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Sammanfattning/Abstract  

Bimodal tvåspråkighet hos personer med hörselnedsättning är ett forskningsområde med begränsad 

omfattning. Denna studie syftar till att belysa hur bimodal tvåspråkighet kan fungera i en klass för 

hörselskadade elever, så kallad hörselklass. Genom deltagande observation har videoinspelningar av 

interaktionen i klassrummen gjorts, vilka sedan transkriberats utifrån en multimodal samtalsanalys då 

analysen avsett både den talspråkliga och den teckenspråkiga interaktionen. Utifrån frågeställningen 

hur och på vilket sätt tecken och teckenspråk används i klassrumsinteraktionen visar resultaten att 

kodblandning, dvs. simultan användning av tal och tecken är vanligt förekommande hos både lärare 

och elever. Ett annat förekommande fenomen som framkommit i klassrumsobservationerna hos 

eleverna är kodväxling, som sker när eleverna byter språk för särskilda syften, t.ex. för att viska med 

varandra medan lektionen pågår. En annan funktion kodväxlingen uppvisade var möjligheten till att 

genomföra samtalsdelningar under en pågående aktivitet.  

Nyckelord 
Kodblandning, bimodalism, hörselnedsättning, kodväxling, multimodal samtalsanalys 

Bimodal bilingualism among people with hearing loss is an area of research with limited extent. This 

study aims to highlight how bimodal bilingualism can work in a class of hard-of hearing students. 

Through partaking observation, video recordings of interaction in the classrooms have been made, 

which later have been transcribed with a multimodal conversation analysis approach. The multimodal 

conversation analysis comprises both the spoken and the signed interaction. Based on the questions of 

how and in what way signs and the sign language are used in classroom interaction, the results show 

that code-blending, i.e. simultaneous use of speech and signs, was common among both teachers and 

students. Another common phenomenon that emerged in the classroom observations is code-

switching, which occurs when pupils change their language for specific purposes, e.g. to whisper to 

each other during the ongoing lesson. Another feature code-switching demonstrated was the ability to 

conduct schismings during an ongoing activity. 
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1. Inledning  
 

Ett sätt att undersöka samhället och dess mänskliga relationer är att studera samtal (Ottesjö, 

2015:75). En viktig del i samhället är skolan och dess utformning; genom samtal förmedlas 

lärande och genom lärande kan kunskap konstrueras. Lärande i sin tur kan studeras genom att 

undersöka hur interaktionen mellan deltagarna i ett klassrum fungerar. Klassrumsforskningen 

är ett forskningsfält som genomgått förändringar i synen på vad som är relevant att undersöka; 

från att betrakta lärande som en konsekvens av fasta sociala strukturer menar man i dag att 

lärande är socialt situerat (Sahlström, 2008:14). För att förstå hur lärande sker i klassrum, är 

det nödvändigt att studera de processer som sker i klassrummen, t.ex. sätten som eleverna 

använder språket/språken på, i vilka sammanhang och hur de interagerar med omgivningen är 

komponenter som är av analytiskt intresse.  

Den här studien fokuserar på klassrumsinteraktion i ett klassrum som består av elever med 

hörselnedsättning i en så kallad hörselklass. Eleverna är bimodalt tvåspråkiga, vilket innebär 

att de behärskar språk i två olika modaliteter – ett talspråk och ett teckenspråk. I denna studie 

är det interaktionen mellan lärare och elev samt elev och elev som avses. Denna fokusering 

har sin utgångspunkt i att språk är centralt för interaktion. Studien kommer särskilt att titta på 

hur, när och på vilket sätt de inspelade eleverna och läraren använder sina lingvistiska 

kompetenser i talad svenska och svenskt teckenspråk.  

Med utgångspunkt i fenomenen kodväxling och kodblandning (code-blending) som 

kommunikativa strategier används här en samtalsanalytisk metod för att undersöka hur 

hörselskadade elever som behärskar både talad svenska och svenskt teckenspråk använder 

sina lingvistiska kompentenser och kommunikativa strategier i samtal med andra deltagare i 

klassrummet. Eftersom att forskning om hur bimodal tvåspråkighet fungerar bland individer 

med hörselnedsättning är synnerligen begränsad, är ambitionen att bidra med nya insikter och 

perspektiv på bimodalism hos dessa individer. Resultaten i denna undersökning är inte 

representativa för varje hörselklass och är inte heller generaliserbara för elever med 

hörselnedsättning i allmänhet. Det resultaten däremot kan ge en bild av är hur bimodalt 

tvåspråkiga elever kan använda sina språkliga kompetenser i ett lärarlett klassrum. 

1.1 Syfte och frågeställningar   
 

Detta arbete syftar till att undersöka hur, när och på vilket sätt tecken/teckenspråk används i 

interaktionen i klasser som är särskilt utformade för elever med varierande grad av 

hörselnedsättning, så kallade hörselklasser. Begreppet interaktion avgränsas i denna studie till 

att enbart studera hur tecken/teckenspråk används i samband med den muntliga interaktionen i 

klassrummet av både lärare och elever. Begreppen ”hörselnedsättning” och ”hörselskadad” 

används i denna undersökning synonymt med varandra.  

Undersökningen ämnar besvara följande frågeställning:  

 På vilket sätt används teckenspråk i en hörselklass; hur och när används det?  

För att besvara frågeställningen har observationer gjorts i två klassrum med två olika klasser 

där jag deltagit som observatör. En kvalitativ metod har använts vid analysen då syftet är att 
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analysera en mindre mängd material för att få en förståelse för hur tecken/teckenspråk kan 

användas i en hörselklass. En mer detaljerad beskrivning av metoden ges i avsnitt 3.  

 

  

2. Teori och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om lärande och klassrumsinteraktion, 

skolsituationen för elever med hörselnedsättning samt vad bimodal tvåspråkighet innebär. 

Innehållet i detta avsnitt har valts utifrån relevans för de mönster jag funnit i den 

klassrumsinteraktion som jag har observerat. En beskrivning av de begrepp som jag använt i 

min analys av materialet presenteras även här.   

Utgångspunkten för denna studie är interaktionen mellan lärare och elever i två hörselklasser 

där tecken stundtals används simultant med talet i ett visuellt, kommunikativt syfte. Detta 

kommunikativa tillvägagångssätt är mer känt som TSS, Tecken som stöd (SOU 2006:29). 

Tecken som stöd, TSS, är en kommunikationsmetod som används i syfte att stödja 

avläsningen av den talade svenskan med hjälp av tecken från teckenspråket (Hörselskadades 

Riksförbund, 2011). Sveriges Dövas Riksförbund rekommenderar emellertid i stället 

begreppet ’svenska med teckenstöd’ för att betona att det är talad svenska med enstaka tecken 

som åsyftas och inte teckenspråket i dess helhet (Sveriges Dövas Riksförbund, 2009). Ett 

vanligt misstag är att TSS blandas ihop med teckenspråk, vilket är felaktigt. Medan 

teckenspråket är ett språk med egen grammatik, egna uttryck och har en annan ordföljd än den 

talade svenskan är TSS enbart en metod som lånar tecken från teckenspråket.  

Ingela Holmström som i sin avhandling Learning by hearing? Technological Framings for 

Communication (2013) har undersökt interaktionen mellan barn med CI (Cochleaimplantat) 

och deras lärare i hörande skolklasser, motsätter sig emellertid termen TSS då Holmström 

anser att synen på teckenspråk som ett stödspråk spär på uppfattningen om att det ena språket 

är sämre än det andra; i det här fallet att teckenspråket är ett sämre språk än det talade språket 

(2013:87). I stället tillämpar Holmström begreppet polylingualism, som enligt Jørgensen 

(2008) är ett fenomen där olika lingvistiska resurser från användarens olika språk används för 

att skapa en fungerande kommunikation. Eftersom att syftet med denna undersökning 

emellertid inte är att etablera ett nytt begrepp, utan att analysera vad som sker i en bimodal 

interaktion används här det redan etablerade begreppet ’svenska med teckenstöd’ enligt 

SDR:s rekommendation (2009).  

Att vi kan kommunicera med hjälp av språk innebär att vi kan formas av vår omvärld, och det 

är igenom språket vi utvecklar, formulerar och kommunicerar våra tankar, erfarenheter, 

kunskaper och insikter (Säljö, 2005:81). Från ett sociokulturellt perspektiv anses lärande vara 

något som sker och utvecklas i samspel och interaktion med andra i olika sociala och 

kulturella kontexter, och inte något som sker enskilt inom oss (Säljö, 2005 i: Holmström, 

2013:40). För att interaktion ska kunna ske är språket centralt eftersom det är via språket vi 

samtalar och diskuterar med andra; språket är således fundamentalt för att lärande ska ske, 

såväl i undervisningssammanhang som utanför skolan (Holmström, 2013:40).   
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2.1 Interaktion och lärande i klassrum  
 

En av de mest framstående förgrundsgestalterna inom den sociokulturella forskningen är 

Vygotskij, som menade att vi med hjälp av språket först kan kommunicera med andra, för att 

sedan använda det som resurs för att tänka (Säljö, 2005:41). Vidare menar Säljö att lärande är 

situerat, dvs. något som sker i sociala kontexter; av denna anledning är det ofta ofruktbart att 

hänvisa lärande till individens egenskaper. I stället behöver vi undersöka hur individen deltar 

och agerar i olika aktiviteter samt hur eleven använder kommunikativa redskap för specifika 

syften (Säljö, 2005:66). Detta lyfts även fram av Rogoff (1990) som menar att det är 

individens sociokulturella aktivitetsprocesser som är fundamentala, och inte individens 

egenskaper (Bagga-Gupta, 1999). För att interaktion ska kunna ske, är språket centralt 

eftersom att det är genom språket vi samtalar och diskuterar med andra; språk är således 

fundamentalt för lärande. En annan minst lika viktig förutsättning för lärande och interaktion 

är deltagande; för att kunna delta i ett sammanhang krävs full delaktighet (Säljö, 2005). För 

att kunna vara delaktig i olika aktiviteter krävs att individen förstår och kan tillgodogöra sig 

vad som sägs.  

  

2.1.1 Initiering, Evaluering och Respons  

 

De samtal som sker i klassrummet skiljer sig från vardagliga samtal i och med att de är av 

institutionell karaktär. Samtal mellan lärare och elever utgörs ofta av en IRE-struktur, dvs. 

Initiering – Respons – Evaulering vilken innebär att det oftast är läraren som inleder ett samtal 

eller ställer en fråga till en eller flera elever som då förväntas ge respons. Elevernas respons 

evalueras sedan av läraren (Sahlström, 2008:18). Denna typ av struktur är vanligt 

förekommande i klassrumsundervisning och därmed också uppmärksammad i 

forskningssammanhang. Detta innebär sålunda att samtal i klassrum ofta är styrda och 

strukturerade utifrån denna samtalsstruktur, till skillnad från vardagliga samtal.  

Klassrumsinteraktion med fokus på elevers handlingar har dock visat att ett antal parallella 

diskurser förekommer i klassrummen både inom och utanför den huvudsakliga verksamheten 

(Lundström, 2010). Lundström (2010) har studerat de olika aktiviteter som sker i klassrummet 

som ibland sker parallellt eller i konkurrens med varandra, och hänvisar till Jones och 

Thornborrows undersökning (2004) som visar att klassrumssamtalen är organiserade på olika 

nivåer beroende på aktivitet. Ett samtalsgolv är det golv där deltagarna under en reglerad 

aktivitet följer principen om en deltagare i taget. Ett exempel på en sådan aktivitet kan vara 

när läraren under en genomgång ger ordet till en elev i taget. Det andra samtalsgolvet är det 

kollaborativa, vilket innebär att flera deltagare kan delta i samtalet, t.ex. när elever ska lösa 

gruppuppgifter på egen hand (Lundström, 2010:172).   

  

Jones och Thornborrow (2004) har visat att på det samtalsgolv som den reglerade aktiviteten 

pågår, kan olika samtalsnivåer etableras. En nivå är det legitima samtalsgolvet, vilket är det 

golv som den reglerade aktiviteten äger rum. En annan nivå som kan uppstå är det illegitima 

samtalsgolvet. Det illegitima samtalsgolvet uppstår när eleverna, enligt läraren, stör den 

aktivitet som pågår på det legitima samtalsgolvet. De illegitima samtalen kan således 

kategoriseras som irrelevant prat av läraren i de fall pratet stör den huvudsakliga 

verksamheten. När eleverna däremot viskar med varandra, dvs. avviker från det legitima 
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samtalsgolvet där verksamheten pågår, uppstår ett tredje samtalsgolv, vilket är tillåtet så länge 

det inte stör verksamheten eller de andra deltagarna (Lundström, 2010:172).   

  

2.1.2 Samtalsdelning  

 

Schisming (i fortsättningen: samtalsdelning) kallas det fenomen när en konversation i en 

grupp om minst fyra deltagare delas upp till en eller flera konversationer (Egbert, 1997). En 

samtalsdelning föregås av ett SIT-initiativ (schisming-inducerande tur), vilket är det utspel till 

att dela det pågående samtalet i syfte att etablera ett nytt som pågår parallellt med det första 

(Egbert, 1997). Ett SIT-initiativ förutsätter ett samarbete mellan deltagarna; blickar, 

ögonkontakt samt gester anses vara relevanta komponenter som föregår ett SIT-initiativ 

(Lundström, 2010:184). När ett SIT-initiativ lyckas, dvs. om en annan deltagare i gruppen 

responderar på initiativet så att en ny konversation etableras, skapas två samtalsgolv i och 

med att två konversationer pågår samtidigt (Lundström, 2010). En samtalsdelning tolkas 

följaktligen inte som överlappande eller samtidigt tal, då SIT-initiativ görs vid en 

turbytesplats som inte avbryter det pågående samtalet (Lundström, 2010:184).  

   

Orsaken till att samtalsdelning enbart kan ske i grupper om minst fyra personer är för att det 

då finns tillräckligt många deltagare för att kunna skapa ett nytt samtal parallellt med det 

första; en person som gör ett SIT-initiativ och en annan person som responderar initiativet 

medan de två resterande deltagarna fortsätter med det första samtalet (Egbert, 1997). En 

samtalsdelning innebär således att två eller fler samtal pågår samtidigt efter att ett lyckat SIT-

initiativ har genomförts av någon av deltagarna (Sacks et al., 1974:713). Eftersom att 

samtalsdelningens primära syfte är att skapa en ny konversation och inte att bidra med 

någonting nytt till den första konversationen, innebär en samtalsdelning också ett topikskifte 

då det nya samtalet skiljer sig innehållsmässigt från det första (Egbert, 1997:3). Vidare menar 

Lundström (2010) att samtalsdelning kan användas i syfte att både inkludera och exkludera 

deltagare som ingår i gruppen. 

  

  

2.2 Bimodalism eller antingen eller?  
 

I Sverige beräknas det finnas ungefär 10 000 barn med hörselnedsättning som är registrerade 

inom hörselvården, således kan siffran vara högre då inte alla hamnar i kontakt med 

hörselvården (Hörselskadades Riksförbund, 2014). Ett flertal olika skolplaceringar erbjuds för 

barn med hörselnedsättning, beroende på vilken grad av nedsättning barnet har. Utifrån de 

alternativ som finns kan barnet antingen gå integrerat i en ordinarie klass eller i regionala 

hörselklasser som finns på ett fåtal ställen i Sverige (Motion, 2005). I de regionala 

hörselklasserna är klassrummen utrustade med tekniska hörhjälpmedel såsom T-slinga, 

mikrofoner samt akustiskt anpassade lokaler. Undervisningen sker på talad svenska i 

klassammansättningar om 5-10 elever, men undervisning i och på teckenspråk kan också 

erbjudas (Hörselboken, 2015). Ett tredje alternativ är någon av Sveriges regionala 

specialskolor, varav några av dem också erbjuder placering i hörselklass samt undervisning på 

teckenspråk (Motion, 2005). Skolsituationen för barn med hörselnedsättning är dessvärre 

problematisk i och med att skolgången är kommunernas ansvar, och således ser finansieringen 

olika ut från kommun till kommun. Detta innebär att det ofta är kommunens ekonomi som 
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styr elevens placering och inte dennes grad av nedsättning vilket givetvis drabbar eleven. 

Enligt Hörselskadades Riksförbund (Jällhage, 2007-03-13) går cirka 80 procent av 

hörselskadade elever integrerat i klasser för hörande. Endast 10-15 procent av alla 

hörselskadade går vidare till högskolestudier efter gymnasiet, jämfört med 45 procent av 

normalhörande personer. Vidare har kritik riktats mot den bristfälliga 

teckenspråksundervisningen som erbjuds barn och föräldrar, samt att det inte heller är 

förordnat att elever med hörselnedsättning ska ha rätt till teckenspråksundervisning (Motion, 

2005). 

 

Att ta bort teckenspråket till förmån för talspråksutvecklingen och således välja ett enskilt 

språk för kommunikation bestrids av ett flertal forskare, bland annat av Geizen (2011) som 

menar att vare sig talspråksutvecklingen eller taluppfattningen påverkas negativt av simultan 

användning av tal och tecken. I stället förespråkar Geizen att föräldrar ska använda tecken 

med sina barn för optimal kommunikation samt utveckling av den kognitiva, sociala och 

lingvistiska förmågan (Holmström 2013:33). En annan fördel med att ge barnet både talspråk 

och teckenspråk är att barnet längre fram i livet har möjlighet att välja språk beroende på i 

vilken situation barnet befinner sig. Ur ett polylingvalt perspektiv innebär detta att dessa 

bimodalt tvåspråkiga barn kan ta del av flera språkliga praktiker, något som också leder till 

ökade lingvistiska kompetenser. Studier på bimodalt tvåspråkiga barn har också visat att 

barnen vanligtvis använder bägge språken samt anpassar kommunikationen efter den kontext 

de befinner sig i (Rhoades 2011; Spencer 2002). Vad som är unikt med att blanda talspråk och 

teckenspråk är enligt Holmström att det är möjligt att använda språken simultant då de tillhör 

två olika modaliteter, något som inte är möjligt att göra med två talade språk respektive två 

olika teckenspråk. Knoors and Marschark (2012) menar att kombinationen främjar både 

förståelse och språkproduktion, men att det är brist på forskning om vilka effekterna blir av att 

använda simultan bimodal kommunikation. Holmström anser dock att när vi försöker 

begränsa språkanvändningen hos individer med hörselnedsättning kan det tolkas som ett 

uttryck för den monolingvistiska normen, dvs. att språk inte bör blandas utan hållas isär. Att 

hålla isär språken innebär i detta fall att begränsa förutsättningarna för kommunikation samt 

en begränsning av interaktionen, vilket indirekt leder till en begränsning av lärande.  

Svensk klassrumsforskning om bimodal tvåspråkighet berör främst döva som har teckenspråk 

som första språk och ett skriftligt språk som andraspråk (Lindahl 2015; Danielsson 2013; 

Allard 2013; Homström 2013). Bagga-Gupta (2001) har genomfört ett antal undersökningar i 

teckenspråkiga klasser, där hon undersökt hur interaktionen mellan deltagarna i klassrummen 

(lärare, elever och tolkar) fungerar samt hur den skrivna svenskan och teckenspråket används 

och kombineras i undervisningen. Ett vanligt mönster som lektionerna uppvisade var lokal-

länkning (local chaining), vilket innebär att skriftspråket och teckenspråket länkas samman. 

Ett exempel på hur länkning, som är en komplex språklig blandning, kan utföras är att läraren 

länkar ett för eleverna nytt tecken med handalfabetsbokstavering av det svenska ordet (Bagga-

Gupta, 2001:64). På detta vis får eleverna ett nytt begrepp i två språk vid samma tillfälle. 

Denna typ av länkning skapar således tillfällen för lärande där två språk i två olika modaliteter 

kombineras för att förmedla kunskap och bidra till lärande. Det är skralt med forskning om 

hur bimodal tvåspråkighet används bland individer med hörselnedsättning, likaså forskning 

om hörselskadade elever som går i en inkluderande miljö. Den forskning som har gjorts inom 

dessa områden har dock visat att graden av deltagande i undervisningen påverkas av 

individens studieresultat samt sociala kompetens (Holmström, 2013:37).  

  



6  

  

2.2.3 Kommunikativa strategier i klassrummen: kodväxling och 

kodblandning  

 

Bimodal tvåspråkighet är en form av tvåspråkighet där användaren behärskar flera språk i 

olika modaliteter, som till exempel ett talat språk eller dess skriftliga motsvarighet och ett 

tecknat språk. En unimodal språkanvändare behärskar däremot flera språk inom samma 

modalitet, till exempel två talade språk eller två tecknade språk. En distinktiv skillnad mellan 

bimodal tvåspråkighet och unimodal tvåspråkighet är huruvida språken kan vara aktiva 

samtidigt; bland unimodalt tvåspråkiga användare används bägge språken med hjälp av 

kodväxling (code-switching). Kodväxling är vanligt förekommande bland tvåspråkiga, som då 

antingen byter språk eller använder ord från bägge språken för att konstruera meningar som i 

följande exempel (Petroj, Guerrera och Davidson, 2014:1):   

  

(1) Mi hermano bought some ice cream. Adult code switching, Spanish-English         
       my brother                                        (MacSwan 2010)        

  

‘My brother bought some icecream.’    

  

Denna typ av kodväxling är inte ovanlig i konversationer mellan tvåspråkiga talare som 

behärskar samma språk, däremot är den inte lika vanlig bland bimodalt tvåspråkiga användare 

vilka i stället använder sig av kodblandning (code-blending). Kodblandning innebär att 

användaren använder sig av sina två språk samtidigt som i exemplet nedan (2014:2):  

  

(2) Speech: He’s like hmm [all of a sudden]      Adult code blending, ASL-English         

Sign:                               LOOK-AT-ME                               (Emmorey et al. 2005)       

  

‘He’s like, hmm, and then all of a sudden he looked at me.’  

  

Kodblandning är således en naturlig följd av bimodal tvåspråkig produktion i de fall ett talat 

språk uttrycks simultant med ett tecknat, dvs. när respektive språks lexikala enheter följer 

varandra samt anpassar sig efter respektive språks grammatik (Bishop & Hicks, 2005:196). I 

vissa fall är talet dominant med några förekommande tecken, och i andra fall är teckenspråket 

dominant med några förekommande ord (Petroj, Guerrera & Davidson, 2014). Muysken 

(2000 i: Baker & Van De Bogaerde, 2008:1) menar att det är vanligt förekommande att 

tvåspråkiga användare blandar sina språk när de kommunicerar med varandra. Blandandet är 

inte en indikation på brister i språket, snarare är det en indikation på höga färdigheter i 

språken.  

  

Emmorey, Borinstein och Thompson (2005) har i en studie undersökt elva vuxna CODA 

(Children of Deaf Adults) som samtliga är hörande och är uppvuxna med en eller två döva 

föräldrar samt har deltagit i CODA-läger eller liknande sammankomster. Samtliga deltagare 

ansåg sig behärska både talad engelska och amerikanskt teckenspråk (i fortsättningen: ASL) 

flytande. Resultaten visade att deltagarna sällan kodväxlade, dvs. slutade prata för att övergå 

till teckenspråk eller vice versa. Däremot var det mer förekommande att deltagarna 

kodblandade dvs. att tal och teckenspråk uttrycktes simultant; 95 % av tecknen uttrycktes 

samtidigt som de talade orden. Undersökningen visade också att de ord och tecken som 

uttrycktes simultant hade i de flesta fall likvärdig semantisk betydelse. Vad som också 

upptäcktes var att den talade engelskans struktur ibland påverkades av teckenspråket, så kallat 
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CODA-tal dvs. att den talade engelskan följer teckenspråkets teckenföljd. Denna typ av 

påverkan skedde dock inte i konversationer med enspråkiga talare, utan enbart i 

konversationer med andra CODA vilket kan tolkas som en markör för ASL-engelsk 

tvåspråkighet. Denna påverkan ska inte tolkas som ”dålig engelska” utan som en form av 

tvåspråkig kommunikation som motsvarar den kodblandning som sker bland unimodalt 

tvåspråkiga personer (2005). 

 

3. Material och metod  
 

Följande ges en beskrivning av det material och den metod som använts för denna 

undersökning. Det material som använts består av videoinspelningar och fältanteckningar 

samt skriftliga instruktioner som skrivits på whiteboarden av läraren. Metoden som har 

använts för materialinsamlingen är deltagande observation. I analysen har en kvalitativ metod 

använts. I avsnitt 3.1 ges en beskrivning av elevunderlaget samt en genomgång av de 

lektioner som har spelats in. En mer utförlig beskrivning av metod för datainsamling samt 

analys ges i avsnitt 3.2.  

 

 

3.1 Material och datainsamling  
 

Inspelningarna består av två lektioner, lektion 1 och lektion 2, med samma lärare men olika 

klasser och årskurser om totalt 90 minuter i ämnet svenska. Inspelningarna har skett i två 

olika klasser i en svensk högstadieskola som erbjuder talad undervisning med teckenstöd. Den 

ena klassen bestod vid inspelningstillfället av åtta elever och den andra också av åtta elever 

med en jämn könsfördelning. Samtliga elever har någon form av hörselnedsättning och 

använder tekniska hjälpmedel som hörapparat eller CI. Eleverna har talad svenska som 

primärt språk och teckenspråk som sekundärt språk. Av hänsyn till att det föreligger en risk 

för identifiering av eleverna i och med att det teckenspråkiga samhället i Sverige är så pass 

litet ges därför ingen djupare beskrivning av elevgruppen.  

 

Eftersom att materialinsamlingen gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011), är samtliga namn och initialer som förekommer i 

analysmaterialet fingerade och har ingen koppling till deltagarna. Anledningen till att 

observationerna har genomförts i två olika klasser är för att uppnå en bredare vidd av 

materialet, för att på så vis upptäcka om interaktionen i de olika klasserna innehåller liknande 

drag eller om de uppvisar olika interaktionsmönster. I och med att inspelningarna består av 

två olika klasser men med samma lärare och ämne har jag också förhoppningsvis kunnat 

observera en större grupp totalt utifrån lika förutsättningar i och med att det är samma lärare 

och ämne vid bägge tillfällena, och därmed också uppnått en bredare vidd i materialet.  

 

Inspelningarna visade att simultan tal- och teckenproduktion var mer förekommande under 

lektion 2 när eleverna kommunicerade med varandra eller besvarade en fråga som var avsedd 

för hela klassen. Lärarens simultana tal- och teckenproduktion var emellertid snarlik vid både 

den första och den andra lektionen. Respektive lektions innehåll samt upplägg presenteras 

nedan under separata rubriker. 
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Lektion 1: 

 

Den första lektionen innehåller en lärarledd genomgång av en muntlig övning inför ett 

kommande nationellt prov. Genomgångens syfte är att förbereda eleverna inför det nationella 

provet. Lektionen följer en strikt IRE-struktur där läraren är den som upptar nästan allt 

talutrymme eftersom att läraren berättar och förklarar hur provet ser ut och kommer att gå till. 

Eleverna ges talutrymme genom att läraren ger dem ordet efter handuppräckning. Vid de 

tillfällen eleverna räckt upp handen har de enbart ställt frågor som berör det nationella provet, 

t.ex. hur rättningen kommer att gå till, om de blir betygssatta, hur lång tid de får på sig, vilka 

texter de ska presentera etc. Genomgången avslutas med att eleverna får sätta sig i grupper 

och arbeta med sina texter inför ett kommande övningstillfälle. Inspelningen är emellertid 

avgränsad till genomgången och således inte grupparbetet som påbörjades efter 

genomgången. 

 

Lektion 2: 

 

Den andra lektionen är uppdelad i tre delar: den första delen består av en lärarledd instruktion 

av en text eleverna ska arbeta med under lektionen. Även denna genomgång följer en strikt 

IRE-struktur där läraren ger talutrymme till de elever som räcker upp handen för att ställa 

frågor som berör uppgiften de ska arbeta med. Den andra delen av inspelningen består av en 

grupp om fyra elever som samtalar kring en text utifrån ett antal frågor de fått till texten. 

Eleverna talar en och en, där den som läst upp en fråga fördelar ordet i tur och ordning till 

varje elev i gruppen. Under den tredje delen av lektionen samlar läraren ihop hela klassen för 

att gemensamt gå igenom och diskutera vad som har kommit fram i gruppsamtalen. Även här 

är läraren den som fördelar ordet till de som räcker upp handen.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Vid observationerna placerades videokameran längst bak i klassrummet på en hylla i syfte att 

få med både lärare och elever i bilden. En videokamera användes vid inspelningarna, 

emellertid hade en till kamera varit till stor fördel då en del elever tecknade mer 

förekommande och mer diskret än vad jag hade förväntat mig. För materialet har detta 

inneburit att en konversation (exempel 2.1) inte kunnat ges en rättvis transkription då 

oklarheterna i vad som tecknades var alltför många. I den ena klassen är bänkarna utrustade 

med mikrofoner, och är möblerade i en U-formatering framför en whiteboard. I den andra 

klassen är bänkarna däremot möblerade i en cirkel där även lärarens bänk är inkluderad i 

cirkeln framför whiteboarden. Även i detta klassrum är bänkarna utrustade med mikrofoner.  

 

I och med att deltagarna i samtliga observationer är minderåriga skickades en blankett ut till 

ansvariga lärare som i sin tur informerade samtliga elever och föräldrar. Blanketten går att 

läsa i helhet i Appendix A. Med tanke på deltagarnas ålder ansåg jag att det var nödvändigt att 

upplysa samtliga deltagare inklusive föräldrar vad syftet med mina observationer var samt vad 

jag ville observera, dvs. användandet av teckenspråk i klassrummet. Att jag upplyst elever och 

lärare om mitt syfte kan ha haft en viss inverkan på förekomsten av tecken. Emellertid är 

tecken vanligt förekommande i denna form av undervisning och eftersom observationen avsåg 

att undersöka hur tecken används och inte huruvida det är förekommande eller ej mätte 
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således undersökningen det den avsåg att mäta.    

 

3.3 Metod  
 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur, när och på vilket sätt tecken/teckenspråk 

används i interaktionen i undervisningen, har metoden deltagande observation för 

datainsamling tillämpats där jag deltagit i undervisningen som observatör (Palmér, 2015:93). 

En kvalitativ metod har valts för analysen av undersökningen då syftet är att analysera en 

mindre mängd material för att få en grundlig förståelse för hur talad svenska och svenskt 

teckenspråk kan fungera i en hörselklass. Utifrån att jag på förhand bestämt mig för att 

undersöka hur tecken och teckenspråk används i klassrumsinteraktionen, men att jag i min 

analys upptäckt mönster som kodblandning och kodväxling har metoden således varit både 

induktiv och deduktiv. I och med undersökningens begränsade urval av material samt dess 

kvalitativa tillvägagångssätt kan denna undersökning inte besvara specifika frågor som kan 

generaliseras till andra liknande förhållanden (Palmér, 2015:94). Däremot kan resultaten ses 

som en indikation på hur tecken/teckenspråk används i hörselklasser samt bidra till ökad 

förståelse för hur bimodal tvåspråkighet kan fungera i klassrumssammanhang.  

  

Transkriptioner har gjorts av all muntlig interaktion och nästan all tecknad interaktion samt 

markeringar av de ord som yttras både via tal och tecken simultant. Vid ett tillfälle (exempel 

2.1) kunde en fullständig transkription av teckenspråket dock inte göras då en av deltagarna 

satt med ryggen vänd mot mig och dolde således vad som tecknades. Av denna anledning har 

enbart en beskrivning av konversationen återgetts så noggrant som möjligt. Transkriptionerna 

av den muntliga interaktionen har gjorts enligt Norrbys rekommendationer (2014:110) medan 

den tecknade interaktionen har följt Wallin och Meschs rekommendationer för annotationer 

(2014).  
 

Nedan ges en transkriptionsnyckel som förklarar vad symbolerna i exempelutdragen betyder. 

En väsentlig åtskillnad finns emellertid mellan min transkription och Norrbys: medan 

understrukna rader syftar på emfatiska uttryck i Norrbys transkriptionsrekommendationer, 

används understrukna rader i min transkription för att markera det ord som det simultana 

tecknet hör ihop med i syfte att underlätta tolkningen av transkriptionerna för läsaren (rad 6).  

I rad 7 visas ett exempel för hur de tecken som yttras i interaktionen har annoterats till ett 

svenskt ord med likvärdig betydelse. Ett exempelutdrag från lektion 1 exemplifierar hur den 

simultana språkproduktionen har transkriberats på rad 10. 

  

1. (.)                  mikropaus  
2. [ ]                  överlappande tal  
3. [[                   samtidigt inledda yttranden  
4. * ord *          sägs med skrattande röst  
5. (xxx)             omöjligt att höra flera ord  

6. Ord               det ord som det simultant uttryckta tecknet hör samman med 

7. TECKEN     det tecken som tecknas simultant med det talade ordet 

8. Ord ↑            stigande ton   

9. Ord -             avbrutet ord 
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        10.     Lärare: så kommer ni imorgon jag är lite övertydlig nu men jag  
                             IMORGON             ÖVER-TYDLIG    

      tycker att det är viktigt att ni förstår (.)  

                        VIKTIGT        FÖRSTÅ 

      så kommer ni imorgon såhär beredda (.) nu ska vi ha en  

                   IMORGON       BEREDD 

      diskussion 

      DISKUSSION 

 

De skriftliga fältanteckningarna har lästs igenom grundligt samt kompletterat det inspelade 

materialet. I de skriftliga fältanteckningarna har jag antecknat vad som skett innan kameran 

har satts på, t.ex. om eleverna använder tal, teckenspråk eller en kombination när de småpratar 

med varandra. I inspelningarna förekommer skriftliga instruktioner på whiteboarden. 

Eftersom att syftet med denna undersökning är att undersöka när och hur tecken eller 

teckenspråk används simultant eller separat från talet har den muntliga interaktionen enbart 

transkriberats till en skriftspråklig bastranskription med markeringar för pauser, överlappande 

tal samt samtidigt tal, i enlighet med Norrbys rekommendationer (2014:99).  

  

För att kunna besvara frågeställningarna i denna uppsats har jag tillämpat en multimodal 

samtalsanalytisk metod, vilken innebär att jag intagit ett deltagarperspektiv när jag gått 

igenom mina inspelningar och transkriptioner. Detta innebär att jag i min analys tittat efter 

återkommande drag och strukturer i interaktionen och tittat på varför detta sker nu, vad som 

föranlett aktionen och vad som händer efter (Norrby, 2014:42). I analyserna har jag tillämpat 

en multimodal analys där tal, tecken, skrift och gester analyserats. Eftersom att syftet med 

analysen är att ta reda på hur och på vilket sätt tecken/teckenspråk används i de klassrum jag 

observerat har jag således tittat efter följande: hur och när används tecken i interaktionen, 

simultant med tal eller enskilt? Används tecken i särskilda sammanhang som t.ex. vid 

uppgiftsinstruktioner eller används tecken regelbundet under lektionen? Används teckenspråk 

i någon omfattning, när används det i sådana fall? Vem eller vilka använder tecken eller 

teckenspråk? (Palmér, 2015:104). 

  

I min analys har jag valt att avgränsa analysen till följande begrepp: kodväxling, samtalsgolv, 

kodblandning och samtalsdelning. Begreppen är motiverade utifrån vad jag sett i materialet, 

och som visat sig vara intressanta och relevanta drag att belysa i interaktionen eftersom att de 

har kunnat kopplas till tidigare forskningsresultat inom både bimodal tvåspråkighet samt 

hörselskadade barns språksituation. Eftersom att en multimodal samtalsanalys har gjorts av 

det inspelade materialet har det varit svårt att avgränsa materialet eftersom att innehållet blir 

mer omfattande i och med att analysen innefattar interaktion på två språk. Före mitt 

analysarbete antog jag att jag skulle finna mönster av teckenstöd, men har emellertid under 

bearbetningen av materialet ändrat min uppfattning och anser nu att den teckenproduktion 

som förekommer simultant med talet också är en form av kodblandning. Begreppen 

kodblandning och även samtalsdelning har således tillkommit under min analys utifrån de 

strukturer och drag som jag sett i materialet. Med dessa begrepp ämnar jag att belysa den 

tvåspråkighet som förekommer i klassrummen beroende på vilket samtalsgolv som 

interaktionen äger rum. Eftersom att tidigare forskning om bimodal tvåspråkighet är mycket 

knapp, framför allt hos elever med hörselnedsättning i en hörselklass, har jag upplevt 

svårigheter med att tillämpa samtliga begrepp i min analys. Svårigheterna bottnar i att jag inte 

kunnat finna några liknande resultat om kodblandning av tal och tecken, med undantag för 

Emmorey et al. (2005) samt Bagga-Gupta (2001) som emellertid avser CODA respektive 
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elever som är döva. Detta till skillnad från denna undersökning som avser elever med 

hörselnedsättning och som är primärt talspråkliga.  

  

Enbart det material som kunnat besvara frågeställningarna har presenterats i resultatdelen, 

vilket också innebär att jag enbart tagit med exempel som visar hur tecken används i 

konversationerna. De resultat jag presenterat och ska diskutera nedan är dessutom enbart 

representativa för den grupp jag undersökt, dvs. individer som är primärt talspråkliga. 

Resultaten kan därför inte representera individer som är primärt teckenspråkiga i det avseende 

att de har stora svårigheter med att tillägna sig information via hörseln.   

 

 

4. Resultat   
 

Resultaten är kategoriserade utifrån de begrepp som använts i analysen, och presenteras i 

följande ordning: kodväxling, samtalsgolv, samtalsdelning och kodblandning. I varje kategori 

ges också en förklaring av när och hur tecken/teckenspråk används i exemplen. Orden i 

versaler representerar teckenspråkets svenska översättning. De ord som är understrukna är de 

ord som yttras simultant med ett tecken. De förkortningar som används i exemplen är: L för 

lärare, E1 för elev 1 och R för resursperson. Resurspersonen deltar endast en kort stund i 

början av lektion 2, och fungerar i vanliga fall som extrastöd för de elever som är i behov av 

det. Observationerna som har gjorts för denna undersökning har dokumenterat mer än vad 

som har presenterats, emellertid representerar de valda utdragen exempel på hur bimodal 

tvåspråkighet kan fungera i klasser för elever med hörselnedsättning med talad svenska som 

primärt språk och teckenspråk som sekundärt språk. 

  

Resultaten visar också hur tecken och teckenspråk används i klassrummen på både de legitima 

och det illegitima samtalsgolven. Resultaten visar även att interaktion på det legitima 

samtalsgolvet där verksamheten äger rum består av simultan användning av tal och tecken, 

medan samtal på de illegitima golven mestadels sker på teckenspråk. Detta tyder på att både 

kodblandning och kodväxling förekommer i undervisningen. Vidare visar analysen att 

eleverna anpassar sin simultana produktion beroende på vem mottagaren är. I de fall frågan är 

riktad till läraren för att reda ut egna oklarheter kring exempelvis instruktioner, används 

enbart tal. Medan frågor eller resonemang som är riktade till hela klassen, vid exempelvis 

gruppdiskussioner uttrycks med både tal och tecken. I konversationer mellan elever i syfte att 

viska med varandra medan klasskamraterna arbetar eller när läraren inte ser, används 

teckenspråk som kommunikationsspråk.    

4.1 Kodväxling, samtalsgolv och samtalsdelning  
 

SIT-initiativ förekom enbart under de aktiviteter som var lärarledda och inte under det lilla 

gruppsamtalet i lektion 2. Lyckade SIT-initiativ som ledde till samtalsdelning innebar i flera 

av fallen också att en kodväxling gjordes från talad svenska till teckenspråk. Eftersom att 

undervisningen sker på talad svenska innebär ett skifte till teckenspråk under delningarna en 

kodväxling då eleverna byter kommunikationsspråk.  
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Lektion 1 

SIT-initiativ skedde vid tre tillfällen under genomgången i lektion 1. Två av initiativen var 

lyckade då initiativtagaren erhöll respons vid bägge tillfällena. Vid bägge tillfällena vred den 

ena eleven sitt huvud åt sidan mot sin bänkkamrat bredvid och viskade muntligt något 

kameran inte kunde uppfatta. Den andra eleven nickade respektive skrattade tyst till svar. Det 

tredje initiativet av samma elev som vid de två tidigare tillfällena misslyckades emellertid då 

den andre eleven inte responderade utan valde att fortsätta titta och lyssna på lärarens 

genomgång. SIT-initiativen och de två samtalsdelningarna under lektion 1 genomfördes 

således enbart med muntliga viskningar. Anledningen till att dessa delningar presenteras trots 

att de inte sker med tecken eller på teckenspråk som ju är undersökningens primära syfte, är 

för att påvisa att delningar sker i bägge språken. 

 

  

Lektion 2 

Den andra lektionen med en annan klass, innehöll däremot SIT-initiativ och samtalsdelningar 

på teckenspråk vid just detta observationstillfälle. I denna klass innebar SIT-initiativ och 

samtalsdelningar att kodväxling från undervisningsspråket till teckenspråk var en 

förutsättning för delningar och parallella samtalsgolv, som vid första anblicken inte stör 

huvudverksamheten. Initiativen samt delningarna under den andra lektionen illustreras i 

exempel 1, 2 och 3 nedan. Anledningen till att jag enbart valt transkriberade exempel på SIT-

initiativ och samtalsdelningar från den andra lektionen är för att de görs på teckenspråk, vilket 

också är kärnan för denna uppsats.  

 

Exempel 1 

  

Under lektionens första del, genomgången av lektionens uppgift, har läraren precis 

introducerat lektionen (rad 1 & 2) när hen vänder sig mot en resursperson och upplyser denne 

om att de ska samtala kring en text i dag (rad 4 & 5). Under deras konversation vänder sig 

elev 1 mot tre klasskamrater bredvid och beträder då det tredje samtalsgolvet (Lundström, 

2010) när eleven gör ett SIT-initiativ genom att viska ”vilken?” simultant med dess tecken, 

samtidigt som eleven söker ögonkontakt med de tre andra (rad 6). En av eleverna besvarar 

initiativet genom att rycka på axlarna (rad 7). Eleven som introducerat delningen lämnar det 

nya samtalet och återvänder till det legitima samtalsgolvet genom att vända sig mot läraren 

och ställa samma fråga till denne (rad 10). 

  
Utdrag 1: 

 

1.  L: Jo jag tänkte såhär, att ni skulle  

2.    fixa samtalet själva idag i två grupper 

      FIXA  SAMTAL  SJÄLV  IDAG   TVÅ GRUPP 

3.    (Läraren vänder sig mot en resursperson)  

4.  L: vi ska alltså ha textsamtal  

                        TEXT—SAMTAL              

5.    så har du [nånting att göra så (.) 

                  NÅGOT      GÖRA 

6.  E1:       [vilken? 

             VILKEN 
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7.  E2: [(rycker på axlarna) 

           VET-INTE 

8.  R:  [va bra, okej 

9.  L: good 

10. E1: vilket samtal då? 

        VILKEN 

11. L: Skitgubbe 

12. E2: den vi läste igår 

              LÄSA   IGÅR   

13. E1: jaha 

14. E3: den [[vi läste igår 

              VI LÄSA IGÅR    

15. L:      [[den vi läste igår 

 

Exempel 2 

 

Det följande exempelutdraget (utdrag 2) är en fortsättning på det förgående (utdrag 1).  

Här har läraren introducerat lektionen genom att berätta vad de ska arbeta med denna lektion. 

En elev frågar vilken text de ska jobba med, varpå läraren svarar att de ska jobba med texten 

de läste igår, Skitgubbe. Efter introduktionen vänder läraren sig om och börjar skriva upp 

instruktioner samt gruppfördelning på tavlan. Några elever börjar då samtala kring 

”Skitgubbe” och samtalet blir alltmer livligt ju längre samtalet fortgår.   

  
Utdrag 2: 

 
1. E1: asså e inte de nåt spel alltså skitgubbe? 

2. E2: jo [[kortspel 

             KORTSPEL    

3. L:     [[det är ett kortspel  

                       KORTSPEL  

(vänder sig om och skriver på tavlan) 

                            

4. E1: var det de dom spelade [i berättelsen?  

                      SPELA      BERÄTTELSE 

 

5. E2:                        [vändtia nä de vara bara så att      

                               VÄND-TIO               

6.    dom spelade kort (.)Men skitgubbe är ju den där pappan (.) 

                  KORT                            PEK—PAPPA 

                           

7. E3: aa  

8. E2: han säjer ju att skitgubbe e den där pappan [(xx) 

           SÄGA 

9. E3:                                             [aa tänkte 

10.    inte på de  ↑     
11. E1, 2:  [[ (xxx) 

12. E3:     [[asså jag trodde hela berättelsen va om   

                                   BERÄTTELSE 

13.    ett kortspel  

          KORTSPEL 

14. L: shhhh (FORTSÄTTER SKRIVA PÅ TAVLAN) 

       TYST 

15.    (ELEVERNA TYSTNAR) 
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Exempel 2.1  

 

En stund senare efter konversationen i utdrag 2 (13 sekunder enligt inspelningen) får två 

elever ögonkontakt. Den ena eleven kommenterar iPaden som tillhör den andra eleven snett 

mitt emot initiativtagaren till samtalet, varpå en konversation mellan dessa två elever och en 

tredje elev påbörjas. De övriga eleverna deltar passivt i samtalet genom att titta på. Denna 

gång sker konversationen på teckenspråk med avstängda röster. En fullständig och rättvis 

transkription har inte kunnat göras då en elev satt med ryggen vänd mot kameran och dolde 

därmed vad som sades. 20 sekunder senare vänder sig läraren mot klassen igen och tecknar: 

GLÖMT NÅGON?  

  

När eleverna börjar diskutera kring termen Skitgubbe efter att läraren haft sin genomgång och 

sedan lämnat den genom att vända ryggen till och börja skriva på tavlan, beträder de det 

kollaborativa samtalsgolvet (Lundström, 2010). När diskussionen blir allt för livlig och 

högljudd griper läraren in och sanktionerar eleverna med att tysta dem (rad 14). Eleverna 

verkar tolka lärarens ”shhhh” som att de inte får prata, och tystnar. En stund senare börjar 

eleverna dock återigen att samtala med varandra på teckenspråk med avstängda röster. 

Eleverna beträder således det tredje samtalsgolvet, som inte tillhör den huvudsakliga 

verksamheten men som dock är acceptabelt så länge samtalet inte stör de andra. Eftersom att 

detta samtal sker utanför den huvudsakliga verksamheten som läraren håller i, är detta att 

betrakta som en samtalsdelning. Blickar är en viktig komponent som föregår ett SIT-initiativ 

(Egbert, 1997). I utdrag 2 ovan får två elever ögonkontakt med varandra, vilket leder till ett 

lyckat SIT-initiativ i och med att den andra eleven besvarar kommentaren. Konversationen 

fortgår samtidigt som läraren står med ryggen vänd mot klassen och skriver på tavlan. Vad 

som också sker i samma veva eleverna beträder det tredjesamtalsgolvet, är att de gör en 

kodväxling från talad svenska till svenskt teckenspråk vilket exkluderar läraren från samtalet 

eftersom att läraren inte har blicken riktad mot eleverna.  

  

  

Exempel 3 
 

Under den tredje delen av lektionen när läraren samlat ihop eleverna för en gemensam 

genomgång av ord som valts ur texten, sitter eleverna tysta och skriver ner de utvalda orden 

på tavlan samt vad de tror att orden betyder. Läraren läser och skriver i några papper med 

blicken riktad nedåt. Efter några minuter börjar två elever som sitter på varsin sida av 

cirkelmöbleringen att teckna till varandra om uppgiften de gjort. En annan elev följer 

konversationen med blicken och tillägger något som får de andra två att skratta tyst. En stunds 

tystnad följer, varpå eleven som nyss gett sig in i den förgående konversationen muntligt 

ställer en fråga rakt ut:   

  
Utdrag 3: 

 

1. E3: få-får man söka ord på internet? 

2. L: * nää *, vi ska ju gå igenom tillsammans (.) tycker jag (.)  

3.    om det e nåt ord du e osäker på så  
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4.    lämna tomt då (.) lämna tomt där brevid (.)  

                              TOMT      RUTAN 

            5.    de kommer ju att mhm klarna  
                          FÖRSTÅ KLARNA    

      6.    sen när vi diskuterar dom 

            SEN        DISKUTERA 

 

Exempel 3.1 

 

Eleverna fortsätter skriva, förutom en elev (2) som fortsätter titta rakt framför sig. Cirka 30 

sekunder (utdrag 3.1. nedan) senare lyfter elev 1 upp blicken från sitt papper och tittar sig 

omkring, för att sedan få ögonkontakt med elev 2 som suttit med blicken uppe en stund. På 

rad 1 gör elev 1 ett SIT-initiativ genom att fråga om hen är klar med uppgiften. Den andra 

eleven besvarar initiativet med ett frågande uttryck (rad 2), varpå frågan upprepas av 

initiativtagaren på rad 3.   

  

På rad 6 frågar läraren klassen om de är färdiga samtidigt som elev 1 och elev 2:s 

konversation fortskrider parallellt med lärarens konversation med de övriga i klassen. 

Eftersom att det är läraren som har talföreträde under styrda aktiviteter som den i utdraget 

nedan, är det elev 1 som etablerar en samtalsdelning trots att läraren är den som etablerar ett 

till samtal parallellt med de två elevernas. Läraren befinner sig sålunda inom det legitima 

samtalsgolvet i och med att hen organiserar en skrivaktivitet. Eleverna däremot befinner sig 

inom det tredje, illegitima samtalsgolvet som emellertid kan accepteras av läraren såvida 

viskningarna inte stör verksamheten.    

 
Utdrag 3.1: 

   
1. Elev 1: FÄRDIG  
2. Elev 2: (FRÅGANDE 

ANSIKTSUTTRYCK) 
3. Elev 1: FÄRDIG PEK-DÄR?  
4. Elev 2: SKAKAR PÅ HUVUDET  
5. Elev 1: (osb)   [PÅ DET DÄR   
6.      L: är ni klara? [[Några färdiga? (.) snart då, två minuter 

till?  
7.        (Några elever nickar respektive skakar på sina huvuden)  
8. Elev 2:              [[NEJ JAG VÄNTAR SEN JAG SKA LYSSNA SEN]]DOM  
9. Elev 1: NICKAR  

  

4.2  Kodblandning - hur och när?  

 
Simultan användning av tal och tecken dvs. kodblandning enligt Petroj et al. (2014) 

förekommer regelbundet i interaktionen mellan elev-elev samt lärare-elev, vilket också är 

tydligt i exemplen ovan (1, 2 och 3) då simultan produktion har markerats i samtliga utdrag. 

Däremot förekom kodblandning sällan vid de tillfällen eleverna ställt frågor till läraren. Under 

lektion 1 ställde tre elever frågor vid totalt nio tillfällen, och vid inget tillfälle använde 

eleverna tecken. I den andra klassen, lektion 2, var simultan produktion dock mer 

förekommande. Vid ett tillfälle i början av lektionen bad läraren en elev att stödteckna, vilket 

eleven sen gjorde utan svårigheter (se utdrag 4 nedan). Med svårigheter menas att varken tal-
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eller teckenproduktionen påverkades negativt i den bemärkelsen att produktionsflödet 

bromsades pga. den simultana produktionen. Under både gruppsamtalet i den mindre gruppen 

(del 2) samt när hela klassen var samlad (del 3) användes emellertid tecken simultant med 

talet regelbundet av de flesta eleverna. Av resultaten att döma är teckenproduktionen och 

således kodblandningen mer frekvent i den andra klassen än i den första. Inspelningarna visar 

också att frågor eller utlåtanden som är avsedda för läraren görs muntligt medan resonemang 

eller frågor som är riktade mot hela gruppen eller mot en klasskamrat produceras muntligt 

med tecken. Lärarens simultana tal- och teckenproduktion är emellertid lika förekommande 

vid bägge lektionstillfällena.   

  

 Eftersom att del 3 av den andra lektionen bestod av samtal och reflektioner kring den lästa 

texten, är elevernas svar och reflektioner riktade till läraren och hela klassen vilket kan 

förklara den mer förekommande kodblandningen vid detta tillfälle. I jämförelse med 

genomgången inför nationella proven vid den första lektionen ställde eleverna i den klassen 

frågor i syfte att reda ut oklarheter som de själva upplevde, därav att frågorna var riktade mot 

läraren och utan tecken. Eleverna justerar följaktligen sin kodblandning utifrån vem eller vilka 

mottagaren/mottagarna är.   

  

  

Exempel 4  

 
I nedanstående utdrag går läraren igenom instruktionerna för det textsamtal om novellen 

Skitgubbe eleverna ska ha i smågrupper (rad 1-7). På rad 7 frågar läraren om klassen provat 

detta upplägg tidigare, vilket bekräftas av några jakanden runt om i klassen (rad 8). På rad 9 

räcker en elev upp handen, och precis när eleven börjat formulera sig avbryter läraren och ber 

denne att gärna stödteckna (rad 10) varpå eleven börjar om sin mening med simultan 

produktion av tal och tecken (rad 11-12). Vad nedanstående utdrag visar är att läraren är 

positivt inställd till simultan användning av tal och tecken, genom att läraren uppmuntrar 

eleven att stödteckna.  

  
Utdrag 4: 
  

1. L: Ehm jo då gör man såhär (.) att ee (.)  

2.    ni hjälps åt, alltså en person  

         HJÄLPA            EN 

3.    läser upp högt första frågan o så  

       LÄSA      HÖGT FÖRSTA FRÅGA 

4.    tar man en runda nästa person tar  

         RUNDA        NÄSTA 

5.    andra frågan läser upp högt o så  

       ANDRA FRÅGA  LÄSA     HÖGT 

6.    tar man en runda är det liksom (.)  

           RUNDA 

7.    har vi inte provat det här förut? 

               PROVA 

8. Elever: (ohb) mm joo 

9. L: med en annan text? Jo vi har provat  

             ANNAN TEXT            PROVA 

10.   (Elev räcker upp handen) 
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11. L: ja 

12. E1: vi har[ - 

10. L:          [stödteckna gärna 

                 STÖD-TECKNA 

11. E1:  vi har gjort detta förut,  

                GÖRA        FÖRUT 

 

    man har fått frågor å så läser man  

         HAR FÅ    FRÅGA      LÄSA 

12. upp dom å så får man berätta om nåt e intressant[.. 

                        BERÄTTA   NÅGOT   INTRESSANT 

13. L: ja exakt 

         EXAKT 

 

 

Exempel 5 
 
Utdrag 5: 

  
1. E3: jag håller med för att han kanske tycker att det är  

2. konstigt liksom eller såhär asså att han har blivit äldre  

3. också..ohb.. 3. orsak man gör det man vill när man är liten 

 

I detta exempel (utdrag 5) försöker eleven besvara en fråga som är kopplad till en karaktär i 

texten, och medan eleven försöker formulera sig och hitta rätt ord gestikulerar hen med 

handen i cirkelformade rörelser. Inom teckenspråket motsvarar den cirkelformade 

handrörelsen det som i tal är stakningsord som ”uhm”, ”eeh” (Ivarsson, 2015). Från att ha 

uttryckt sig i enlighet med svensk ordföljd säger eleven plötsligt: han har blivit äldre också… 

ehm.. orsak man gör det man vill...   

 

Möjligtvis kan eleven ha valt fel subjunktion, då ”eftersom”, ”då” eller ”för att” är mer 

passade än ”orsak”. Emellertid är just ”ORSAK” en typisk subjunktion i teckenspråket1. En 

liknande språkproduktion görs av läraren vid ett senare tillfälle, i exempel 6. Läraren uttrycker 

dock ”orsak” simultant med tecknet ”ORSAK” (rad 10).   
 

Exempel 6 

 
Utdrag 6: 

1. L: vad ville den här personen med det här, varför ska ni läsa  

          VILL           PERSON               VARFÖR 

2.    den här texten? Vad tror ni?                

          HÄR             TRO                

3.    Å då e de svår fråga så den måste man liksom  

                SVÅR       

4.    prata om å fundera lite på (.)  

      PRATA      FUNDERA      

                     

5.    hur skulle ni tänkt, ba jaha jag ska ta å  

                                                 
1 Ett exempel för hur ORSAK används finns på www.teckensprakslexikon.su.se ID-nummer: 01816, 

exempelmening 1: ”Jag älskar att läsa böcker för det är så avkopplande”.   

http://www.teckensprakslexikon.su.se/
http://www.teckensprakslexikon.su.se/
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                    TÄNKA 

 

6.    skriva den här texten de e två syskon å de kanske e flera  

                                 TVÅ—SYSKON                FLER  

7.    saker han vill visa (.)Det e inte säkert att han vill 

      SAK       VILL VISA               SÄKERT   

 

8.    visa hörni hörni tänk på det här,  

           * VINKAR *   TÄNK-PÅ-HÄR 

9.    inte så utan de e såhär det här kan va  

10.   intressant å läsa om orsak vad? 

      INTRESSANT   LÄSA    ORSAK VAD  

 

  
Vad som händer i de två ovanstående utdragen 5 och 6 är att den grammatiska strukturen i 

teckenspråket tar plats i talproduktionen; i det första exemplet yttras växlingen enbart verbalt, 

dvs. att tecknets orala artikulation ”orsak” yttras auditivt samtidigt som svenskans ordföljd 

tillfälligt bryts till förmån för teckenspråkets teckenföljd (rad 3). I det andra utdraget sker 

samma fenomen, men i detta utdrag yttras också tecknet för ”ORSAK” simultant med det 

verbalt yttrade ordet ”orsak” (rad 10). Dessa två utdrag uppvisar en kodblandning av två 

modaliteter som dock yttras inom en modalitet, dvs. i likhet med exempel 1 i avsnitt 2.2.3 

som emellertid är ett exempel på kodväxling men som visar hur två språk kan yttras inom 

samma mening och modalitet. Denna typ av kodblandning anser jag visar likheter med det 

CODA-språk som förekom hos CODA-deltagarna i undersökningen gjord av Emmorey et al. 

(2005:671) i och med att elevens och lärarens ordföljd tillfälligt influeras av teckenspråkets 

teckenföljd.  

 

Denna variant av kodblandning har enbart skett vid två tillfällen, vilket är väldigt lite i 

jämförelse med den andra mer förekommande kodblandningen. Emellertid är dessa två 

exempel intressanta eftersom att de illustrerar att tvåspråkigheten är så närvarande att den till 

och med kan influera talproduktionen utan att tecken har använts. Framför allt är elevens 

yttrande intressant eftersom att teckenordföljden skedde i den muntliga produktionen efter att 

eleven försökt formulera sig och hitta rätt ord. I stället för att fortsätta leta efter rätt ord eller 

formulering, eller att växla över till teckenspråk hittade denna elev en mellanväg genom att 

kombinera sina språk på ett innovativt sätt för att snabbt kunna avsluta sin mening. 

 

 

5. Diskussion  
 

Här diskuteras de resultat som presenterats i förgående avsnitt samt resultatens koppling till 

vad tidigare forskning kommit fram till. Diskussionen är indelad i två underrubriker utifrån de 

rubriker som använts i analysen. Diskussionen ämnar besvara följande frågor: vad jag har 

kunnat se i min analys samt vilken funktion dessa fenomen fyller, och för vem.  

Lärande anses i dag vara situerat, dvs. att det sker i sociala praktiker där vi kommunicerar 

med andra, och för att kunna ta del av kommunikationen är deltagande en fundamental 

förutsättning för att lärande ens ska ske vilket både Säljö (2005) och Holmström (2013) 

poängterar. Ur ett lärandeperspektiv innebär tvåspråkigheten att förutsättningarna för 

delaktighet i klassrumsinteraktionen ökar, i och med att eleverna erbjuds både en visuell och 

en auditiv kommunikation. Vidare har forskning i tvåspråkighet visat att den kognitiva 
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förmågan ökar med fler språk (Geizen, 2011), och i detta sammanhang kan det tolkas som ett 

bidrag till lärande. Således stärker resultaten i denna undersökning det som tidigare forskning 

visat, att bimodal tvåspråkighet för barn med hörselnedsättning är något positivt i och med att 

förutsättningarna för att förstå och tolka information ökar med språk från två modaliteter då 

förutsättningarna för delaktighet ökar.  

 

Ur ett tvåspråkigt perspektiv blir IRE-strukturen i denna observation viktig att ta i beaktning 

eftersom att läraren är den som initierar samt bestämmer samtalets omfattning, således är det 

också läraren som ”styr” vilket eller vilka språk som används i samtalet. Detta innebär att 

läraren sitter på positionen att belysa språk, lingvistiska varieteter och former av 

kommunikation, dvs. en lärare som spontant och frivilligt använder sig av tecken i 

klassrummet samt uppmuntrar eleverna att teckna (se utdrag 4) signalerar acceptans jämfört 

med en lärare som inte överhuvudtaget använder tecken eller teckenspråk (Holmström, 2013).  

 

 

5.1 Kodväxling och dess funktion i 

klassrumsinteraktionen  
 

Analysen visar att både tecken och teckenspråk används i olika syften av både lärare och 

elever. Tecken förekommer simultant med en del talade ord av både lärare och elever, medan 

teckenspråk används av eleverna sinsemellan före och under lektionerna. Enligt mina 

fältanteckningar tecknade eleverna även med varandra innan lektionens början i samband med 

bägge inspelningarna, och detta tyder på att eleverna, åtminstone en del av dem obehindrat 

kan växla mellan två språk beroende på syfte och situation i enlighet med det som forskning 

har visat (Rhoades, 2011; Spencer 2002).  

 

Den kodväxling som sker i klassrummen, både inom och parallellt med huvudverksamheten 

talar tydligt för att elevernas teckenspråkskompetens går djupare än enbart som ett stödspråk 

för talet. Detta illustreras exempelvis i exempel 2.1 och 3, där eleverna väljer att göra en 

kodväxling för att kunna fortsätta konversera efter att ha blivit tillsagda av läraren, samtidigt 

som läraren står med ryggen vänd mot klassen (exempel 2.1). I exempel 3 illustreras hur 

eleverna väljer språk efter situation; eftersom att hela klassen inklusive läraren sitter tysta och 

skriver på sina uppgifter får eleverna som är klara ögonkontakt med varandra och väljer att 

kommunicera på teckenspråk. Att eleverna valde att fortsätta sin konversation på teckenspråk 

efter att ha blivit tillsagda (exempel 2.1) samt kommunicerar på teckenspråk när de andra 

jobbar (exempel 3) kan kopplas till Lundströms (2010) resultat där eleverna beträder det 

tredje samtalsgolvet som anses vara tillåtet så länge det inte stör verksamheten. Teckenspråket 

används således medvetet i särskilt syfte som att viska dvs. att prata om något utan att störa 

verksamheten eller de andra i rummet vilket också innebär att eleverna kan prata relativt fritt 

då teckenspråket är ett ljudlöst språk. De teckenspråkiga konversationerna som förekommer 

parallellt med verksamheten visar således att eleverna väljer språk utifrån mottagare, syfte och 

sammanhang, vilket också överensstämmer med Rhoades (2011) och Spencer (2002) som 

menar att tvåspråkiga barn anpassar sina språk utifrån den kontext de befinner sig inom.  
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5.2 Kodblandning och dess funktion i 

klassrumsinteraktionen  
 

Utifrån de utdrag som har presenterats i denna undersökning, visar utdragen att kodblandning 

är förekommande i praktiskt taget all interaktion, med undantag för de tillfällen eleverna 

ställer frågor till läraren eller använder teckenspråk med varandra. Kodblandningen 

överensstämmer även med Emmorey et al. (2005) undersökning, som visade att majoriteten 

av de tecken (ca 95 %) som användes i interaktionen skedde simultant med talet. I denna 

undersökning har emellertid enbart en kvalitativ metod använts, och således har antalet 

tillfällen där simultan tecken- och talproduktion förekommit inte räknats. Som exemplen dock 

visar är kodblandning förekommande i klassrumsinteraktionen, och de tecken som yttras i 

interaktionen sker simultant med dess svenska motsvarighet i tal. De tecken och ord som 

uttrycktes simultant i denna undersökning uppvisar dessutom i stort sett likvärdig semantisk 

betydelse, i enlighet med resultaten Emmorey et al. (2005). Ett undantag skedde emellertid i 

exempel 3, rad 4, när läraren säger ”bredvid” men använder tecknet för ”RUTA” i stället för 

”BREDVID”. ”RUTA” i detta fall förmedlar mer specifik och direkt information om var 

eleven kan lämna tomt i det fall eleven inte vet ordets betydelse, dvs. i rutan på pappret som 

de fått.  

 

Observationerna har visat en tvåspråkighet som är unik för denna elevgrupp och som bör 

belysas ur ett annat perspektiv än det som är mest förekommande i dag, dvs. att teckenstöd är 

en stödmetod där teckenspråket betraktas som ett stödspråk till talet. Att tecken fungerar som 

stöd som gör eleverna delaktiga i interaktionen är ett perspektiv på den typ av interaktion 

inspelningarna har observerat. Dock är observationerna av kodväxling, kodblandning och den 

lilla förekomsten av så kallat CODA-språk ett annat perspektiv på den språksituation som 

råder i dessa klassrum. Det är både ett språk och en lingvistisk kompetens dessa elever 

behärskar, vilka de också använder på olika sätt beroende på syfte och sammanhang. 

Resultaten indikerar således att de tecken som förekommer i de observerade klassrummen har 

en större och mer betydelsefull funktion än enbart som en stödmetod. I exemplet där en elev 

säger ”orsak” i stället för ”för att” eller ”eftersom” kan det vara ett uttryck för det som 

Emmorey et al. (2005) benämner som CODA-språk. I detta fall är eleven emellertid inte 

CODA men de lingvistiska kompetenserna hos CODA och hörselskadade personer som 

använder både talspråk och teckenspråk kan ur ett polylingvalt perspektiv anses vara relativt 

likvärdiga då bägge grupperna representerar bimodal tvåspråkighet.  

  

Analysen visar också att tecknen är en del av deltagarnas språkrepertoar, som även fyller 

andra funktioner än enbart som visuellt stöd. Elevernas språkanvändning indikerar att de i 

enlighet med tidigare forskning om bimodalism (Rhoades 2011, Spencer 2002, Holmström 

2013) har användning för både den talade svenskan och det svenska teckenspråket i sin 

vardag, i en miljö som tillåter dem att fritt använda sina språk beroende på mottagare och 

kontext. I och med att eleverna använder tecken betydligt mer sällan i kommunikationen med 

läraren som är hörande, jämfört med i kommunikationen med varandra indikerar detta att 

eleverna är medvetna om att tecken och teckenspråk täcker upp de semantiska luckor hörseln 

medför. Huruvida denna typ av kodblandning representerar höga färdigheter i språken som 

tidigare forskning om tvåspråkighet anser (Muysken 2000, Emmorey et al. 2005) har denna 

undersökning inte kunnat besvara då undersökningens syfte varit att besvara när, hur och på 

vilket sätt språken används. Emellertid tyder både växlingarna och blandandet på att 
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användarna behärskar bägge språken mer än väl, i och med att de görs utan svårigheter (som 

beskrivits i exempel 4). En annan faktor som antyder att eleverna behärskar språken väl är att 

det verkar vara syfte, sammanhang och mottagare som styr valet av språk och inte 

användarens språknivå, dvs. att en språkväxling skulle ske pga. att användaren inte kan 

uttrycka sig i det ena språket. Ett undantag visas dock i exempel 5, där den svenska ordföljden 

ändrades till förmån för teckenspråkets teckenföljd när eleven inte hittade rätt ord att 

formulera sig med. 

  

 

6. Avslutning  
 

Syftet med denna undersökning har varit att besvara dess frågeställning: på vilket sätt tecken 

och teckenspråk används i en hörselklass, samt hur och när det används. Undersökningen har 

visat att de språkliga aktiviteter som observerats i materialet är av bimodalt tvåspråkig 

karaktär, där talad svenska, simultan tal- och teckenproduktion samt svenskt teckenspråk 

används i interaktion både inom och utanför den huvudsakliga verksamheten. Resultaten 

stämmer också överens med forskning som gjorts på andra bimodalt tvåspråkiga individer, 

såsom CODA avseende hur ett talspråk och ett teckenspråk kan kombineras och uttryckas 

simultant. Eftersom att interaktionell forskning om bimodalt tvåspråkiga personer med 

hörselnedsättning av varierande grad (med eller utan tekniska hörhjälpmedel) som är primärt 

talspråkliga, inte har gjorts är den bimodalism som förekommer hos CODA den närmaste 

parallell som kan dras för denna undersökning. Som det redan har nämnts tidigare i texten, är 

resultaten i denna undersökning enbart representativa för de grupper som har observerats, och 

inte andra hörselklasser eller elever med hörselnedsättning. Inte heller kan resultaten 

representera individer som är primärt teckenspråkiga i det avseende att de har stora 

svårigheter med att tillägna sig information via hörseln.  

För lärare som undervisar i hörselklasser talar resultaten för att tecknen inte enbart är en 

stödmetod som används av framför allt eleverna, snarare är det olika lingvistiska kompetenser 

som bottnar i elevernas bimodala tvåspråkighet. Sätten eleverna uttrycker sin tvåspråkighet på 

bör fortsätta uppmuntras då eleverna tillåts utveckla sina språkliga kompetenser, något som 

tidigare forskning lyft fram som positivt för den kognitiva utvecklingen. Att denna typ av 

bimodal tvåspråkighet som observerats i dessa klasser är tämligen unik i sitt slag är ytterligare 

en anledning till att fortsätta uppmuntra tvåspråkigheten hos eleverna.  

 

6.1 Vidare forskning 
 

Vad som skulle vara intressant att undersöka är personer med hörselnedsättning i andra 

sammanhang än i just klassrummet. I de klassrum som användes för observationerna i denna 

undersökning är både ljudmiljön och den visuella miljön optimalt anpassade, varför tecken 

eventuellt förekom i mindre utsträckning jämfört med om dessa personer hade befunnit sig i 

stan, på tunnelbanan eller i andra sammanhang där många talar samtidigt. Undervisningens 

IRE-struktur kan också vara av bidragande orsak till att ljudmiljön är så pass tillgänglig, 

eftersom att det är läraren som styr ordet i klassrummet, t.ex. genom att avbryta när två 

personer pratar samtidigt eller när ljudmiljön börjar bli alldeles för stojig. Av denna anledning 

är det också viktigt att både synliggöra och betona vikten av kunskaper i teckenspråk hos både 
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elever och skolpersonal som en förutsättning för lärande på likvärdiga villkor. Tillgången till 

teckenspråk är inte enbart nödvändig i grundskolan utan även på sikt, till exempel vid 

högskolestudier eller arbetsplatsmöten där stora och livliga diskussioner är ett vanligt inslag 

och teckenspråkstolk kan vara en förutsättning för deltagande.  
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Appendix A  
Stockholm 2015-10-27  

 

Till vårdnadshavare med barn på Alviksskolan  

      

Jag heter Sofia Rydén och läser sista terminen på ämneslärarprogrammet i svenska, engelska och 

svenska som andra språk för år 7-9 vid Stockholms universitet. Denna termin ska jag skriva ett 

självständigt arbete på avancerad nivå inom mitt huvudämne svenska. Vad jag vill undersöka är hur 

teckenspråket används i undervisningen, dvs. hur läraren använder teckenspråk och om eleverna 

använder det med varandra. För att kunna undersöka klassrumsinteraktionen kommer jag att behöva 

filma några lektioner som sedan transkriberas till skriftligt material. Vad jag kommer att filma är den 

spontana kommunikationen mellan lärare och elev, alltså kommer jag inte att delta i samtal eller ställa 

frågor utan enbart observera vad som händer här och nu. Videoinspelningen kommer endast att vara 

underlag till de skriftliga transkriptioner jag behöver göra till uppsatsen, och så fort transkriptionerna 

är gjorda raderas materialet.   

  

För att kunna genomföra dessa intervjuer behöver jag tillstånd från vårdnadshavare pga. att lektionen 

kommer att spelas in på video. Materialet raderas som sagt när allt är översatt till skriven text, och 

elevernas namn samt skolans namn anonymiseras med hjälp av siffror. Då denna uppsats skrivs under 

en väldigt begränsad tid skulle jag verkligen uppskatta om ni snabbt kunde ge besked om ni och ert 

barn samtycker/inte samtycker till att en eller ett par lektioner spelas in som underlag för de 

transkriptioner som ska göras. Besked kan lämnas till ansvarig lärare antingen via denna blankett eller 

via e-mail.      

  

Sekretess: Studien följer noga de etiska föreskrifter som gäller för god forskningssed. Allt 

insamlat material behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett säkert sätt. Samtliga 

medverkande elever och lärare, samt skola, kommer att vara anonyma i efterföljande 

publikationer och presentationer. Eleverna avidentifieras innan analys påbörjas, vilket innebär 

att deras namn ersätts med en kod.   
  

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta mig på mejl:  
sofiaryden@hotmail.com  

Handledare: Karolina Wirdenäs  

   

Medgivande:    

  

_______________________________________  _______________  

Elev och målsmans namn       Klass  

  

_______________________________________  

Elev och målsmans underskrift  
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