete, t.ex. på teckenspråk i form av video. 

 Undersöka kopieringsskydd och tillgänglighet av material. 

 Utveckla Assessment-redovisningsformer för både skriven svenska (text) och teckenspråk 

(video).  

 Publicera teckenspråkskorpus via en webbportal med användarvänligt gränssnitt. 

6. Diskussion och strategier 

Under senare år har nätbaserad utbildning fått en del uppmärksamhet, inte minst av teckenspråkiga 

studenter, när information på Internet med olika sociala nätverk och videomaterial via t.ex. SVT play 

blivit allt vanligare. Teckenspråksutbildning erbjuds endast vid ett ställe vid Stockholms universitet 

och det finns många studenter runt om i landet som ropar efter distansmöjligheter. Behovet av en 

nätbaserad utbildning och önskemål för variationer i undervisning har påtalats i kursutvärderingen vid 

kursen Språk och kultur i teckenspråkssamfundet (ht 2011). Vi har valt att satsa på blandad utbildning 

med ett antal fysiska träffar. Kurser i teckenspråk har under många år profilerat sig som campuskurser 

så blandad utbildning ger ett bra alternativ.  

Med den nya tekniken ser vi stora möjligheter att tillgodose efterfrågan av nätbaserad/blandad 

utbildning och att utveckla undervisningsformerna. Erfarenheter från andra projekt inom området e-

lärande och nätbaserad utbildning visar att en kombination av interaktiv och lärarledd utbildning samt 

tillgång till både tryckt och digitalt material skapar en god lärandemiljö. Ett sådant upplägg passar fler 

individer med olika lärstilar och ökar också möjligheten för studenter med olik språkbakgrund att delta 
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i undervisning i teckenspråk med gott resultat. Vissa studenter har större möjlighet att följa 

undervisningen som är IKT-baserad då de lättare kan styra över inlärningstempot. Dessa 

lärandeaspekter ska beaktas inom ramen för språkresurser så att undervisningsformen redan från 

början byggs upp med maximal tillgänglighet för alla studenter. 

Det pedagogiska värdet ligger framförallt i att studenter från hela landet får möjlighet att ”träffas” och 

studera kollektivt. Större studentgrupper ger en ökad gruppdynamik och ökar möjligheten till 

problemlösning i olika gruppkonstellationer och kunskapsinhämtning från varandra. Större 

studentgrupper leder också till att fler studenter kommer att studera på kandidat- och magisternivå och 

med sina examensarbeten ge ökad kunskap i och om teckenspråk. För lärare på avdelningen innebär 

omställningen att flera didaktiska frågeställningar kommer att diskuteras vilket i sig har ett stort 

pedagogiskt värde.  

When designing a blended learning program the needs of the students must be balanced with the 

outcomes expected by the institution. Teachers as good as they may be in the traditional classroom 

need further training so that implementation of the course is not hampered by a mismatch of content 

and technology. Finally the teacher and the students need to understand the collaborative nature of the 

new learning endeavor so that a balance will be struck and motivation to learn will remain. 

(http://en.wikibooks.org/wiki/Issues_in_Digital_Technology_in_Education/Blended_Learning) 

 

Utmaningen är alltså att hitta en lärandeaktivitet som bäst svarar för något lärandemål. I vissa 

kursmoment passar kollektivt lärande bättre än problembaserat eller självreglerat lärande. Varierande 

undervisningsformer föredras inför traditionella föreläsningar för att på så sätt lyfta fram 

gruppdiskussioner, övningar och moment där ena gruppen undervisar den andra. 
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