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Sammanfattning 
Denna studie undersöker teckenspråkiga elevers upplevelse av tvåspråkig undervisning där det 
förekommer tolkning. Det är en kvalitativ studie där totalt 14 elever från två olika specialskolor har 
deltagit i semi-strukturerade gruppintervjuer. Resultaten visar att lärare, assistenter och elever tolkar i 
skolan. Utbildade tolkar används sällan i undervisningen. En annan sak som framkommer är att 
resultaten mellan skolorna skiljer sig åt; på den ena skolan är eleverna nöjda och anser att lärarna har 
god språkkompetens, på den andra är eleverna mindre nöjda och anser att lärarnas språkkompetens 
brister. Vidare anser eleverna att det är fördelaktigt då en lärare tolkar för att de känner läraren, men 
lyfter fram att det ofta blir informationsbortfall. Eleverna anser utbildade tolkar vara en 
kvalitetssäkring. Dessutom visar resultaten att majoriteten av eleverna är negativt inställda till tolkning 
i undervisningen och anser att det inte ska behövas då lärarna ska vara tillräckligt språkkompetenta. En 
slutsats dras om att det är direkt olämpligt att elever har tolkat sin egen undervisning och att det är 
något som inte borde förekomma, samt att det vore intressant med fler kompletterande studier inom 
området, exempelvis en komparativ analys av specialskolan och en annan tvåspråkig skola och studera 
om tolkning förekommer där. 

 

Abstract 
This study examines pupils who use sign language and their experience of bilingual education where 
there are instances of interpreted interaction. This is a qualitative study in which a total of 14 pupils 
from two different schools for the Deaf have participated in semi-structured group interviews. The 
results shows that teachers, assistants and pupils interpret in the school. Trained interpreters are rarely 
used in the education. Another thing that emerges is that the results between the schools differ; at one 
school, pupils are satisfied and believe that teachers’ have good language skills, at the other, pupils are 
less satisfied and believe that teachers’ language skills lack. In addition, the pupils believe that it is 
beneficial when a teacher interpret, because they know the teacher, but emphasize that it often results 
in information loss. The pupils consider trained interpreters to be a quality assurance. Furthermore, the 
results show that the majority of pupils are critical of that the school for the Deaf should have need for 
interpreted teaching, because the teachers would instead have sufficient language skills. A conclusion 
has been reached that it is inappropriate that pupils have interpreted their own teaching and that it is 
something that should not occur, and that it would be of interest with more complementary studies in 
the area, e.g. a comparative analysis of the school for the Deaf and another bilingual school to see if 
interpreting occurs at that school. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Denna undersökning handlar i grunden om elevers förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap. Döva 
och hörselskadade barn kan studera i specialskolan, en skola i Specialpedagogiska skolmyndighetens 
regi, som idag har två undervisningsspråk - svenska och svenskt teckenspråk (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 2015). Många döva barn opereras idag med hörselhjälpmedel, cochlea implantat, och 
elevunderlaget är på grund av det förändrat för specialskolan då många elever som studerar i skolan 
inte längre har svenskt teckenspråk som första språk (Schönström & Holmström 2015). I vissa klasser 
sker undervisningen på talad svenska med hörselteknisk utrustning och stödtecken, och i andra klasser 
sker undervisningen på svenskt teckenspråk. Det händer dock att grupper blandas, och att 
undervisningen sker på talad svenska och svenskt teckenspråk samtidigt - vilket inte är helt enkelt. 
Elever i samma klass kan använda olika språk och ha svårare att kommunicera med varandra, lärare 
kan undervisa på olika språk och ha olika språkfärdigheter och tolkning mellan språken kan 
förekomma. Språkskillnader och tolkning kan potentiellt påverka elevernas förutsättningar till 
inlärning, för att de inte kan ta del av allt som sägs och för att information går genom en annan person 
då tolkning förekommer, det är personens egen tolkning av budskapet och informationen som återges 
till eleverna (Janzen 2005). 

Tolkning mellan svenska och svenskt teckenspråk utförs oftast simultant. Detta är på grund av att 
språkens olikheter möjliggör detta. Språk kan vara uppbyggda på olika sätt och använda olika 
”kanaler”, det vill säga ha olika modalitet. Talade språk använder rösten för att producera språket, och 
språket tas emot via hörseln. Tecknade språk använder händerna, ansiktet och överkroppen för att 
producera språket och språket tas emot via synen. Tolkning mellan två språk som har samma modalitet 
använder oftast en konsekutiv tolkmetod, där tolken först lyssnar/ser vad en person säger och sedan 
återger yttrandet. Tolkning mellan språk som har olika modalitet möjliggör simultantolkning i större 
grad, då tolkanvändarna i samtalet inte blir störda av varandra. I simultantolkning sker segmenterings- 
och analysprocessen av källspråket samtidigt som tidigare yttranden produceras på målspråket, och 
däremellan och under hela förloppet, arbetar korttidsminnet aktivt med att bibehålla dessa delar i 
minnet (Gile 2009). Det är en krävande process som kräver träning och utveckling av strategier hos 
personen som utför detta (Leeson 2005). 

Inledningsvis var tanken med föreliggande studie att belysa tolkning i undervisningen inom 
specialskolan från tre olika gruppers perspektiv; ett lärarperspektiv, ett tolkperspektiv och ett 
elevperspektiv samt att främst fokusera på tolkning utförd av outbildade tolkar. Arbetet smalnades 
sedan av till att enbart fokusera på ett elevperspektiv. Detta på grund av att elevernas åsikter ansågs 
vara mest intressanta och relevanta som grund till det studerade området och att fokus på ett perspektiv 
skulle kunna resultera i en studie som var mer djupgående. 

Det lyfts allt för sällan, i vårt samhälle, ett barn- och ungdomsperspektiv när vi belyser en fråga. Det är 
därmed relevant att göra en studie om elevernas perspektiv på tolkning i tvåspråkig undervisning. De 
elever som själva studerar i specialskolan förutsätts ha många tankar och åsikter om den egna 
utbildningen. De är även en grupp som har mycket erfarenheter om vilka lösningar som fungerar bäst, 
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eftersom de själva studerar i en tvåspråkig skola där det förekommer tolkning. Det är därmed 
betydelsefullt att kartlägga några av dessa barns erfarenheter när vi undersöker centrala frågor gällande 
tolkning i utbildningen för barn. Studien är även viktig för blivande tolkar för att få insikter och 
kunskaper om hur tolkning går till inom specialskolan, samt för yrkesverksamma tolkar att få ett 
perspektiv på vilka förväntningar elever från specialskolan har på tolkar i deras utbildning. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att utforska hur teckenspråkiga elever i specialskolan upplever tvåspråkig 
undervisning där tolkning förekommer. Det jag har velat undersöka närmare är: 

• Hur är den tvåspråkiga undervisningen utformad för eleverna? När förekommer det 
undervisning med två språk samtidigt? 

• I vilka sammanhang sker tolkning inom skolan? 

• Förekommer det tolkning av personal som inte är utbildade tolkar? Vad tycker eleverna i 
sådana fall om det? 

• Vad anser eleverna generellt om tolkad undervisning? 
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2. Bakgrund 

2.1 Tolkning 
Människor har praktiserat tolkning i tusentals år. I vilken tid vi än levt i, har vi alltid varit i behov av 
kommunikation och att kommunicera över språkbarriärer (Pöchhacker 2004, Pöchhacker & Shlesinger 
2002). Tolkyrket innefattar just det; det är en praktik knuten till en specifik situation som utförs i 
stunden med syfte att skapa kommunikation mellan människor över språkliga och kulturella gränser 
(Pöchhacker 2004). Tolken återger ett yttrat budskap på ett annat språk och samordnar människorna i 
samtalet (Wadensjö 1998). Tolkens funktion i samtalet har förändrats genom tiderna (Anderson & 
Bruce 1976, Wilcox & Shaffer 2005) och idag förespråkas främst en interaktionistisk syn på 
tolkmedierade samtal där samspel mellan parterna skapar kommunikation, tolkens val bidrar till 
samspelet och där tolken själv finns med i samtalet som interaktionsdeltagare (Wadensjö 1998). 
Tolkning är en aktiv kognitiv process att tolka andra människors budskap och vidarebefordra dem till 
en annan mottagare (Wilcox & Shaffer 2005). Tolkar utgör en yrkesgrupp med lång tradition och 
delade erfarenheter som befäst sig i gemensamma etiska yrkeskoder som ligger till grund för tolkars 
ageranden under tolkuppdrag (Kammarkollegiet 2015, STTF 2004, Wadensjö 1998). 

2.2 Simultantolkningens komplexitet 
Som nämndes i inledningen utförs tolkning mellan svenska och svenskt teckenspråk mestadels 
simultant, på grund av att språkens olika modaliteter möjliggör detta. Svenska språket är ett auditivt 
språk som tas emot via hörseln och teckenspråk är ett visuellt språk som tas emot via synen 
(teckenspråk i taktil form tas emot via händerna) (Bergman 2007, Mesch 1994). Simultantolkade 
samtal där ena tolkanvändaren är döv och den andra hörande, kommer således inte att bli störda av 
varandra, då språken har olika modaliteter. Tolkade samtal där tolkningen är simultant utförd kan 
upplevas smidiga av parterna, eftersom man inte behöver vänta in den ena personen tills hen är klar för 
att inte prata i mun på varandra. Tolkning mellan språk som har samma modalitet, exempelvis två 
talade språk, använder oftare en konsekutiv metod, där tolken först lyssnar på ett längre stycke och 
sedan återger yttrandet. Därför ligger konsekutivtolkning som metod till grund för språk som använder 
samma kanaler, och simultantolkning ligger till grund för språk som är olika uppbyggda. 

Till skillnad från konsekutivtolkning (där tolken först lyssnar, och sedan återger yttrandet) är 
simultantolkning en process som belastar korttidsminnet mer. Segmenterings- och analysprocessen av 
källspråket sker samtidigt som tidigare yttranden produceras på målspråket, och däremellan och hela 
tiden, arbetar korttidsminnet aktivt med att bibehålla dessa delar i minnet, enligt Daniel Giles ”Effort 
Models” (Gile 2009). Han beskriver att det samtidigt sker en belastning på långtidsminnet, där 
individen håller kvar den röda tråden i texten. En koordinationsdel i hjärnan slås även på som försöker 
koordinera kapaciteten till de olika delarna och som även kontrollerar den egna produktionen. Vid 
simultantolkning används alla dessa processer samtidigt (Gile 2009). Det är en krävande kognitiv 
process, som tvingar tolken att utarbeta olika strategier för att hantera uppgiften, när korttidsminnet 
blir överbelastat (Gile 2009, Leeson 2005). 
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Simultantolkning utgör således en kognitiv process som innebär att bearbeta två språk samtidigt, vilket 
är en process som kräver lång tid av övning och utveckling av olika strategier för att individen som 
utför detta ska klara av att återge ett budskap korrekt och på ett idiomatiskt språk. Att vara flytande i 
två språk räcker således inte till för att man ska kunna tolka, och ännu mindre för att klara av att 
simultantolka. 

Vi kan misstänka att tolkning utförd av outbildade tolkar kan få konsekvenser för elevernas förståelse, 
utifrån föregående styckes beskrivning av den svåra uppgift som simultantolkning innebär. Frågan kan 
lyftas om huruvida eleverna får korrekt språklig input under sin skolgång om de i undervisningen 
regelbundet får utbildning genom outbildad tolk, då den krävande processen som kräver utveckling av 
strategier utan träning kan generera i att tolken får ett bristande målspråk. För att under uppväxten 
utveckla ett bra språk behövs språkliga förebilder i barnets omgivning som har ett mer välutvecklat 
språk än barnet själv, så att barnet kan ”härma” och ta till sig ett språk som är mer avancerat än det 
egna (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000). 

2.3 Förväntningar på tolken 
Från den yrkesverksamme tolkens perspektiv är det intressant att se på vilka behov av tolkning utförd 
av utbildade tolkar som finns var. Enligt Maya de Wit och Irma Sluis (2014) enkätstudie där det i 
resultaten syns att döva tolkanvändare har olika förväntningar på tolken beroende på vilken situation 
tolken används i, vill jag dra en parallell till tolkning i specialskolan. Eleverna och lärarna kan ses som 
två tolkanvändargrupper under en tolkad lektion, och utifrån den aspekten bör det vara av intresse för 
tolken att känna till de olika gruppernas inställning till tolken och förväntningar på denne. Föredrar 
exempelvis elever, som denna studie riktar in sig på, att använda tolk eller hade de helst önskat en 
lektion utan tolk? Detta kan vara bra som förberedelse för tolken att ha kännedom om. 

2.4 Den multikvalificerade utbildningstolken 
Patricia Conrad och Susan Stegenga (2005) beskriver att utbildningstolkning generellt haft låg status. 
Elever har ansetts kräva mindre kvalitet på tolkning och skolan har ansetts vara en bra plats för 
nyutbildade tolkar som inte kan hantera yrket fullt ut. Conrad och Stegenga hävdar att tolken måste 
vara multikvalificerad för att klara denna uppgift. De lyfter fram att tolken bör vara examinerad från 
tolkutbildning, flytande i båda språken, uppvisa förmåga att klara av att tolka (exempelvis genom att 
vara certifierad), ha utbildning relaterad till skolmiljön (inom lingvistik, utbildning eller psykologi), 
kunskaper i dövkultur, kännedom om etiska riktlinjer för tolkar, ha anknytning till lokala och 
nationella tolkförbund samt tydligt kunna uppvisa förmågor i organisering och tidsplanering (Conrad 
& Stegenga 2005:296-297). 

2.5 Att tolka till barn 
Kvaliteten i relationen mellan vuxen och barn skapar olika förutsättningar för barnet att förmedla sig 
(Clausen m.fl. enligt Raddum Hitching & Nilsen 2010, Davik & Langballe 2013). Detta ger en 
intressant aspekt på tolkens förhållningssätt gentemot tolkanvändarna i skolmiljö, vikten av en god 
relation och att skapa trygghet för eleverna. Det kan ge eleverna större möjlighet att deltaga aktivt i 
undervisningen. 
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Anne Birgitta Nilsen presenterar forskningsresultat som visar att barn utan svårigheter förstår tolkens 
roll (2013). Även små barn kan förstå tolkens roll och accepterar de ändrade turtagningsreglerna. 
Elever från årskurs ett (och genom hela grundskolan) bör därför således inte ha svårigheter att förstå 
de vuxnas olika roller i en tolkad undervisning. 

Anne Birgitta Nilsen vid Institutionen för internationella studier och tolkutbildning vid Högskolan i 
Oslo säger även i en intervju publicerad på högskolans hemsida1 att tolkbehovet för barn ofta är större 
än vad man förutsätter. Detta på grund av att tvåspråkiga barn inte kan förutsättas använda ett visst 
språk i en viss situation, och ännu mindre om det handlar om att referera till situationer som har hänt. 
Vanligt förekommande är då att barnet vid återberättandet använder det språk som användes i 
situationen, och vid återberättande av känslig karaktär bör barnet få använda det språk som barnet 
känner sig tryggast med, det vill säga få välja fritt mellan de två egna språken. Det är också vanligt att 
ordförrådet inom olika ämnesområden varierar i mängd i de olika språken och valfriheten för barnet att 
få tillämpa det språk barnet vill, i kombination med att tolken kan finnas till hands då barnet söker ett 
ord på det andra språket, skapar bra förutsättningar för barnet att kunna förmedla sig (Aamli 2016). 

Utifrån Nilsens (2013) resultat att barn klarar av att förstå och anpassar sig till de ändrade 
turtagningsreglerna i ett tolkat samtal samt vad Nilsen ovan berättat om att tvåspråkiga barns ordförråd 
kan variera i språken bör tvåspråkiga barn i specialskolan (hörselskadade barn, barn som använder 
hörapparat eller har inopererat cochlea implantat) som har två direktkommunikationsspråk, inte 
förutsättas använda enbart det ena språket vid exempelvis utvecklingssamtal eller samtal med 
skolkurator. Möjlighet till att växla mellan svenska och svenskt teckenspråk bör ges, och att fritt få 
välja vilket språk man vill uttrycka sig på oberoende av vilket språk föräldern eller skolpersonalen 
väljer att använda. Detta borde även gynna situationen i sig, att förälder och skolpersonal får ut så 
mycket som möjligt av exempelvis en situation som utspelat sig eller vad barnet känner angående en 
viss fråga. Om vi resonerar så här, så borde det uppstå tolkbehov i specialskolans verksamhet även för 
barn som har två direktkommunikationsspråk. 

2.6 Tidigare gjorda elevintervjuer om tolkning i 
undervisningen 
I Lars-Åke Domfors (2000) doktorsavhandling om lärare som undervisar döva elever kan vi i kapitel 
fyra ta del av elevsynpunkter från undervisningen på Riksgymnasiet för döva (RGD) samt 
klassrumsobservationer. Ett flertal elever från RGD uttryckte, då de tillfrågades om hur lärarna var på 
att undervisa och förklara, att det skulle vara bättre om lärarna kunde bättre teckenspråk och att vara 
utan tolk. På Domfors fråga om hur lärarnas kunskaper i teckenspråk var, tyckte 2/3 av de tillfrågade 
eleverna från RGD att lärarnas kunskaper i teckenspråk inte var bra. Även när eleverna ombads 
beskriva vilka fel dåliga lärare gör hamnade brister i teckenspråkskompetensen på första plats. I de 
klassrumsobservationer som gjordes använde enbart två lärare i urvalet tolk, vilket var få till antalet 
sett till hela urvalet av lärare. Dock låg det inte i Domfors intresse att undersöka antal lärare som 
använde tolk. Han var mer intresserad av att studera lärarnas arbetssätt i undervisningen och 
kommunikationen och har inte haft som huvudsyfte att fokusera på hur den ser ut genom användandet 
av tolk. Urvalet kan därmed ha baserats på andra aspekter än lärare som tolkar, men det framgår inte. 

                                                      

1 http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Situasjonsbestemt-spraak 

http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Situasjonsbestemt-spraak
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Angående språknivån hos lärarna, observerade Domfors att den varierade och att ett korrekt 
teckenspråk inte alltid användes i undervisningen (Domfors 2000). 

2.7 Specialskolan 
Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag av Sveriges Riksdag att driva de specialskolor 
som finns runt om i landet och erbjuda individanpassad utbildning för de studerande eleverna (SFS 
2011:130). Utbildningen i specialskolan ska vara likvärdig den kommunala skolans utbildning och ge 
goda förutsättningar för utveckling och lärande (SFS 2011:130 § 1). Måluppfyllelsen ska vara god och 
utbildningens kvalitet ska regelbundet utvecklas (SFS 2011:130 § 7). I Sverige finns det fem regionala 
skolor med teckenspråkig undervisning för döva och hörselskadade elever tillhörande specialskolan; 
Kristinaskolan i Härnösand, Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan i Örebro, Vänerskolan i 
Vänersborg samt Östervångskolan i Lund (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015). Dessa skolor 
täcker fem stora upptagningsområden, och många elever bor under veckorna i elevhem i 
Specialpedagogiska skolmyndighetens regi. 

I Skolverkets läroplan för specialskolan (Lgr 11:11) kan vi under kategorin ”Skolans uppdrag” läsa 
följande: 

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

Formuleringen i den tredje meningen som avslutas med ”samt använda tolk” är otydlig. Det kan tolkas 
som att eleverna i skolan ska lära sig hur man använder tolk. Det kan tolkas som att eleverna ska lära 
sig att använda tolk specifikt i skolan, det vill säga i utbildningssammanhang. Det kan tolkas som att 
de genom användandet av tolk kan utveckla sina språkkunskaper. Det är tvetydigt och ger inte en 
indikation på hur tolkar ska användas i undervisningen. Då inga generella riktlinjer finns för tolkning 
är lösningarna olika på olika skolor. Därför uppstår ett behov av att närmare studera frågor som rör 
tolkning inom en tvåspråkig skolas verksamhet, så som specialskolan. 

Skolan representerar en myndighet, och framförallt vid avtalade möten med vårdnadshavare eller 
utvecklingssamtal där även eleven medverkar, blir detta tydligt. Vissa möten mellan skola och 
vårdnadshavare kan innehålla beslut och förändringar för elevens framtid. Dessa möten kan ha en 
struktur som är snarlik institutionella samtal (Adelswärd 1995), och ska kunna refereras tillbaks till av 
båda parter. Vi kan problematisera kring om anställd personal (vare sig det är lärare eller anställd tolk, 
beroende på vilka tjänster som finns i skolan) bör tolka, då jäv skulle kunna hävdas (Kammarkollegiet 
2015). Om tolken är anställd på skolan skulle hen kunna ha egenintressen i att mötet löper åt ett visst 
håll, eller ha en beroendeställning till den ena parten, exempelvis att hen är kollega eller arbetsgivare. 
Detta kan vara en aspekt att ta hänsyn till vid tolkning av dessa samtal. 

Den nya läroplanen som infördes i specialskolan år 1983 ändrade utbildningen för döva och 
hörselskadade elever (Skolöverstyrelsen 1983). Eleverna skulle från och med då bli tvåspråkiga 
individer och i skolan lära sig både svenska och svenskt teckenspråk (Schönström & Holmström 
2015). Viktigt att understryka är att svenska språket sedan dess aldrig använts som undervisningsspråk 
för döva elever, det är svenska i skriven och läst form som eleverna tillägnat sig och undervisningen 
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har skett på teckenspråk. Däremot har specialskolan alltid haft undervisning på svenska för 
hörselskadade elever. Enligt Schönström och Holmström (2015) hann det nya skolsystemet knappt 
etableras innan det ställdes inför nya utmaningar, vilket vi kan läsa om nästa kapitel. 

2.8 Specialskolans utmaningar 
I en utvärdering från 1998 (SOU 1998:66) slog Utbildningsdepartementet fast att lärare kan för lite 
teckenspråk och att eleverna många gånger anser sig ha bättre språkkunskaper än sina undervisande 
lärare i specialskolan. År 1998 beräknades även hälften av lärarkåren i specialskolan gå i pension om 
femton år, vilket är en av de utmaningar skolan ställs inför idag, i kombination med förra regeringens 
satsning på lärarlegitimation. Lärarlegitimationen resulterar i att många lärare i skrivande stund är 
tillbaks på universiteten för att komplettera sin utbildning till gällande yrkesbehörighetskrav. Idag 
krävs en speciallärarbehörighet med specialiserad inriktning mot den grupp läraren ska undervisa. 
Detta gäller enbart för lärare som ska undervisa i specialskolan, och inte i grundskolan. 
Visstidsanställningar för lärare utan utbildning får förekomma på upp till ett år (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 2011). 

Med tanke på ovan nämnda brister i teckenspråkskompetens hos lärarna enligt SOU 1998:66, kan vi 
också problematisera frågan om de sökande till lärarutbildningen uppfyller de behov som finns i 
specialskolan. Goda kunskaper i teckenspråk återfinns givetvis hos de som har svenskt teckenspråk 
som L1 (förstaspråk), och den kompetensen skulle specialskolans lärarkår önskvärt behöva ha hos fler 
anställda lärare. 

En annan av de stora utmaningarna för specialskolan är det förändrade elevantalet och elevunderlagets 
behov. På 90-talet började många döva barn opereras med cochlea implantat (CI), en teknisk 
utveckling som skapat utmaningar för specialskolan. 

I Ingela Holmströms (2013) avhandling kan vi i kapitel ”Complicated relations: technology vs. the 
Deaf Community” se att mellan år 2000-2011 minskade specialskolans elevunderlag med 38 %, på 
grund av fler operationer utförda på döva barn. Föräldragrupper och intresseorganisationer med ett 
talspråkigt fokus på elever med cochlea implantat ställer krav på specialskolan att även talad svenska 
ska användas som undervisningsspråk för dessa elever (Holmström 2000). Det minskade elevantalet i 
specialskolan har lett till att olika undervisningsmetoder och klasser många gånger slås samman till en 
(Schönström & Holmström 2015), och utbildningen blir inte optimal för någon. Behovet av 
teckenspråkig utbildning kvarstår för döva elever utan cochlea implantat, och lärare tvingas ändra och 
utarbeta nya arbetsmetoder för att stilla påtryckningar från en omgivning som förespråkar 
talkommunikation före teckenspråkskommunikation, detta trots att en teckenspråkig undervisning 
borde kunna vara tillgänglig för alla oavsett CI eller ej. Men då fler barn opereras i tidig ålder ändras 
förutsättningarna för en utbildning på teckenspråk - många av dessa barn lär sig svenska som första 
språk och har vid skolstart inte tillräckliga teckenspråkskunskaper för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Trenden har vänt, elever kan vid skolstart i specialskolan idag istället ha behov av att 
lära sig teckenspråk som ett andra språk (Schönström & Holmström 2015). 

Dessa utmaningar för specialskolan leder till en möjlig uppkomst av tolkning i utbildningen, då 
undervisningen kan vara utformad med två lärare som ska försöka stimulera alla elevers behov - såväl 
på undervisningsspråket svenska som på svenskt teckenspråk. 
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Ofta saknas ett barn- och ungdomsperspektiv i vårt samhälle, därför har jag i denna studie valt en 
inriktning mot teckenspråkiga elevers uppfattning om den egna undervisningen. De besitter kunskaper, 
åsikter och tankar om den egna undervisningen som är värda att ta hänsyn till vid kvalitativt 
utvecklingsarbete inom specialskolan. 

Därför är denna kartläggning av några av dessa barns åsikter av stor vikt och ligger till grund för mitt 
arbete, att försöka visa hur undervisningen går till enligt eleverna, vad de tycker om undervisningen 
och vad de tycker skulle vara exemplariskt. Jag har valt att fokusera på elevernas tankar om tolkning, 
då tolkning utförd av outbildade och även utbildade tolkar skulle kunna resultera i konsekvenser för 
eleverna, och då det är intressant att se hur de helst vill att deras utbildning ska vara utformad gällande 
konsekvenserna av tolkning i utbildningen. 
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3. Material och metod 
I detta avsnitt kommer material och metod för föreliggande studie att presenteras närmare. 

3.1 Material - informanterna 
Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen på två olika orter. Informanterna var teckenspråkiga 
barn/ungdomar i åldern 12-18 år som studerar i specialskolan. Informanterna var både döva och 
hörselskadade, men alla var teckenspråkiga. Vissa informanter hade svenskt teckenspråk som L1 och 
andra hade svenska som L1, och några hade även andra talade och tecknade språk som L1. De 
informanter som hade ett talat språk som L1 uttryckte att de ändå anser svenskt teckenspråk vara deras 
förstaspråk, då de snabbt tog till sig språket och utvecklade ett komplett språk när de lärde sig det. Av 
dessa informanter lärde sig några teckenspråk (mestadels svenskt teckenspråk men även polskt 
teckenspråk) innan de började i specialskolan, och andra lärde sig svenskt teckenspråk när de började 
studera i specialskolan. Totalt deltog 14 elever som studerade i två olika specialskolor. 

En förfrågan skickades till samtliga specialskolor i landet, till andra teckenspråkiga skolor samt till 
verksamheter för döva och hörselskadade ungdomar. Detta resulterade i kontakt med två olika aktörer 
- en specialskola och en barn- och ungdomsverksamhet. Inom den sistnämnda verksamheten fanns 
ungdomar från en annan specialskola än specialskolan som jag fick kontakt med. Verksamheterna 
tillfrågade informanterna om de hade intresse av att deltaga, urvalet av informanter gjordes således av 
verksamheterna. De ombads att förhålla sig neutralt till urvalet, att exempelvis dra lott om många 
visade intresse av att vilja vara med. Detta på grund av att studien skulle få ett så neutralt underlag 
som möjligt. 

Informanterna skrev under en samtyckesblankett där de även fick möjlighet att ange om de vill ta del 
av den färdiga studiens resultat. Utöver detta fick de fylla i ett informationsunderlag till studien, där de 
bland annat fick ange ålder, vilken skola de studerar i, när de lärde sig svenskt teckenspråk med mera. 

Fyra intervjuer genomfördes där det lägsta antalet informanter i en intervju var två deltagare och det 
högsta antalet deltagare var fem. En elev fick plockas bort från materialet då vårdnadshavare efter 
inspelningen drog tillbaka sitt godkännande för barnets deltagande. 

3.2 Metod 
I studien genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Valet baserades på möjligheten att få ut så 
mycket information under intervjuerna som möjligt. Tanken var att informanterna själva fick 
möjlighet att ta upp något som intervjuledaren inte förutsett skulle kunna uppkomma, samt att de 
kunde följa upp med egna kommentarer på yttranden från andra informanter. Metodvalet gav också 
intervjuledaren möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna, vilket öppnade upp för fördjupad 
diskussion och reflekterande resonemang. 

Vid intervjuerna användes två kameror som startades efter att informanterna en andra gång fått 
information om studien, fyllt i samtyckesblankett och informationsunderlag, och var redo att börja. 
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Informanterna och intervjuledaren satt i en ring, och kamerorna täckte varje individs teckenrum från 
två håll. 

Intervjun var en arrangerad situation av sådan art att tillfället för frågorna och diskussionen var 
planerat, men svaren intervjun genererade var autentiska då informanterna själva fick uttrycka vad 
helst de ville utan några ramar för vilka åsikter som var accepterade eller inte. Svaren har upplevts 
autentiska, förmodligen på grund av elevernas anonymitet i studien. 

De frågor som låg till grund för intervjuerna (se bilaga 1) genomgick både en kollegial granskning 
samt en expertgranskning. Efter intervjuerna har den inspelade dokumentationen transkriberats och 
översatts till svensk text. Varje deltagare har översatts individuellt och även dialoger mellan deltagarna 
har transkriberats, för att förstå sammanhanget kring vissa yttranden. Även mina egna kommentarer, 
där jag ibland upprepat vad någon sagt för att kontrollera att jag uppfattat rätt, samt följdfrågor jag 
ställt har transkriberats. 

Analysen är innehållsbaserad och består av en tematisk deduktiv och induktiv analys (Krippendorff 
2004). En teoribaserad deduktiv analys innefattar att teman för analysen har bestämts i förväg, och en 
induktiv analys förhåller sig till motsatsen, att det är det man finner i analysen som analyseras, därefter 
kategoriseras och redovisas i resultatet. 

Fokus har legat på att förhålla sig till materialet induktivt, eftersom det intressanta för detta arbete är 
att hitta gemensamma drag samt eventuella tydliga skillnader mellan exempelvis elever på olika 
skolor, i olika åldrar eller liknande. Det som eleverna har betonat har lyfts fram särskilt i 
resultatredovisningen. En koppling till de grundläggande tankarna att vilja belysa tolkning i 
undervisning för barn från olika aktörers perspektiv ledde till vissa deduktiva kategorier. 
Intervjufrågorna handlade om tolkning i undervisningen, och det är således dessa frågor som legat till 
grund för den deduktiva analysen. 

Frågorna som ställts under intervjun har inte alltid krävt svar från alla deltagare. Det hade varit 
tidskrävande att vid alla tillfällen tillfråga alla i gruppen om de håller med en person eller inte, och det 
hade stört flytet i intervjuerna. Efter att den inspelade dokumentationen skrivits ned studerades icke-
manuella signaler i varje grupp så som nickningar som bekräftar att man håller med någon. Detta 
gjordes för att se på hur representativa svaren varit i gruppintervjun, även om en sådan redovisad 
procentdel inte redovisats då det inte varit studiens syfte. När det i resultatdelen finns redovisat en 
mening såsom: ”På skola 2 beskrivs lärarna ha bra attityder till båda undervisningsspråken”, kan det 
förutom svar från deltagarna även ha baserats på analysen av nickningar, att jag som analyserat 
inspelningarna uppfattat det som att alla deltagande varit överens. Sedan har varje gruppintervju 
studerats utan att lägga stor vikt vid varje enskild deltagares svar för att se på helheten, exempelvis 
vilka frågor som diskuterats längst tid. Efter varje gruppintervjuanalys utökades analysen till alla 
deltagares svar, ibland med fokus på de två olika skolornas (två grupper från varje) olika svar samt 
analys av alla deltagares svar. 

De svar som redovisats i resultat- och analysdelen har i princip varit representativa för gruppen då 
många deltagare har hållit med varandra. Dock har syftet med arbetet inte varit att redovisa hur många 
som tycker vad, utan snarare att visa en bredd av åsikter. 

Teckenspråk använder ett pronomenval som är neutralt i form av pekningar. Svenska språket använder 
exempelvis han, hon, den eller det som pronomen. Jag har valt att använda ordet ”hen”, som på 
svenska också är könsneutralt, i sammanhang där det inte framkommer vilket kön exempelvis en lärare 
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eller en tolk har i citat från eleverna. Det har ansetts vara störande och tidskrävande för dialogen att 
avbryta och fråga efter kön. 

Analysen har baserats på ett interaktionistiskt och språkligt förhållningssätt till lärande. Vi lär till stor 
del genom interaktion med andra. Det egna lärandet är givetvis individuellt och vi kan lära oss saker 
enskilt, men skolsystemet i Sverige är i princip enbart uppbyggt genom lärande i grupp. I en klass 
samverkar elever med varandra och med lärarna och den gruppdynamik som finns ligger till grund för 
om det skapas en positiv läromiljö. En viktig del är ens egna känsla för den egna platsen i gruppen och 
känslan för hur man tycker att gruppen fungerar. Är man missnöjd med något kan det påverka ens 
inlärningsmöjligheter. Därför har det i analysen fokuserats på att hitta sådant som av eleverna 
beskrivits kan vara avgörande för en positiv interaktion med andra i skolan. 

Vi lär även genom användandet av språk. Det språk som finns i de konstellationer vi befinner oss i 
präglar våra möjligheter till utveckling. Därför har analysen även fokuserat på att hitta sådant som kan 
hindra elevernas utveckling. 

3.3 Etiska överväganden 
Detta arbete faller inom humanvetenskapen, då människors tankar, åsikter och erfarenheter har 
studerats. Författaren av studien har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 
informanterna har skrivit under en samtyckesblankett med de restriktioner författaren har i 
användandet av materialet och deras personuppgifter, samt med den information informanterna 
behöver för att känna trygghet i att delta i projektet (Vetenskapsrådet 2016, SFS 1998:204). 

Godkännande av målsman har krävs av informanter under 15 år. Enligt Barnkonventionen2 samt andra 
europeiska riktlinjer (se Vetenskapsrådets hemsida3) har barn rätt att yttra åsikter utan målsmans 
godkännande. Svenska generella riktlinjer gällande 15-årsgräns (ex att man är straffmyndig efter fyllda 
15 år) och ett vanligt förhållningssätt inom forskning, nämligen att barn under 15 år deltar på 
föräldrars samtycke, har följts. Tankar och funderingar kring det diskuterade ämnet kan uppkomma 
efter intervjun, och för barnets bästa är det av vikt att föräldrarna känner till deltagandet och kan ta vid 
om reflektioner kring ämnet dyker upp i hemmet. 

Informationen till informanterna har åldersanpassats både skriftligt och muntligt, och det frivilliga 
deltagandet har betonats. 

3.4 Metoddiskussion 
Semi-strukturerade gruppintervjuer användes som metod för att kunna diskutera kring ämnet tolkning 
och därmed få fram så många åsikter, tankar och erfarenheter som möjligt. Däremot kan vi diskutera 
val av metod. En enkätstudie hade kunnat ge ett mer generaliserbart resultat, under förutsättning att 
svarsfrekvensen var hög i förhållande till antal elever i landets fem specialskolor. Dock hade en 
enkätstudie begränsat de mer djupgående resonemangen som möjliggjordes med intervjumetoden. Det 
kan även finnas sociala aspekter i mitt resultat som bör tas i beaktning, exempelvis att deltagarna inte 
vågat säga vad dom tycker, att de inte vågat uttrycka en annan åsikt än jämnåriga, nära vänner eller 
                                                      

2 https://unicef.se/barnkonventionen 
3 http://www.vr.se/ 
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klass/skolkamrater. Denna aspekt hade kunnat uteslutas med en enkätstudie som hade inneburit 
anonymitet på en djupare nivå. 

Platsen intervjun genomförts på kan även den skapa olika känslor; att besvara en enkät i ens egen 
hemmiljö kan innebära uppriktigare svar än att ta del av en intervju på sin skola eller fritidsgård, som 
kan innebära att man tror att det finns ramar att förhålla sig till. Det har dock resonerats som så att 
valet av naturlig mötesplats där ungdomarna vanligtvis rör sig kan generera i spontanare svar, samt 
större intresse av att deltaga än om intervjun hade ägt rum i lokaler på annan plats. 

Det kan även vara så att informanterna tror att intervjuledaren förväntar sig en viss typ av svar på 
frågorna, detta har försökts kringgås genom tydlig information om att så inte är fallet samt information 
om vad forskning innebär. 

Värt att nämna är att det varit svårt att hitta skolor som ville medverka. I början av arbetets gång var 
ambitionen att försöka hitta lärare att intervjua för att få deras syn på tolkning på deras arbetsplats och 
huruvida de själva ibland tolkar - vad de ansåg om det. Det har dock framstått som ett känsligt ämne. 
Skolledning samt lärare kan ha känt att de gör fel om tolkning utförs av outbildade tolkar, samtidigt 
som en lärares svar betonade att hen tyckte det var ett mycket viktigt ämne som hen önskade att man 
belyste, även då skolan tackade nej till medverkan. 

En annan viktig sak att problematisera är min egen medverkan i studien. Vi kan problematisera det 
från två aspekter; min egen person och den mänskliga faktorn. Jag har lång erfarenhet av att arbeta 
med barn och ungdomar vilket kan ha medfört i att jag skapat en trygg miljö, en bra relation och en 
vilja hos eleverna att öppna upp sig. Därmed kan studien fått många intressanta svar. Den andra 
aspekten är den mänskliga faktorn i studien, som är en faktor som är svår att exkludera och som man 
måste ta hänsyn till. Hur man innan intervjun bemöter deltagarna (det kan handla om hur man är som 
person, hur man presenterar sig, hur man lägger fram studien o.s.v.) och den känsla deltagarna får 
innan påverkar deras förutsättningar i intervjun. Personkemi mellan människor ligger även till grund 
för interaktion och utbytet man får av en interaktion, och att känna trygghet och förståelse för 
sammanhanget är andra grundläggande behov vi människor har. Därför kan den mänskliga faktorn att 
alla upplever en situation individuellt utifrån de olika förutsättningar man har ha påverkat resultatet i 
studien, det vill säga en påverkan i förhållande till att den egentliga åsikten inte uttryckts. 

Jag har försökt skapa en trygg, öppen miljö och ett tydligt presenterat sammanhang för de deltagande. 
Då studien är gjord på barn och ungdomar är det även av relevans att tänka på att man i den åldern 
kanske inte har deltagit i en intervju förut. Det har inte gjorts en uppföljning av hur man upplevde 
medverkan i intervjun, därför kan jag bara redovisa min egen uppfattning av hur deltagarna verkar ha 
upplevt situationen. Något yngre barn har upplevts tycka att det varit en ny situation, men ett positivt 
samspel fanns mellan oss och vid något tillfälle stöttade en äldre deltagare en yngre som inte förstod, 
genom att upprepa frågan och till sist teckna frågan på ett annat, mer förklarande sätt med ett tydligt 
exempel. Denna yngre deltagare hade lärt sig teckenspråk något senare i livet och jag hade i 
introduktionen kort nämnt att jag lärt mig teckenspråk i vuxen ålder. Den äldre deltagaren var snabbt 
behjälplig till oss båda med att förklara frågan till kompisen. De flesta elever upplevs ha tyckt att det 
varit ett viktigt område, roligt att själva få vara med i en studie och uttrycka sina åsikter, tyckt det varit 
viktigt då det handlar om deras egna skolgång och de verkar även har tyckt att det varit trevligt. 

Man kan ställa sig frågan om den tekniska utrustningen medvetandegjort medverkan i en studie och 
påverkat resultatet. Kamerorna har stått en bit ifrån intervjuledaren och deltagarna, och författaren vill 
hävda att vi idag, och framförallt ungdomar, är så pass vana vid teknisk utrustning och att bli filmade 
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att man snabbt glömmer medvetenheten om detta. De medverkande hade kännedom om att de deltog 
med syftet att uttrycka åsikter samtidigt som de blev filmade. Hade de upplevt detta obehagligt hade 
de förmodligen inte tackat ja till medverkan. Den utrustning som använts har inte upplevts störa 
studiens deltagare. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Elevernas beskrivning av undervisningen 

I detta avsnitt redovisas elevernas svar angående undervisningens upplägg. Elever som inte förstår och 
som förklarar för andra, lärarnas attityder och språkkunskaper, lärare som översätter och skolornas 
upplägg med anställda tolkar presenteras närmare. 

4.1.1 Undervisningens upplägg 
Av elevernas svar går det att utläsa att eleverna kan gå i olika typer av klasser och grupper. Vissa 
elever går i teckenspråksklasser, där undervisningsspråket enbart är svenskt teckenspråk. Andra elever 
går i talklasser, där lärare och elever talar men använder stödtecken för vissa ord. I dessa klasser är det 
den svenska grammatiken som följs, berättar eleverna, men där vissa tecken utförs som stöd för vissa 
ord. Eleverna säger att anledningen till att de går i olika typer av klasser är baserat på deras egna 
behov och viljor. En elev berättar att han är ”stendöv”, och då självfallet inte kan gå i en annan klass 
än en teckenspråkig. En annan elev som är hörselskadad, flytande i teckenspråk men med svenska som 
första språk, berättar hur hon fått välja vad hon vill ha. Hon gick i teckenspråkig klass men kände att 
hon ville ha fler lektioner med tal, och har då bytt vissa teckenspråkslektioner mot lektioner i talklass. 

Av intervjuerna framkommer det att skolorna inte har gemensamma lösningar på hur klasserna ska 
vara utformade. Elever som går i samma årskurs eller en årskurs över och under varandra, kan gå i 
klasser som är olika utformade. Vissa elever berättar att de tillhör en klass, men att undervisningen är 
uppdelad i två grupper, en teckenspråkig och en talspråkig grupp. De har aldrig lektioner ihop, 
förutom på ett klassråd i veckan. Några elever berättar att genomgångar sker i början av lektionen med 
båda grupperna närvarande, och andra elever berättar att de alltid går direkt in i separata klassrum, 
även om de principiellt tillhör samma klass. Andra elever berättar att det enbart finns en teckenspråkig 
klass i en årskurs på grund av önskemål från eleverna eller på grund av att elevunderlaget kräver det. 

I intervjuerna säger de flesta elever att det är bättre att elever som har samma undervisningsspråk 
studerar ihop. En elev beskriver hur de själva påverkat undervisningens upplägg: 

Förut var vi alla blandade. Man delade klassen bara efter olika kunskapsnivåer, hur man lärde sig. Då talade 
en lärare och den andra tecknade, det var lite olika hur lärarna la upp det. Då tolkade ena läraren vad den 
andra sa, för om hen som ledde lektionen talade så förstod inte vissa vad hen sa. Men det fungerade inget bra 
för läraren var inte utbildad tolk. Läraren hann inte alltid tolka allt som den andra sa. Så det fungerade inget 
bra, och då protesterade vi elever mot det. Då ändrade man och delade klassen i en talklass och en 
teckenspråksklass. Men så gjorde man för vår klass - det kanske är olika, vi har ett A, B och C-system på 
skolan. Vår grupp är delad i alla fall sedan dess. Det är tal med stöd av tecken som en grupp och en riktig 
teckenspråksklass. 

När delade man klassen? 

Det var ifjol. 

- Elev (skola 1) 
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Ett annat exempel på hur eleverna kan påverka den egna utbildningen utifrån deras egna behov visas 
här: 

Grunden är att alla tecknar, men det kan ju finnas elever som vill träna att tala. Då kan de meddela det - till 
exempel om de vill träna att tala engelska - då blir det en engelska talklass. Då både talar och tecknar man i 
den klassen. 

- Elev (skola 2) 

När två lärare förekommer i klassrummet förklarar eleverna att det kan gå till på olika sätt. Ibland kan 
en lärare vara ledande - den som enligt eleverna är mest expert inom området - och då sitter den andra 
läraren bredvid och flikar in om hen kommer på något, berättar en elev från skola 2. En elev från skola 
1 förklarar att om läraren som leder undervisningen är döv, så blir det automatiskt så att läraren som 
hör tolkar till svenska. Denna situation kräver således att den ena läraren är hörande och den andra 
döv. Andra elever förklarar att om grupperna är hopslagna för gemensam genomgång, tecknar den ena 
läraren och den andra talar. I dessa fall borde det kunna förekomma att båda lärarna är hörande, eller 
att den ena är döv och den andra hörande. En elev från skola 1 säger även att det kan vara tre lärare när 
undervisningen sker ihop, där en talar och två tecknar. En vanligt förekommande lösning när 
grupperna är hopslagna verkar vara denna som en elev beskriver: 

Oftast är vi uppdelade i en talgrupp, som talar och använder tecken som stöd, och en teckenspråksgrupp, som 
använder teckenspråk jämt. Om vi är sammanslagna så är det två lärare där den ena tecknar och den andra 
talar. 

- Elev (skola 1) 

Det framgår av resultatet att man på grund av det förändrade elevunderlaget fått göra olika lösningar 
från skola till skola, från klass till klass och från individ till individ för att lösa situationen. Eleverna 
verkar kunna påverka den egna studiesituationen, dels genom att de som klass har protesterat mot det 
upplägg som funnits då de inte verkar ha tyckt att det gynnar någon och att nya gruppkonstellationer 
då uppkommit efter det, men även utifrån att eleverna själva kan be om vissa lektioner med det 
undervisningsspråk de önskar. Resultatet ger indikationer på att eleverna har egna förslag på lösningar 
angående vad som fungerar bäst för dem själva och för deras klasskamrater. De verkar vara starkt 
medvetna om hur de lär sig bäst, och driver frågan om en undervisning som alla kan förstå ända upp 
till ledningsnivå. Skolorna verkar vara anpassningsbara och följer på så sätt den specialanpassade 
undervisning de ska bedriva, men verkar inte ha tydliga strategier för hur detta ska uppnås. 

4.1.2 Elever som inte förstår 
Två elever från skola 2 berättar under en intervju att de förklarar för klasskamrater som inte förstår vad 
läraren sagt och flera elever nickar igenkännande under gruppintervjun och kommenterar att det kan 
hända. Detta handlar om inomspråkliga förklaringar eller tolkningar på teckenspråk, att läraren tecknat 
på ett sätt som gör att informationen inte går fram till alla elever. De berättar att om de själva har 
förstått vad läraren menar så hjälper de klasskamraten bredvid genom att förklara på ett sätt så att hen 
förstår. 

Detta avsnitt är starkt sammankopplat med lärarnas språkkompetens, som vi kan ta del av nedan. Detta 
kan förmodligen förklaras av att alla lärare inte har svenskt teckenspråk som första språk, alternativt 
inte har tillräckligt bra färdigheter i språket för att kunna förklara på ett sätt som gör att alla förstår. 
Eftersom det var många instämmande nickningar och kommentarer till det som de två eleverna tog 
upp, kan vi utgå ifrån att det är förekommande oftare än vad som skulle kunna räknas som ”normalt”, 
det vill säga att lärare inte behärskar språket tillräckligt väl och att det därmed kan skapa missförstånd 
bland eleverna. Här kan vi dra en parallell till nästa kapitel. 
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4.1.3 Lärarnas språkkunskaper 
En tydlig skillnad syns mellan skola 1 och skola 2 när eleverna berättar om lärarnas språkfärdigheter i 
svenskt teckenspråk. 

En yngre elev från skola 2 beskriver lärarna som helt flytande. En äldre elev säger att 
kommunikationen fungerar bra, men att man kan se grammatiska fel hos de lärare som lärt sig 
teckenspråk senare i livet. De hörande lärarna kan vara ”lite småstela”, enligt eleven som fick frågan 
om lärarna kan bra teckenspråk av de som hen påtalat lärt sig teckenspråk senare i livet: 

Ja. Dom förstår oss och vi förstår dom. Man kan väl se lite skillnad på deras språk, dom är lite småstela, men 
det går bra. 

-  Elev (skola 2) 

En annan elev säger att både hörande och döva lärare kan bra teckenspråk och poängterar att det hade 
varit jobbigt annars. En annan elev tycker att en eller två lärare är dåliga, men att resterande är bra. 
Dock uppkommer ett exempel från en elev som tycker att det ofta blir missförstånd från hörande lärare 
som inte har teckenspråk som första språk: 

De döva lärarna har ju sitt språk. Men det händer ofta att det kommer en hörande lärare som avläser fel. Så 
blir dom plötsligt skitförbannade på en och skäller ut en och så måste man förklara att jag menade inte så, jag 
sa så och så… Det blir ofta missförstånd. Det händer. 

- Elev (skola 2) 

Utöver detta exempel tyckte eleverna generellt på skola 2 att lärarna hade god språklig förmåga, att 
kommunikationen fungerade bra och att många lärare var flytande i språket. 

På skola 1 påtalade eleverna situationen vara en annan. De förklarade i intervjuerna att de ”oproffsiga” 
lärarna som inte kunde teckenspråk fick ha talklasser. En elev uppmätte andelen lärare som man kunde 
kommunicera med till 80 %, men betonade att det handlade om enkel kommunikation och att det inte 
handlade om att lärarna var flytande i språket. En annan elev uppmätte andelen teckenspråkiga lärare 
och svensktalande lärare till 50-50 och sa att det huvudsakliga problemet var att det fanns för få döva 
lärare på skolan. De flesta eleverna sa att de flesta lärarna inte kan teckenspråk bra. 

Eleverna berättar att lärarna inte kan teckenspråk när de anställs. Vissa lärare kan ha förkunskaper, 
andra inte. Problemet med att inte anställa lärare som kan teckenspråk beskrivs som en besvärlig 
startsträcka undervisningsmässigt fram tills att de lärt sig bättre. Det påverkar deras utbildning, tycker 
eleverna, och de berättar att det inte ens är alla lärare som blir helt flytande till sist ändå. Eleverna 
hävdar också att de nyanställda lärarna, som ibland kan ha vissa förkunskaper, har ett svenskpåverkat 
teckenspråk med felaktig grammatik. De brukade upptäcka när de börjar arbeta på skolan att 
kommunikationen inte går fram, och att de lär sig då ett mer korrekt teckenspråk på skolan. Eleverna 
berättar att det var mer kaotiskt förut, och att det blivit något bättre sedan fler döva lärare anställts. En 
elev är positiv till att lärarna som anställs lär sig teckenspråk snabbt, men att det ändå är problem på 
lektionerna: 

Dom hörande lärarna som kommer hit, dom lär sig teckenspråk snabbt. Men jag tycker ändå det är problem 
med lektionerna. Vi har en lärare som alltid tecknar fel - hela tiden! Dom döva eleverna förstår inte henne och 
vi blir tvungna att tolka och översätta till våra kompisar vad hon sa. Men det är bättre nu när vi har döva 
lärare som undervisar oss för nu behöver vi inte ha musik, vi kan ju ändå inte höra! Så nu har vi bara drama 
och det är bättre. Döva kan ju inte höra så det är bara konstigt att vi inte bara har dramalektioner. Men ändå, 
jag tycker det är tråkigt att det bara är vissa lärare som kan teckenspråk 

- Elev (skola 1) 



17 

En annan elev säger att lärarna inte kan teckenspråk i praktiska ämnen till exempel på slöjden och 
rytmiken. Eleven säger att det är hemskt, och att de missar mycket information. 

En kort notis kan göras om att en elev beskrivit att de inte längre har musiklektioner sen det tillkommit 
fler döva lärare i lärarkåren. Detta är inte något som kommer lyftas ytterligare i detta arbete, men det 
förefaller märkligt att döva elever undervisas i musik då de inte kan höra, och vi kan reflektera över 
om tillkomsten av fler döva lärare påverkat vilka ämnen döva elever i specialskolan har. Eleven som 
nämner tolkning utfört av elever återkommer vi till under rubriken ”Elever som tolkar”. 

4.1.4 Lärarnas attityder till teckenspråk 
Vid intervjuerna på skola 2 berättar eleverna att lärarna har bra attityder till båda 
undervisningsspråken. En elevgrupp på skola 1 lyfter dock att lärarnas attityder till teckenspråk ligger 
till grund för hur bra språkkvalitet de får på skolan. En elev säger så här: 

Lärarna behöver inte kunna teckenspråk flytande men det dåliga är att dom inte har bra attityder. Det behöver 
dom också ha. 

- Elev (skola 1) 

Under intervjun i den gruppen samtalar eleverna om att många av lärarna saknar dövkompetens (en 
kompetens som bland annat grundar sig i livserfarenheter från den teckenspråkiga gemenskapen och 
förståelse för kulturen, som även resulterar i en känsla för språket). De vill även att lärarna ska känna 
till dövas livssituation genom historien och ha mer kunskap om hur det är att vara döv. Eleverna 
betonar att de inte har krav på att lärarna ska vara flytande när de anställs, det räcker att de kan 
kommunicera, men att de visar en positiv inställning till att lära sig på skolan vilket de säger inte alltid 
är fallet. 

4.1.5 Lärare som översätter vad någon annan säger 
Eleverna har blivit tillfrågade om det händer att lärare ”översätter” vad någon annan säger, exempelvis 
en annan lärare som undervisar, en elev som säger/tecknar något, eller samtal som sker mellan 
eleverna. Ordet ”översätter” användes för att eleverna möjligtvis inte automatiskt tänker att lärare 
tolkar. Tolkning kan vara förknippat till tolkar. Ibland sa jag även: händer det att lärare översätter, 
”tolkar” vad andra personer säger, för att särskilja tolkar och lärare, och för att få eleverna att förstå att 
vi fortfarande pratar om lärare. Många gånger började eleverna själva använda ordet ”tolka”, men det 
var individuellt. Vissa elever har sagt att lärarna ”översätter” sina kollegor när de är två som 
undervisar i klassrummet, andra har sagt att en lärare leder och den andra läraren ”tar det andra 
språket”. Andra elever har använt ordet ”tolkar” för lärarna. 

En elev berättar att om de sitter i klassrummet på ett sätt som gör att de inte ser varandra, så kan 
läraren återberätta vad en annan elev sagt. Andra elever berättar att lärare tolkar mellan elever i samma 
klass som inte kan teckenspråk eller som inte kan höra. En annan elev berättar att filmer utan text kan 
tolkas av lärare till eleverna. En elev har en klasskamrat som inte kan teckenspråk, och klasskamraten 
har då en assistent som översätter vad läraren säger, då de går i en teckenspråkig grupp. En elev 
berättar att vid genomgångar för talklass och teckenspråksklass gemensamt tecknar den ena läraren 
och den andra talar. 

  



18 

Om det är genomgång och dom ska berätta vilka ämnen vi ska jobba med på lektionen kan det hända att - 
alltså dom provar vilka metoder som fungerar bäst för oss - att en lärare tecknar genomgången och under 
tiden talar den andra läraren samtidigt, då kan man lyssna och avläsa samtidigt så att man förstår. Förstår man 
inte teckenspråket kan man lyssna och hör man inte man ta stöd från teckenspråket. Så händer det att det blir 
ibland. 

- Elev (skola 2) 

Vi har en elev i klassen som håller på att lära sig teckenspråk men som inte kan, då brukar den assistenten 
säga vad dom säger, typ tolka. Det är inte till alla utan bara med låg röst till den eleven. 

- Elev (skola 1) 

Det framkommer under intervjuerna en önskan från eleverna att deras lärare ska översätta allt som 
andra säger. De säger att alla lärare inte översätter allt som andra säger. En elev säger att det ofta blir 
fel även när lärarna ibland gör så. Fel information kan då nå fram till eleverna. En annan elev säger så 
här: 

Om jag talar till exempel, då översätter inte lärarna vad jag sa till andra elever. Jag tycker döva har rätt att 
förstå vad andra säger. Om läraren står vid tavlan och berättar om något, och så kommer den av sig och det 
blir en paus, då kanske vi börjar prata lite med varandra. Och då kan det vara en grupp som talar med 
varandra och inte använder teckenspråk, men då översätter inte lärarna vad dom har sagt. Jag tycker dom kan 
förklara lite vad dom andra sagt i alla fall. 

- Elev (skola 1) 

Enligt eleverna översätter lärare elever och filmer med svenskt tal till teckenspråk. En lärare kan ta det 
andra språket vid genomgångar och assistenter till elever kan översätta lärare. 

Studien är inte gjord med lärarintervjuer som komplement till elevernas berättelser, därför 
framkommer det inte om lärarna baserar sina genomgångar på den andra lärarens genomgång, eller om 
läraren vet vad genomgången ska handla om och ger information till eleverna utifrån sig själv. 
Eleverna berättar dock närmare om att lärarna tolkar varandra i kapitel 4.2, så en slutsats kan utifrån 
denna studie dras att lärare som tolkar sina kollegor förekommer. En elev berättar att läraren berättar 
vad en annan elev har sagt när de sitter på ett sätt som gör att de inte ser varandra. Detta kan tolkas 
som en inomspråklig översättning. Av svaren i denna del framkommer att eleverna har ett starkt fokus 
på att alla deras klasskamrater ska inkluderas och förstå situationen och vad som sägs. 

4.1.6 Elever som förklarar 
Elever på skola 1 berättar att de ibland måste förklara för deras klasskamrater vad lärarna tagit upp till. 
På skola 2 säger en elev att han förklarar om den som sitter bredvid inte förstår vad läraren tecknat, 
men poängterar att det inte händer så ofta för lärarna kan bra teckenspråk och kan förklara bra. 
Bristande språkkompetens hos läraren är elevernas förklaring på skola 1 till varför de behöver förklara 
för klasskamrater vad läraren har försökt förklara under lektionstid. 

4.1.7 Skolornas upplägg med anställda tolkar 
Eleverna berättar att det finns tolkar anställda på båda skolorna, men de säger att de har dålig koll på 
exakt hur många anställda tolkar det finns och vilka de är. En elev på skola 2 tror inte att det finns 
några tolkar anställda på skolan, en annan elev tror att det finns en och ytterligare en annan elev tror 
att det finns två. Båda grupperna från skola 2 enas i varsina grupper under intervjuerna om att det 
förmodligen finns 1-2 anställda tolkar på skolan. 

På skola 1 resonerar eleverna på samma sätt. De undrar om en tolk är mammaledig, en annan tror att 
skolan precis anställt en ny, en tredje tror att en tolk blev sparkad för att den var dålig, men har fått 
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komma tillbaks nyligen. De enas även på skola 1 om att det förmodligen finns två anställda tolkar på 
skolan i dagsläget. 

En elev är säker på att det finns tolkar på skolan, och förklarar hur tolkarna används: 

Ja vi har tolkar anställda, men de används inte på lektionerna. Om vi ska på någon utflykt kan dom följa med, 
eller om någon besöker skolan och typ ska presentera sig och om den personen inte kan teckenspråk, då 
kommer tolken dit. De tolkar aldrig mellan oss och lärarna, men om någon kommer dit. Det är ju ganska 
många som besöker vår skola så då får dom jobba, och om vi ska ha storsamling med hela skolan då kan de 
också tolka. 

Om det är lektion och så kommer tolken dit och så ska det bara tolkas lite, då brukar de klaga. Det finns ju 
bara 1-2 tolkar och vi är många klasser, de har ju andra prioriteringar. Om något behöver tolkas tycker jag 
nog att det är bäst att lärarna gör det… Om vi ska se en kort film, och så finns det ingen text till exempel, om 
läraren kan tolka då så är det jättebra. Då behöver inte tolken komma så ofta, det finns kanske andra som 
behöver dom mer. 

- Elev (skola 2) 

En elev berättar att de förut hade en lärare som inte kunde teckenspråk, och att de då använde tolk. 
Tolken var dock inte en av skolans egna tolkar, utan kom från ett företag. 

Eleverna säger att de inte använder tolk i undervisningen ofta, men att det kan förekomma. Elever på 
skola 1 säger att de använt tolk ofta i undervisningen förut, men att de inte använder tolk särskilt 
frekvent nu då fler döva lärare anställts. Alla elever har dock använt tolk vid något tillfälle i skolans 
verksamhet. Tolkarna används enligt eleverna på: 

• Svenskalektioner 
• Lektioner där läraren inte kan teckenspråk 
• Klassråd 
• Storsamlingar 
• När personer som inte kan teckenspråk besöker skolan 
• Elevråd 
• Matråd 
• När elever från skola 2 träffat en annan specialskola, där eleverna inte kan teckna bra (enligt 

en elev) 

En elev på skola 2 säger att tolkarna har andra prioriteringar. Tolkarna uppskattar inte när de bokas 
och det visar sig vara bara en kort stund som behöver tolkas. 

4.2 Lärare som tolkar, för- och nackdelar 
Generellt berättar fler elever på skola 2 att det är bra med lärare som tolkar än på skola 1. Det 
framkommer av svaren att elever från skola 2 är mindre vana att använda tolk i undervisningen. När 
eleverna ombads att berätta om för- och nackdelar med lärare som tolkar och senare ombads berätta 
om för- och nackdelar med tolkar som tolkar undervisningen, uppdagades ett problem som inte 
förutsetts. Frågan syftade till att få veta vilka för- och nackdelar det finns med att en lärare tolkar 
undervisningen som en annan lärare ger, i förhållande till en tolk som tolkar undervisningen som en 
annan lärare ger. Frågan kan ha tolkats som att eleverna ska välja mellan lärare som kan teckenspråk 
och lärare som kan svenska och som använder tolk. Det är i sådana fall troligt att teckenspråkiga 
elever väljer teckenspråkiga lärare. 
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Det ställdes en följdfråga, som även den av svaren att döma nedan kan ha missuppfattats. Två yngre 
elever har svarat på följdfrågan och de kan ha uppfattat frågan som att de ska välja mellan en lärare 
och en tolk, det vill säga en tolk som undervisar för att tolken kan teckenspråk. 

Den eventuellt otydliga grundfrågan och följdfrågan uppmärksammades vid analysen av materialet, 
och det var främst elever från skola 2 som föreföll ha missuppfattat grundfrågan. Frågan kan generellt 
ha varit svår för elever på skola 2 att föreställa sig, då det framkommit i resultatet att de är mindre 
vana att använda tolk och lärarna kan teckenspråk väl. Det behöver dock inte ha varit så, då elever på 
skola 2 använder ordet ”tolkning” i andra sammanhang, som när de berättat att en lärare tolkar den 
andre när tal- och teckenspråksklasser har undervisning ihop. Det är värt att betona att även eleverna 
som svarat nedan kan ha förstått frågan rätt och menat att lärare gör ett bättre arbete som tolkar för att 
de har kunskap om ämnena, då även andra elever har berättat att de anser det. 

Den kontrastiva följdfrågan ställdes under en intervju till elever på skola 2, om lärare eller tolkar på 
lektionerna är bäst, och då svarade de så här: 

Lärare. Jag vet inte varför men dom kan annat… Tolkar tecknar bara. 

- Elev (skola 2) 

 

Lärarna har mycket kunskap. Tolkar översätter bara. Lärarna kan mer, de kan räkna och så. 

- Elev (skola 2) 

I intervjuerna berättar eleverna att de tycker att det är positivt med lärare som tolkar en annan 
lärarkollega för att lärarna redan känner eleverna, och eleverna känner lärarna. Lärarna kan förklara på 
ett bättre sätt när de tolkar, tycker eleverna, då de förstår vad ämnet handlar om. En elev lyfter 
ekonomiska kostnader för skolan som en positiv aspekt av lärare som tolkar, då lärarna redan är 
anställda på skolan. Eleven tillfrågades vad han tyckte var fördelaktigt med en lärare som tolkar. 
Eleven svarade så här: 

Först och främst handlar det om den ekonomiska kostnaden. Lärare finns redan anställda på skolan och om 
man anställer en tolk från ett företag så är det dyrt. Eller jag vet ju inte exakt vad det kostar haha men det är ju 
en extra kostnad i alla fall. Sen handlar det om vad som är bekvämt för oss. Man har redan en bra kontakt och 
en bra kommunikation med lärarna. Det är bättre att dom tolkar än att ha en ny tolk varje lektion, det skulle 
bli för hattigt. 

- Elev (skola 2) 

Eleven tycker även att det blir för ombytligt att ha många nya tolkar i klassrummet. 

Eleverna berättar om nackdelar med lärare som tolkar. De säger att det är en nackdel att lärare som 
tolkar inte har utbildning, att det blir informationsbortfall, att det kan bli ett mer svenskpåverkat 
teckenspråk samt att det kan vara jobbigt för lärarna att tolka. En elev på skola 1 berättar om 
nackdelarna med lärare som tolkar: 

Lärarna kanske missförstår och tror att någon pratar om något annat för att dom inte har tolkutbildning. Och 
lärare som är hörande kanske tecknar mer svenskt. 

- Elev (skola 1) 

Simultantolkning innebär en stor belastning på korttidsminnet. Det går att öka förmågan genom 
träning men även för utbildade tolkar finns det en begränsning i hur mycket de kan komma ihåg i 
stunden. Tolken måste vara medveten om den egna förmågan. Eftersom lärare eventuellt inte har 
träning i detta kan det vara svaret på elevernas svar ovan. 
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4.3 Tolkar i undervisningen, för- och nackdelar 
Eleverna tycker det är bra att man kan kommunicera genom tolken. De säger att tolken är en van 
översättare och missar därför inte mycket information. De lyfter fram att kommunikationen kan bli 
mer korrekt och smidigare, och att det är bra att tolken är utbildad. En elev på skola 2 säger att alla 
hans lärare kan teckenspråk, men att några lärare i vissa ämnen är ”lite halvbra”. Han tillfrågas om de 
använder tolk på de lektionerna, men eleven svarar att elever och lärare tecknar långsamt istället. En 
annan elev spinner vidare på samtalet: 

Ja i dom situationerna skulle det ju vara bättre med tolk. Dom tecknar långsamt, det drar ut på tiden, dom 
måste teckna om hela tiden. Då hade man föredragit tolk så att det går undan och man kan börja jobba. 

- Elev (skola 2) 

Det framkommer under den gruppintervjun att eleverna håller med varandra och de är överens om att 
det är bättre att använda tolk när lärarna inte kan så bra teckenspråk, så att lektionen kan effektiviseras. 
Generellt visar svaren på att eleverna tycker det är bra att använda tolk när de inte förstår vad lärarna 
säger, och att det är en effektivare metod än att tala och teckna samtidigt, som vissa lärare som inte är 
flytande i teckenspråk gör, säger eleverna. Om en teckenspråkig lärare är sjuk, och en annan lärare 
som inte är flytande i teckenspråk får ta undervisningen, då brukar den läraren teckna och tala 
samtidigt, enligt eleverna. Några elever tycker att det är smidigt att tala och teckna samtidigt, för det 
blir mindre avbrott och väntetider när man först ska säga en sak, och sedan säga det igen på det andra 
språket. De betonar dock att de hör, och att det är därför de förstår, och att de säger att de inte tror att 
deras döva klasskamrater förstår denna metod. En elev som benämner sig själv som ”stendöv”, vittnar 
om att han inte förstår alls då, och säger att han föredrar tolk i de situationerna. Flera elever säger att 
de känner likadant. 

En yngre elev från skola 2 berättar att han är ovan att använda tolk i undervisningen. Han ombeds 
föreställa sig hur det skulle vara att ha en tolk i klassrummet, och om det skulle vara bra eller dåligt. 

Jag vet inte… Jag skulle väl undra lite vem det var och så… Men då skulle man ju kunna fråga hen vem den 
var och så skulle hen ju kunna presentera sig och då skulle man ju veta vem det är. 

- Elev (skola 2) 

Många elever betonar att de gärna vill känna tolken och använda samma tolk. De säger att det är 
positivt med en tolk som har arbetat länge på skolan och som de känner, och att tolken även känner 
eleverna då, och kan anpassa tolkningen efter dem så att de förstår. 

Eleverna säger att det negativa med att använda tolk i undervisningen är att tolken inte alltid kan 
förklara lika bra som lärarna. De säger att om de inte förstår, tvingas tolken bokstavera, och då kan det 
hända att tolken stavar fel. Eleverna förklarar när de samtalar vidare om ämnet att det beror på att 
tolken inte alltid har kännedom om ämnet, och de säger att det inte blir bra då. En elev från skola 2 
tycker att man slösar tid med tolk på lektionen. När tolk används blir lektionerna mer av 
föreläsningskaraktär, och han blir irriterad över att de inte får sätta igång och arbeta. 

Eleverna lyfter fram att kvaliteten på tolken är avgörande. De säger att det inte blir bra om tolken är 
osäker, tecknar för fort eller för långsamt. De säger att vem tolken är avgör om undervisningen blir 
bra. 

En elev från skola 2 tycker att det blir stelt i klassrummet med tolk. Alla blir mer ordentliga och det 
blir inte lika avslappnat. En annan elev säger så här: 
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Ja om det kommer tolk på lektionen kanske man känner att man måste skärpa sig och sköta sig jättebra. Det 
är ju jobbigt… 

- Elev (skola 2) 

Det är intressant att eleverna betonar att vem personen är blir avgörande för om de tycker att 
tolkningen blir bra. De verkar uppleva det som störande och lite osäkert med nya vuxna i klassrummet. 
Resultaten indikerar att eleverna vill känna trygghet i skolan, och ha vuxna i sin närhet som de känner 
och har en relation till. Resultaten indikerar således ett behov av att tolken skapar en relation till 
eleverna, har en dialog med eleverna för att känna av om de förstår eller inte och strävar efter ett 
samarbete med eleverna. 

4.4 Generellt om tolkning i undervisningen 
I intervjuerna fick eleverna diskutera kring vad de tycker om olika lösningar i undervisningen. 
Resonemangen som uppstod baserades till stor del på deras egna skolsituation i dagsläget. De 
tillfrågades vad de generellt tycker om tolkning i deras utbildning. 

Svaren visar på att majoriteten sammanfattningsvis är negativt inställda till tolkning i undervisningen. 
En elev tycker inte att det är någon fara. En annan säger att det är okej om det är sällan, regelbunden 
tolkning skulle vara störande. En annan elev säger att det är okej om det inte är varje dag. Många 
elever hade samma åsikt som eleven nedan: 

Jag tycker egentligen att man inte ska ha tolk i undervisningen. Det här är ju en dövskola, det är egentligen 
märkligt. Vi ska egentligen inte behöva tolk, lärarna ska såklart kunna teckenspråk. Så jag tycker det är lite… 
Ja, vi ska egentligen inte behöva tolk i undervisningen helt enkelt. 

- Elev (skola 1) 

Eleverna verkar vara eniga om att lärare som undervisar på ett språk ska vara kompetenta i språket. 
Den teckenspråkiga undervisningen är idag förlagd till SPSM:s verksamheter som innefattar elever 
med olika behov, och det finns egentligen ingen ”teckenspråkig skola” som enbart har en 
språkinriktning, men från ett språkligt förhållningssätt kan vi dra en parallell till andra språkskolor. 
Detta tas vidare upp i diskussionsdelen. 

4.5 Skillnader mellan skolorna 
Det har i resultatet från intervjuerna synts skillnader i elevernas upplevelser på de två olika skolorna. 
Vad som även framkommit som intressant är elevernas upplevelse av den egna skolan. De verkar vara 
medvetna om hur den egna skolan är utformad och fungerar i förhållande till andra specialskolor. 
Eleverna på skola 1 berättar att de har mycket problem på skolan, med lärare som inte är 
spåkkompetenta och att de själva protesterat mot hur undervisningen är utformad och att de själva 
varit med och påverkat förändringar. 

Två elever på skola 2 säger själva att de är medvetna om att de går i en specialskola som fungerar bra. 
En elev säger att ”vi har det ju bra på våran skola, men på [skolans namn] behöver de ju tolkar”. Den 
andra eleven verkar ha en stark egen uppfattning om hur det ligger till på andra skolor, och de andra 
medverkande eleverna vid intervjun nickar instämmande i hans resonemang: 

Vår skola är kanske den bästa skolan i hela Sverige för döva. I [skolans namn] minskar elevantalet, och de har 
bara hörande lärare och samtidigt inte tolkar. Och i [skolans namn] har dom döva lärare i några ämnen men 
många ämnen med tolk. Vår skola har ju inte det alls. Och [skolans namn] har jättemycket problem. Lärarna 
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är dåliga. Och [skolans namn] verkar ju också lite halvdålig… Dom har mest hörande lärare. Och [skolans 
namn] hör ju inte till SPSM. Det verkar som att dom pratar mest där. 

- Elev (skola 2) 

Eleverna försöker alltså, som resultaten visar, sätta ord på vad som inte fungerar i undervisningen. De 
har också en uppfattning om hur det fungerar på andra skolor. Svaren tyder på att språkkompetensen 
hos lärarna är avgörande för en fungerande undervisning. Vi kan ställa oss frågande till vilken 
samverkande kraft myndigheten har utifrån elevernas svar, då svaren antyder att eleverna har olika 
förutsättningar. 

4.6 Elever som tolkar 
Elever på båda skolorna vittnar om att de själva tolkat i specialskolans verksamhet. Detta var 
oförutsedda svar och eleverna har själva lyft ämnet. Det har varit mer förekommande på skola 1 enligt 
elevernas svar, den skola där eleverna berättat att de har haft mer problem med lärare som inte är 
språkkompetenta. En yngre elev från skola 2 berättar att han har tolkat på ett matråd: 

En gång på matrådet kom inte tolken. Då fick jag tolka. Shit det är jobbigt… 

- Elev (skola 2) 

En elev från skola 1 som både talar och tecknar, berättar att de ofta får förklara eller tolka till en 
klasskamrat som inte fått tolk: 

På dramalektionerna och i hemkunskapen är det döva lärare. Vi har en i vår klass som har svårt för 
teckenspråk. Då frågade de honom om han ville ha tolk, för att dom tecknar för snabbt för honom. Då sa han 
ja, men det har inte kommit någon tolk. Då måste lärarna istället teckna lugnt och långsamt så att han ska 
hänga med på lektionerna. Vi kompisar kan hjälpa till och förklara en fråga eller tolka vad läraren sa. Det 
brukar fungera. Fast det är lite jobbigt ändå, alla ska ju förstå och vi ska inte behöva tolka, det känns tråkigt 
för den personen… 

- Elev (skola 1) 

En annan elev från skola 1 beskriver specialskolans förändrade elevunderlag, och betonar att tolkning 
till svenska är mer förekommande än vad man kan tro då alla elever som går på skolan inte är flytande 
i teckenspråk: 

Det finns fall där eleverna får tolka även till tal, och inte till teckenspråk som man kanske kan tro. Det finns 
fortfarande problem med det. Dom anställde en ny lärare som var döv och inte talade så bra. Och den läraren 
har undervisning i talgrupper, och då blir det ju inte så bra. Dom eleverna talar ju och kan inte lika bra 
teckenspråk, så dom hänger inte med på lektionen. Alla bara ”Va?” hela tiden. 

- Elev (skola 1) 

Här berättar en elev att de fick stå framme vid tavlan på lektionerna och tolka en lärare, men att det 
avtagit sedan tolkar anställts på skolan: 

Det händer inte så mycket nu, men ibland förut, när vi hade en lärare som inte kunde teckenspråk, så brukade 
vi få stå framme vid läraren och tolka. Sen anställde dom tolkar på skolan och då kliver den tolken in om det 
är så nu, och det är inte så ofta. 

- Elev (skola 1) 

Att elever ombeds tolka i skolan är mycket oetiskt. Det strider mot allt sunt förnuft och frångår hela 
grunden till skolans verksamhet. Enligt skollagen ska elever inhämta och utveckla kunskaper (SFS 
2010:800), och det framkommer inte något om att elever ska göra annat än att studera, eller att de ska 
utföra vuxnas arbetsuppgifter. Av svaren framkommer att de verkar känna sig tvungna att tolka ibland, 
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för att de vill deras klasskamraters bästa. De vill att deras klasskamrater ska förstå vad lärarna säger 
och lära sig lika mycket som de själva gör, och tar på sig ett undervisande ansvar som tillhör lärarna. 
Det verkar vara vanligare att de hörselskadade eleverna tolkar till teckenspråk, men eleverna vittnar 
även om att det förekommer tolkning till svenska på grund av döva lärare som undervisar talklasser 
där alla elever inte har goda teckenspråkskunskaper. Det är de hörselskadade eleverna som både talar 
och tecknar som får utföra tolkning till både hörande och döva klasskamrater. Eleverna har även 
berättat att det förekommer inomspråklig tolkning. Jag vill även där använda ordet ”tolkning”, då 
eleverna avkodar vad läraren sagt, genomgår ett mentalt processande av informationen för att kunna 
yttra vad läraren sagt på ett annat sätt. 
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5. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att utforska hur teckenspråkiga elever i specialskolan upplever 
tvåspråkig undervisning där tolkning förekommer. Studien lade vikt vid frågor så som hur den 
tvåspråkiga undervisningen är utformad för eleverna och när det förekommer undervisning med två 
språk samtidigt, i vilka sammanhang tolkning sker inom skolan, om det förekommer tolkning utförd 
av personal utan tolkutbildning, vad eleverna tycker om det samt vad de generellt tycker om tolkad 
undervisning. 

I undersökningen har det gjorts elevintervjuer med 14 elever och resultaten visar på skillnader i elevers 
upplevelse av utbildningen på de två olika skolorna. En skola har av eleverna beskrivits som 
välfungerande och bra, och den andra skolan har beskrivits som sämre fungerande när det gäller 
tolkning och lärarnas språkkompetenser. Upplägget på skolorna med tvåspråkig undervisning ser olika 
ut mellan skolorna och mellan olika elever, vissa elever går i en klass där det huvudsakliga 
undervisningsspråket är svenskt teckenspråk, och vissa går i en klass där det huvudsakliga 
undervisningsspråket är svenska. Svaren visar att det kan förekomma undervisning på två språk 
samtidigt, till exempel vid genomgångar innan eleverna börjar arbeta själva och på klassråd. Tolkning 
sker i skolans verksamhet bland annat på lektioner, vid storsamlingar och på klass- och matråd. 
Resultaten visar att det förekommer tolkning av outbildade tolkar, både av lärare, assistenter och 
elever på grund av bristande språkkunskaper hos lärarna och icke fungerande upplägg av 
undervisningen. Eleverna har olika åsikter om vad som är bättre och sämre med lärare respektive 
tolkar som tolkar undervisningen. Eleverna föredrar exempelvis tolkning när de inte förstår 
undervisningen, lyfter fram att tolkar har utbildning och att det är positivt, men att de många gånger 
föredrar lärare som tolkar för att de känner lärarna. Tolkning utförd av utbildade tolkar var mer 
frekvent i undervisningen på skola 1 förut. Några elever accepterar tolkning i utbildningen, men 
majoriteten av eleverna tycker att det inte ska behövas då lärarna borde vara kompetenta i de språk de 
undervisar på. 

Resultaten kan tolkas som att skolorna inte har ett gemensamt upplägg för hur undervisningen ska se 
ut då två språk ska finnas i ett och samma klassrum. Det verkar vara olika lösningar på olika skolor. 
Eleverna på en skola berättar att de protesterat mot upplägget av undervisningen. Resultaten kan tolkas 
som att eleverna på den skolan är missnöjda och själva anser sig ha bra lösningar på hur 
undervisningen kan vara utformad. Resultaten visar på att elever på skola 2 förklarar för sina 
klasskamrater vad läraren sagt. Det går att reflektera över om de enbart hjälper varandra eller om även 
detta kan liknas vid tolkning. Eleverna berättar att startsträckan från att en lärare anställs till att hen 
blir flytande i teckenspråk påverkar deras utbildning. Frågan kan ställas om det inte skulle vara bättre 
att använda tolk under denna period, så att elevernas utbildning inte påverkas. 

Resultaten i studien är viktiga då det framkommer många faktorer som kan påverka elevernas 
utbildning. Eleverna berättar att språkkompetensen hos lärarna är låg, vilket kan ge konsekvenser för 
deras utbildning. Resultaten visar på att tolkning utförs av outbildade personer, vilket kan resultera i 
informationsbortfall. Elevernas svar kan tolkas som att de känner sig exkluderade när de inte får 
tillgång till all information och kunskap. Enligt Conrad och Stegenga (2005) lever inte outbildade 
tolkar upp till vad som krävs för att tolka i utbildningssammanhang, och informationsbortfall som 
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eleverna nämner skulle kunna härledas till att den outbildade personen saknar förmåga att organisera 
och planera i tolkningen. De lyfter organisering och planering som väsentliga förmågor tolken bör ha, 
och vi kan reflektera över om det inte är just sådana förmågor som övas och utvecklas under en 
tolkutbildning. Det framkommer av resultaten att eleverna själva har tolkat och att de förklarar för 
klasskamrater. I de situationer då de tolkar fokuserar de givetvis inte på att lära sig, vilket är 
anledningen till att de går i skolan. Resultatet som framkommit kan vi tolka som mycket oetiskt, 
olämpligt och något som elever inte ska utföra (SFS 2010:800). Resultaten angående lärarnas 
språkkompetens är rimliga om vi jämför med Domfors (2000) resultat från eleverna på Riksgymnasiet 
för döva. Även gällande att eleverna anser det skulle vara bättre utan tolk i utbildningen är resultatet 
snarlikt. Alla döva barn har inte teckenspråk som första språk idag då de använder hörseltekniska 
hjälpmedel och en förklaring till resultaten kan vara de svårigheter som kommer med det förändrade 
elevunderlaget (Schönström & Holmström 2015). Det verkar av resultaten att döma inte finnas 
generella riktlinjer för tolkning inom specialskolan, vilket kanske skulle vara önskvärt att utforma för 
myndigheten SPSM så att det kan underlätta undervisningen för lärare och elever. Med tanke på att 
många elever uttryckt att de föredrar en tolk de känner, bör förslagsvis skolorna ha egna anställda 
tolkar och inte ta in extern tolk. 

Det har i undersökningen framkommit flera intressanta resultat, som lägger grund för vidare 
reflektioner och studier inom området. Det hade som komplement till resultaten varit intressant att få 
ett lärarperspektiv. Baserar lärare vid tvåspråkiga genomgångar sin egen genomgång på den andres, 
eller ger de information till eleverna fritt utifrån sig själva? Det hade även varit intressant att få veta 
om assistentens arbetsuppgift innefattar att tolka läraren, sammanfatta läraren eller att jobba enskilt 
med eleven och själv ta på sig en undervisande roll. Elevens beskrivning tyder dock på att assistenten 
tolkar läraren. Vad är assistentens arbetsbeskrivning? Ska hen vara ett extra stöd till eleven eller tolk? 
En elev på skola 2 förklarar att tolkarna har andra prioriteringar, och inte uppskattar när de bokas och 
det visar sig vara bara en kort stund som behöver tolkas. Tolkarna på skola 2 verkar inte vara anställda 
för utbildningstolkning. Det går att fundera över om de är anställda till möjligtvis annan personal på 
skolan som inte kan teckenspråk, exempel ledningsgrupp, lokalvårdare eller bespisningspersonal. 
Kanske används tolkarna till personalmöten på skolan, eller till utvecklingssamtal där parterna kan 
olika språk. Eleverna berättar att de ofta används vid besök. 

Kanske behöver specialskolan bli bättre på att skapa en undervisning där alla elever får samma 
information, kunskap och möjligheter att lära. Teckenspråkiga elever tillhör en minoritetsgrupp, och 
då kan vi dra paralleller till hur undervisningen är anpassad till andra minoritetsgruppsbarn i Sverige. 
Teckenspråkiga barn, men enbart de som har en hörselnedsättning, går i en skola tillhörande 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samiska barn går i en skola tillhörande Sameskolstyrelsen, som 
även den är en statlig myndighet med ansvar för fem sameskolor. Enligt hemsidan är skolgången 
”utformad och profilerad med hänsyn till samiska språk och samisk kultur” (Sameskolstyrelsen 2015). 
Andra ”språkskolor” för barn tillhörande minoritetsgrupper har som vi ser skolformer utformade med 
”hänsyn till språket”, och SPSM har en verksamhet där undervisningen från det citat från läroplanen 
jag visat på i kapitel 2.6 skrivs: ”Skolan ansvarar inom ramen för detta för att döva och hörselskadade 
elever ges förutsättningar att utveckla sådana språkkunskaper att de kan avläsa och uttrycka tankar och 
idéer på svenskt teckenspråk samt använda tolk.”. Teckenspråkiga minoritetsgruppsbarn ska ges 
förutsättningar att utveckla språkkunskaper, men det finns inte en likvärdig beskrivning som 
Sameskolans där man tar hänsyn till språket och kulturen. Det skulle vara intressant med en 
komparativ analys av specialskolan och andra språkskolor gällande upplägg av undervisningen, 
lärarnas språkkompetenser och tolkning inom skolorna. 
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Även en studie inom specialskolans verksamhet med ett lärarperspektiv på tolkning utförd av de själva 
skulle vara intressant. Vi kan även problematisera krav på måluppfyllelse. Kan lärare ställa krav på 
måluppfyllelse i ämnen där de själva undervisar med bristande språkkunskaper? En större studie inom 
specialskolan där man tar med ett lärarperspektiv och kontrasterar med ett tolkperspektiv som motpol 
för att tydliggöra de svårigheter lärare som tolkar möts av skulle vara intressant. Kanske skulle lärarna 
komma med motargument och tycka att utbildade tolkar inte är bästa lösningen i undervisningen för 
eleverna? Resultatet av undersökningen visar att eleverna finner fördelar med lärare som tolkar, 
exempelvis att de kan förklara bättre då de har kunskaper i ämnet. Dock är det oklart om frågan var 
tillräckligt tydlig, men det framkommer fördelar enligt elevernas svar. Kanske kan då lärarna ha 
argument vi inte känner till? 

Studien som genomförts har varit en kvalitativ studie som grund till fortsatta studier inom området. 
Resultaten är inte representativa för alla elever i specialskolan eller för alla SPSM:s fem specialskolor. 
Studien har inte varit etnografiskt inriktad eftersom fältobservationer inte gjorts, och jag har upplevt 
en avsaknad av detta. Det hade varit behjälpligt att få studera hur situationerna ter sig i klassrummen 
för att lättare förstå elevernas skolsituation. Samtidigt kan avsaknaden av kunskap om hur 
specialskolan fungerar ha lett till ett mer öppet förhållningssätt till elevernas svar. 

Det borde ingå i specialskornas värdegrund att elever inte tolkar i undervisningen. Skolorna bör ta 
fram och tillämpa riktlinjer för den tvåspråkiga undervisningen, baserat på resultaten i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Frågor till eleverna 

 

Hur brukar undervisningen se ut? Beskriv, ser den olika ut i olika ämnen? 

Händer det att en lärare översätter vad en annan lärare säger? Isåfall, i vilka situationer? 

Finns det tolkar anställda på skolan? 

Används tolkar i undervisningen? Isåfall - i vilka ämnen/situationer? 

Om en lektion ska tolkas, skulle ni föredra att en lärare tolkar eller att en tolk tolkar? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att en lärare tolkar? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att en tolk tolkar? 

Vad tycker ni generellt om tolkning i er undervisning? 

Hur bra tycker ni att era lärare är på teckenspråk? 
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Bilaga 2 
 

Information som underlag till studien (om dig) 

 

Namn: ___________________________________________ (behandlas anonymt) 

Ålder: _________ 

Utbildning: ____________________________________ vid skola_____________________________ 

Årskurs: _________ 

Modersmål: ____________________________________________ 

Hur gammal var du när du började lära dig svenskt teckenspråk? _____________________________ 

 

 

 

Jag vill ta del av en sammanfattning av studiens resultat när den är klar: ___________ 

Mailadress: _____________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Samtycke till medverkan i gruppdiskussion om tvåspråkig undervisning 

Du deltar i min, Helen Grenbäcks, studie vid Stockholms universitet. Jag studerar vid kandidatprogrammet i 

teckenspråk och tolkning och gör en undersökning om hur elever upplever tvåspråkig undervisning och tolkning 

i undervisningen. Du kommer att vara med i en gruppintervju. Under intervjun blir du inspelad med 

filmkamera, men materialet kommer inte att sparas utan är bara som minnesanteckningar för mig. Spara gärna 

kontaktuppgifter till mig om du har några frågor efter studien. Jag följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer när 

jag genomför undersökningen, och det innebär bland annat att du hanteras anonymt. 

Samtycke 

Härmed godkänner jag att medverka i projektet. Jag har tagit del av informationen om undersökningen och är 

medveten om att min medverkan är frivillig och att alla uppgifter om mig hanteras anonymt. Jag samtycker till 

att jag under gruppintervjun spelas in, men att inspelningen tas bort efter att projektet är genomfört. Jag vet 

att jag när som helst, även under intervjun, kan avbryta min medverkan utan att behöva motivera varför och 

utan konsekvenser. 

______________________________ ________________________________ 

För och -efternamn Namnteckning 

 __________________ 

 Datum 

Intygande av vårdnadshavare 

Vi har tagit del av ovanstående information och godkänner att vårt barn medverkar i studien. 

______________________________ ________________________________ 

För och -efternamn Namnteckning 

 __________________ 

 Datum 

Tack för din medverkan! 

Helen Grenbäck 

grenback@hotmail.com 

0735 – 83 87 89

mailto:grenback@hotmail.com
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