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Sammanfattning 

I denna undersökning intervjuades en skolledare, två tolkar, en lärare och två fokusgrupper med elever 
om sin syn på tolkning inom specialskolan. Data från de semistrukturerade intervjuerna analyserades 
enligt en kvalitativ innehållsanalys där liknande svar samlas i temagrupper. Tre teman valdes ut till 
resultat och dessa är: 1. Information om tolkning 2. Tolken som samordnare 3. Tolkens roll. 
Information om tolkning handlar om vilken information eleverna får och behöver ha för att tolkningen 
ska fungera. Tolken som samordnare utgår från Wadensjös (1998) syn på samordning som en 
reglering av det tolkade samtalet som tolken måste sköta. Tolkens roll undersöktes med främst 
Metzgers (1999) fundering kring huruvida tolken kan vara neutral. Resultatet pekar på att skolledare 
och lärare anser att eleverna får mycket information om tolkning, men det tycker inte eleverna själva. 
Tolkarna anser att mer information behövs för en förståelse för tolkprocessen. Tolkens roll, som 
neutral och samordnande, är tydlig för tolkar och elever, men inte när det är en lärare som tolkar. 
Tolkning inom specialskolan är något naturligt som sker ofta och som upplevs fungera till största 
delen väl när det är tolkar som utför uppdragen. 

Abstract 

In this study, a principal, two interpreters, one teacher and two focus groups with students were 
interviewed about their views on interpretation in Swedish Schools for the Deaf. Data from semi-
structured interviews were analyzed according to a qualitative content analysis where similar 
responses are organized into themes. Three themes were chosen for results: 1. Information concerning 
the interpretation 2. The interpreter as a coordinator 3. The interpreter's role. Information about 
interpretation is what kind of information the students receive in order for interpretation to work. By 
coordination the study assumes Wadensjö's (1998) view of coordination as a regulation of the 
interpreted conversation. The interpreter's role is examined primarily according to Metzger’s (1999) 
reflection of whether the interpreter can be neutral. The results indicate that the principal and the 
teacher believe students receive a lot of information about interpretation, but the students claim not to 
be given information. The interpreters also believe that more information is necessary for an 
understanding of the interpretation process. The interpreter's role as neutral and as a coordinator is 
clear to both interpreters and students, but not when a teacher is interpreting. Interpreting in Schools 
for the Deaf is something natural that occurs frequently and experienced to work well for the most part 
when interpreters are translating. 
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1. Inledning 
Denna studie undersöker hur tolkning inom specialskolan kan upplevas. Som förälder till ett barn i 
specialskolan har jag stött på tolkning vid utvecklingssamtal och skolavslutningar, men i början tänkte 
jag inte att det förekom någon tolkning internt, utan trodde att det endast tolkades för gäster utifrån. 
Det har dock blivit tydligare för mig att det tolkas mycket inom specialskolan. Det tolkas ibland på 
lektioner, vid studiebesök och vid olika aktiviteter. Det blev därför intressant att veta vilken 
information mitt barn och andra elever får om tolkning och hur tolkningen fungerar. Som tolkstudent 
har jag fått möjlighet att fördjupa mig mer i detta ämne och verkligen undersöka i vilka sammanhang 
det tolkas för elever i specialskolan och hur det upplevs. Inledningsvis kommer här en presentation av 
vad en specialskola är och sedan introduceras syftet med studien. 

1.1 Specialskolan 
Dagens specialskola är det som traditionellt sett har kallats ”dövskolan” och är en skola för elever som 
är döva eller hörselskadade. Den första skolan för döva och hörselskadade, Manillaskolan, startades i 
Sverige 1808 av Pär Aron Borg (Svartholm 2010). Under den första perioden av svensk döv-
undervisning från 1810-1860 användes teckenspråk i undervisningen. 1860 infördes talmetoden för 
döva elever vid Manilla och därmed inleddes den andra perioden av dövundervisning, som sträckte sig 
fram till 1980 (Svartholm 2010). Under denna period skulle eleverna lära sig tala och döva lärare 
avskedades. Även om teckenspråk inte användes i undervisningen, så tecknade eleverna med varandra 
utanför lektionstid och dövskolan blev en viktig plats för eleverna. Den tredje perioden inleddes när 
teckenspråket blev erkänt 1981 och en ny läroplan lades fram 1983 där det slogs fast att skolans 
undervisningsspråk skulle vara både teckenspråk och svenska (Svartholm 2010). Benämningen 
dövskolan lever kvar, men det officiella namnet är specialskola, vilket är den benämning som 
fortsättningsvis kommer att användas i denna studie. 
 
Skolverket (2016) har följande kriterier på en specialskola: 
”Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan 
eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan om de 

1. är dövblinda eller annars synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning, 
2. i annat fall än som anges i 1 är döva eller hörselskadade, eller har en grav språkstörning.” 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har idag åtta regionala specialskolor i Sverige som 
vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning (SPSM 2016) det vill säga skolverkets 
andra kriterium. Gemensamt för dessa skolor är att utbildningen är 10 år och att undervisning ges både 
i och på teckenspråk. Det extra året är för att eleverna anses vara i behov av mer tid för sitt lärande och 
för att de läser ett extra ämne, teckenspråk (SPSM 2016). 

1.2 Tvåspråkighet i specialskolan 
Specialskolan är tvåspråkig, vilket innebär att eleverna ”[…] efter avslutad skolgång ska kunna 
använda svenskt teckenspråk och det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” 
(SPSM uå, s. 2). Vad menas då med tvåspråkighet inom specialskolan? Enligt SPSM är tvåspråkighet 
att alla elever ska använda språken svenskt teckenspråk och svenska, men inte nödvändigtvis på 
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samma sätt. Det gemensamma språket på skolorna ska vara svenskt teckenspråk och svenskan används 
i tal för de elever som har förutsättningar och möjligheter att höra och producera tal, och enbart i skrift 
för övriga. Genom att behärska två språk ska eleverna kunna välja själva och använda det språk som 
fungerar bäst för dem vid olika tillfällen i livet (SPSM uå). 
 
Trots att teckenspråket ska vara det gemensamma språket vill SPSM framhålla att båda språken är lika 
viktiga och eleverna ska få tillgång till bägge språken varje dag. ”Vid vissa tillfällen handlar det om att 
ha tolkning från det ena språket till det andra” (SPSM uå, s. 2). SPSM är alltså tydliga med att det 
förekommer tolkning på specialskolorna för döva och hörselskadade elever, men specificerar inte 
närmare orsakerna till detta. Det kan i så fall innebära att alla elever vid en SPSM-skola inte kan 
tillgodogöra sig all undervisning under sin skoltid, utan tolkning. 

1.3 Tolkning 
Vad är en tolk? Ordet tolk kommer från latinet och kan definieras som ”[…]someone who explains the 
meaning, and makes sense of, what others have difficulty understanding.” (Napier, McKee och 
Goswell 2010 s. 2). En tolk är alltså en person som hjälper människor att förstå varandra vid tillfällen 
då de annars inte skulle ha möjlighet till det. Tolken som åsyftas i denna studie är alltid en 
teckenspråkstolk om inget annat anges, men tolkningen kan ske både till svenskt teckenspråk och till 
svenska. 
 
Tidigare forskning inom området tolkning rör bland annat synen på tolken, hur tolkning går till och 
olika strategier för tolkning. Tolkning för elever är inte lika noggrant undersökt än. Det området 
innehåller flera olika aspekter. Det handlar om att tolka för barn, till skillnad från att tolka för vuxna. 
Det handlar också om undervisningstolkning, där det finns en lärare, en guide eller föreläsare som inte 
kan tala direkt med eleverna, utan en tolk behövs. I en specialskola stöter eleverna på tolkning i många 
olika sammanhang och dessutom finns tolkning i kursplaner för ämnet teckenspråk som läses genom 
hela grundskoletiden (Skolverket 2016). 
 
I den här studien har jag för avsikt att belysa olika individers upplevelse av tolkning inom 
specialskolan. Främst kommer tolkar och elever få komma till tals, men även en lärares och en 
skolledares upplevelser kommer att tas upp. Varför är detta intressant? Det finns såvitt jag har kunnat 
kartlägga ingen forskning kring teckenspråkstolkning för elever som går i en specialskola. Genom att 
intervjua olika deltagares syn på tolkning hoppas jag på att kunna beskriva några personers 
upplevelser. Detta är intressant för forskningsområdet teckenspråkstolkning, men också för mig privat 
som blivande tolk med ett barn på en av SPSM:s skolor. 
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur skolledare, tolkar, lärare och elever upplever tolkning för 
elever i specialskolan. Vilka erfarenheter har de olika deltagarna av tolkade lektioner och studiebesök 
och vilken syn har de på tolkning? 

 
För att undersöka detta kommer följande mer specifika frågeställningar att utforskas: 
 

1. Får eleverna i specialskolan information om tolkning? 
2. Vad är viktigt för elever att veta om tolkning enligt tolkarna? 
3. På vilka sätt behöver tolken samordna vid tolkning i specialskolan? 
4. Hur ser deltagarna på tolkens roll i skolan? 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är tolkning? 
Tolkning är en komplex process när ett budskap ska tas in, avkodas från ett språk, översättas och 
återges på ett annat språk mer eller mindre samtidigt (Russel 2005). Det finns två olika tolkprocesser – 
konsekutivtolkning och simultantolkning. Russel (2005, s. 136) skiljer på dessa två på följande sätt: 
”That is, SIMULTANOUS INTERPRETATION is defined as the process of interpreting into the 
target language at the same time as the source language is being delivered. CONSECUTIVE 
INTERPRETING is defined as the process of interpreting after the speaker or signer has completed 
one or more ideas in the source language and pauses while the interpreter transmits that information.” 
Med detta menas att vid simultantolkning återges en översättning samtidigt som budskapet levereras. 
Simultantolken behöver hela tiden ta in budskap, avkoda, översätta och återge på ett annat språk, utan 
paus. Vid konsekutivtolkning levereras budskapet i sjok och talaren gör en paus medan tolken 
översätter och återger budskapet på det andra språket. 

2.2 Synen på tolken 
Synen på tolken i den industrialiserade västvärlden har förändrats under 1900-talet. Cynthia Roy 
(2002) beskriver hur teckenspråkstolken före 1960-talet var en så kallad ”helper”. Hjälparen kunde 
vara en anhörig som följde med och tolkade när denne hade lust och tid. Den döve som fick hjälp var 
tacksam för detta, men kunde inte ställa några krav på tolkningen och detta gav också bilden av den 
döve som en person som inte kunde ta hand om sig själv. Under 1960-talet blev tolken professionell, 
men de första professionella tolkarna var kanaler och sågs som maskiner bara tar emot information på 
ett språk och översätter det rakt av till ett annat språk (Roy 2002). 
 
Roy (2002) menar att både tolkar och tolkutbildare önskade en annan syn på tolken än tolken som en 
kanal. Hon beskriver vidare hur tolken under 1970-talet blev en ”communication-facilitator” 
(facilitator). Med facilitator menas en person som förmedlar ett budskap mellan sändare och 
mottagare. Roy (2002) beskriver vidare hur tolken så småningom sågs som en tvåspråkig och 
bikulturell expert. Här ingår att tolken måste känna till kulturen för de båda språkgrupperna för att 
kunna tolka mellan språken. Det kan handla om attityder, vanor och olika kulturella beteenden. 
 
Idag ses tolken mer som en interaktionsdeltagare. Cecilia Wadensjö (1998) beskriver tolkning som en 
”dans för tre”. I ”dansen” finns tre deltagare varav två är de parter som behöver tolk och den tredje 
deltagaren är tolken som Wadensjö (1998) menar är med och skapar samtalet. Även Terry Janzen 
(2005) förkastar synen på tolken som en kanal genom att förespråka en tolkmodell som balanserar den 
lingvistiska formen, betydelsen och tolkens strategier. Janzen (2005) menar att alla tre delar behöver 
vara i balans för att det ska bli en god tolkning. Trots att dessa synsätt har förts fram hänger synen på 
tolken som en maskin och kanal kvar. 

2.3 Tolkens roll 
Vilken syn vi har på tolken påverkar även tolkens roll. Är tolken bara en maskin som står och 
översätter eller är tolken en deltagare som är med och skapar samtalet? Vad ska tolken göra och hur 



 

 5 

neutral ska hen vara? Enligt Kammarkollegiet (2011) och STTF:s yrkesetiska riktlinjer (2016) är det 
viktigt att en tolk håller sig opartisk. Tolkanvändarna ska känna att tolken inte tar parti för någon part, 
men vad innebär detta rent praktiskt? Jules Dickinson och Graham Turner (2009) skriver att många 
forskare fortfarande menar att tolken ska vara osynlig och likt en kanal bara överföra information mer 
eller mindre ordagrant. De menar att denna syn lever kvar och att många tolkar uppmanar tolk-
användarna att låtsas som om tolken inte finns. 
 
Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikationen mellan människor (STTF 2016) och det blir svårt 
att upprätthålla om tolken inte får finnas eller synas. Melanie Metzger (1999) beskriver detta som en 
tolkparadox: ”Interpreters have expressed the goal of not influencing the form, content, structure, and 
outcomes of an interactive discourse, but the reality is that interpreters, by their very presence, 
influence the interaction” (1999, s. 23). Med andra ord kommer tolkens blotta närvaro att påverka 
samtalet. En tolk kan aldrig vara helt neutral och osynlig och det är därför en paradox att tolka och 
samtidigt vara helt neutral. Efter Metzger har fler forskare tagit upp detta med tolkens neutralitet. 
Bruce Anderson (2002) säger till exempel: ”No matter what he does, one of them is apt to be 
displeased” (2002, s. 212). Anderson beskriver därmed tolkrollen som något mycket svårt, nästan 
omöjligt att utföra så att alla parter ska kunna bli nöjda. Hur tolken än beter sig blir alltså någon 
missnöjd. Tolken ställs inför val med sin tolkning och alla parter blir inte nöjda med alla val. 
Anderson (2002) ser deltagarna i en tolkning som aktörer i en triad. Tolken, producenten och 
konsumenten är en del av en trio där tolken är placerad i mitten. Tolken är i mitten både bildligt och 
bokstavligt talat. Det är alltså inte bara Wadensjö som ser tolken som en viktig deltagare i det tolkade 
samtalet. 
 
Tolkens uppgift är att tolka, inte att utföra andra uppdrag. Med synen på tolken som en hjälpare är det 
lätt att be tolken ta hand om andra uppgifter, men den professionella tolken ska inte utföra någon 
annan uppgift än att tolka. Detta finns med i Kammarkollegiets (2011) riktlinjer som ”När en 
auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får han inte företräda den ena parten inför den andra. Han får 
under tolkningen inte utföra någon annan uppgift än att tolka” (2011, 16§). Tolken är en viktig 
deltagare i samtalet, men ska endast utföra uppgifter som ryms inom tolkuppdraget. 

2.4 Tolken som samordnare 
Wadensjö (1998) har förändrat synen på tolken och tolkens roll genom sin teori om det tolkmedierade 
samtalet som en kommunikativ dans för tre, med tre aktiva deltagare. Det tolkade samtalet ses som ett 
samspel mellan deltagarna där tolken översätter samtalsparternas yttranden och även samordnar dessa. 
Med samordning menas ofta att något ska anpassas till något annat, att saker ska samplaneras. Det kan 
till exempel vara att ett tolkbolag får fördela inkommande uppdrag till sina tolkar och att varje tolk får 
ett fungerande schema för sina uppdrag. Allt detta är samordning, men här används ordet i en annan 
funktion. Wadensjö (1998) menar att en tolk måste samordna de tolkade samtalen till exempel genom 
att reglera interaktionen. Det kan ske genom att tolken fördelar talturen (vem som talar) eller anger 
tempo för samtalet genom att be någon tala långsammare eller göra en paus. 
 
Wadensjö (1998) delar in tolkyttranden i två kategorier: indirekt och direkt samordnande, men tar bara 
upp den konsekutiva tolkningen. Med indirekt samordning menas bland annat att tolken måste ta 
varannan taltur och därför behöver reglera längden. När det gäller teckenspråkstolkning som ju är 
simultan, kan det i stället vara att två personer börja tala samtidigt och tolken väljer att tolka den ena 
före den andra. ”Ett samtals innehåll och utveckling bestäms alltid delvis av vad tolken säger, eller 
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låter bli att säga” (Wadensjö 1998, s. 54). Tolken kan alltså till viss del styra samtalet genom att 
fördela turer och tolka en sak före en annan. 
 
Den direkta samordnande funktionen av yttranden är enligt Wadensjö när tolken tar ett eget initiativ. 
Tolken kan till exempel be om ett klargörande från talaren eller uppmana en part att fortsätta tala, 
vilket underförstått innebär att tolken har givit talturen till ena parten och den andra parten måste 
vänta. Wadensjö menar alltså att tolken är en av tre parter som deltar och skapar ett tolkmedierat 
samtal och att tolken har en viktig samordnande funktion för att samtalet ska fungera. 
 
Även Peter Llewellyn-Jones och Robert Lee (2013) menar att det finns tillfällen då en tolk behöver gå 
in i ett samtal och lägga sig i. De pekar på Ann Corsellis lista över fyra olika omständigheter då en 
tolk får avbryta (Llewellyn-Jones och Lee 2013, s. 64, min översättning): 

1. När någon talar otydligt eller för snabbt 
2. För att få ett klargörande av ett yttrande. Det kan vara en term som tolken inte förstår. 
3. För att uppmärksamma deltagarna på att en part inte har förstått, trots att tolkningen var 

korrekt. 
4. För att uppmärksamma deltagarna på ett kulturellt missförstånd. 

 
En tolk måste därför själv ta ansvar för när hen behöver ett förtydligande för att kunna leverera en god 
tolkning. 

2.5 Tolkning för barn och ungdomar 
Barn som tolkanvändare är också deltagare i ett samtal, men med lite andra förutsättningar. Wadensjö 
(1998) skriver att tolken kan ge vägledning för barnets deltagande i samtalet. På det sättet visar tolken 
hur barnet kan vara med som deltagare, men kan även riskera att förstärka alliansen mellan sig själv 
och barnet, på bekostnad av den tredje parten. 
 
Anne Birgitta Nilsen (2015) tar i sin undersökning upp hur tolkning för barn går till inom olika 
samhällstjänster som till exempel socialtjänsten och polisen. Hon påpekar hur lite forskning det finns 
om tolkning för barn i offentlig sektor och överhuvudtaget lite forskning om tolkning för barn. 
 
Vilka möjligheter har barn att delta i tolkade samtal? Nilsen (2015) skriver att deltagandet beror på hur 
väl barnet förstår och accepterar turtagningen, som är grundläggande vid konsekutivtolkning. Däremot 
tar Nilsen inte upp simultantolkning och det är möjligt att detta skiljer sig från konsekutivtolkning. Det 
saknas forskning kring vilka möjligheter barn har att delta i simultantolkade samtal. Nilsen (2013) har 
i en annan undersökning visat att små barn, så unga som tre år, kan delta i konsekutivt tolkade samtal. 
Däremot visar undersökningen att det är en utmaning för tolken att försäkra sig om att barnet förstår 
vem hen talar med samtidigt som tolken själv måste ge barnet tillräckligt med uppmärksamhet, till 
exempel genom ögonkontakt. I Nilsens (2013) undersökning sker tolkning mellan norska och 
engelska. Båda språken är verbala och kräver i sig inte ögonkontakt. Nilsen (2013) påpekar dock att 
icke verbal kommunikation är viktig för att etablera kontakt mellan tolk och barn, men tar inte upp vad 
som händer om det tolkas mellan ett talat och ett tecknat språk. För att kunna avläsa teckenspråk är det 
nödvändigt att se på den som tecknar. I tolkning mellan talade språk märker barnet att det är en person 
som talar först och sedan en annan, men kanske är det mindre tydligt i tolkning från ett talat språk till 
ett teckenspråk. Detta, som är särskilt relevant för föreliggande studie, har den forskning som bedrivits 
hittills inte berört. 
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Skillnad mellan tolkning för barn och vuxna ligger i konsekvensen av icke professionell tolkning 
(Nilsen 2015). Ett barn känner inte som på samma sätt som en vuxen till sina rättigheter. Ett barn kan 
även ha svårare att uttrycka sig. Tonje Raddum Hitching och Nilsen (2010) tar upp frågan om man ska 
tolka ord för ord eller om man ska tolka det som är intentionen när man tolkar för barn. De menar att 
det är viktigt att tolka barnets intention. Tolken ska visserligen vara precis och exakt, men innehållet 
måste gå fram. När det gäller barn behöver tolken även tänka på att barn behöver längre tid på sig att 
svara. Man måste därför lära sig att stå ut med paus och orka vänta. 
 
2004 genomförde tolkcentralen i Borås/Vänersborg två studier för att belysa döva barn och ungdomars 
erfarenhet av tolkning och tolkars erfarenhet av att tolka döva barn och ungdomar. Dessa tog upp flera 
olika aspekter av tolkning som barnen och ungdomarna kunde stöta på och resulterade i en FoU-
rapport Att tolka döva barn och ungdomar (Korvela 2004). Studie 1 består av intervjuer med 13 döva 
ungdomar från årskurs 8 i grundskolan upp till årskurs 2 på gymnasiet. Studie 2 utgörs av en enkät 
besvarad av 238 teckenspråkstolkar i Sverige. 
 
Studie 1 visar bland annat att barn och ungdomar ser tolken som en översättare, men också ett stöd. 
Ungdomarna berättar hur de vill att tolken skulle vara. Tolken ska vara neutral, men våga vara 
inkännande och privat, glad och positiv och ha rätt ämneskunskap. Ett exempel på ämneskunskap är 
att när det gäller hästträning så får mamma tolka för hon kan hästtecken. Det viktiga här är 
ämnesspecifika tecken och inte att det är en utbildad tolk. 
 
Studie 1 visar även att fastän barnen och ungdomarna tycker att tolkar i allmänhet är snabba och 
duktiga tycker de ändå att tolkar inte är så bra på att avläsa. ”En erfarenhet var att tolken miss-
uppfattade vad man tecknat och därmed blev tolkningen fel. Det uppfattades som att tolkar inte var så 
bra på att avläsa, man var tvungen att repetera det man sagt flera gånger och dämpa farten på 
teckenproduktionen.” (Korvela 2004, s. 17). Detta ses alltså som något negativt och det stör att tolken 
frågar om vad som hade sagts. 
 
Detta resultat kan jämföras med studie 2, enkätundersökningen, som visar att många teckenspråks-
tolkar känner att de inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet att tolka för barn och ungdomar. Detta 
beror enligt rapporten till stor del på att det inte genomförs lika många tolkningar med barn som 
användare. Det kan alltså stämma att tolkar har svårt att avläsa barn och ungdomar. 

2.6 Tolkning i skolan för döva elever 
Tolkning ingår i kursplanerna för ämnet Teckenspråk för döva och hörselskadade för specialskolans 
elever. Det är inte ett kunskapskrav, men finns omnämnt som ett centralt innehåll i alla kursplanerna 
(Lgr 11): 
Åk 1-4: ”Teckenspråkstolkning och hur man går till väga vid tolkade samtal och föredrag, till exempel 
hur tolk används, tolkens uppgift och tystnadsplikt.” 
Åk 5-7: “Teckenspråkstolkning i formella och informella samtal och vid föredrag.” 
Åk 8-10: “Teckenspråkstolkning och tolksituationens påverkan på samtalet.” 
 
Ett kunskapskrav ska ligga till grund för bedömningen av elevens kunskaper, medan ett centralt 
innehåll anger vad undervisningen i ämnet ska behandla (Lgr 11). Att teckenspråkstolkning inte är ett 
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kunskapskrav innebär att eleven inte kommer att betygsättas på momentet, men det ska ingå i 
undervisningen på något sätt. 
 
Det finns inte många studier gjorda på hur tolkning för döva elever fungerar specifikt inom skolan. 
Frank Harrington (2005) har undersökt tolkning för döva studenter på universitetsnivå. Den 
undersökningen visar hur viktigt det är för alla deltagare att känna till varandras roller och att 
interagera. Flera olika faktorer kan påverka en tolkad lektion, som att tolken måste ha ögonkontakt 
med de döva studenterna för att de ska kunna se tolkningen och därför antingen får flytta sig eller hålla 
på information tills det är fri sikt igen ifall läraren ställer sig i vägen. När visuella hjälpmedel som 
Powerpoint eller tavla används i klassrummet kan de döva eleverna inte både titta på Powerpointen 
och på tolken, utan måste välja att missa någon information. Detta skulle kunna undvikas om läraren 
känner till de döva elevernas och tolkens behov, menar Harrington (2005). 
 
När det gäller tolkning inom grundskolan har Jeanne Shaw och Janet Jamiesson (1997) följt en döv 
elev, John, i årskurs 3 i en grundskola i Kanada. John är den ende döve eleven och har därför tolk. 
Undersökningen visar dels att John interagerar mer med tolken och dels att han får mer direkta 
instruktioner från tolken än från läraren. Vad gäller interaktion kan Shaw och Jamiesson, genom 
videofilmat material, se att läraren ofta bara iakttar Johns arbete, utan att kommentera. När lärarens 
tittar på andra elevers arbete, kommenterar läraren arbetet eller diskuterar olika lösningar med 
eleverna. Lärarens egen kommentar till detta är att eftersom John vet att han inte kan kommunicera 
med läraren på teckenspråk så initierar han heller inga samtal. Läraren lägger mycket av ansvaret för 
kommunikationen och interaktionen på den döve eleven. 
 
Shaw och Jamiesson (1997) kommer fram till att 38 % av alla instruktioner som John får kommer från 
tolken, jämfört med 26 % från läraren (1997, s. 46). Av all den tid som övriga elever får direkta 
instruktioner från läraren, får John bara 60 % tolkade (1997, s. 43). Att John inte får alla instruktioner 
tolkade beror delvis på att tolken får förklara både koncept och ord för John och därför inte hinner med 
att tolka all information. 
 
Sigrid Slettebakk Berge och Borgunn Ytterhus (2015) har i en nyare studie undersökt döva och 
hörande gymnasieelevers förväntningar på tolkens roll i tolkade undervisningssituationer. 
Undersökningen består av observationer och intervjuer med döva elever och elever som har normal 
hörsel. Båda grupperna har liknande förväntningar och önskar att tolken ska hjälpa till med placering 
och samordna turtagningen. De döva eleverna önskar dessutom att tolken ska ta större ansvar när det 
gäller att stoppa talaren om det går för fort eller om eleverna inte hinner titta på tolken och det som 
förevisas av läraren. Slettebakk Berge och Ytterhus (2015, s. 16) säger: ”Again, we see that the Deaf 
and hard-of-hearing student wants the interpreter to cooperate with the teacher and find strategies to 
effectively use their competence as bilingual and bicultural facilitators.” De menar att eftersom 
utbildningstolken känner till skillnader i språk och kultur och är den enda som vet vilken information 
som har tolkats och på vilket sätt, blir det tolken som måste se till att de döva eleverna kan se bra och 
få möjlighet att delta i dialogen. 
 
Slettebakk Berge och Ytterhus (2015) finner även data som pekar på att elever vill att tolken ska delta 
och småprata lite så att det inte blir en konstig stämning. En elev säger om tolken ”If they just had a 
stone face they’d be like a doll just standing there” (2015, s. 20) och menar att om tolken står helt 
neutral, utan några reaktioner är det som att ha en docka närvarande och att det skapar en märklig 
situation. En annan elev vill att tolken ska sköta sitt jobb och hålla på tolkrollen, men samtidigt att det 
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ska råda en vänskaplig stämning mellan henne och tolken och att de ibland kan utbyta personliga 
kommentarer. 
 
Dessa studier har det gemensamt att de undersöker tolkning inom en skolform där döva och 
hörselskadade elever eller studenter går tillsammans med elever utan hörselnedsättning. Studier på 
tolkning för en grupp som enbart består av döva elever hade varit intressant för denna studie, men det 
enda jag har kunnat finna är ett kort avsnitt på endast ett stycke i Korvelas (2004) rapport. Där tas det 
upp att lärare i specialskolan kan tolka om det är en film som saknar text. Ungdomarna är medvetna 
om att lärarna inte är tolkar och säger att de tycker att lärarna är duktiga på teckenspråk och ska lära ut 
och inte tolka. När lärarna ändå tolkar tycker ungdomarna att det går långsammare än när det är en 
riktig tolk. Det finns således ett behov av att undersöka hur tolkning fungerar och upplevs inom en 
skolform där alla elever har en hörselnedsättning eller är döva för att i förlängningen kanske kunna 
förbättra tolkning inom specialskolan. Förutom detta tar Korvela (2004) upp andra aspekter av 
tolkning för barn och ungdomar, utanför skolan. 
 
I denna studie undersöks olika upplevelser av tolkning inom specialskolan. Olika aspekter av 
upplevelsen kan vara vilken syn man har på tolken, tolkens roll och hur det känns när tolken 
samordnar – ifall tolken gör det. Hur neutral kan en tolk vara som är på samma arbetsplats under en 
längre tid? När det gäller tolkning för elever är det kanske svårare att hålla på neutraliteten och inte 
alls utföra andra uppdrag. Ett barn kanske inte har fått tillräcklig information om vad tolkning är och 
vet därför inte att en tolk endast ska tolka och frågar tolken var toaletten finns eller om tolken kan 
hjälpa till med något. Shaw och Jamiessons (1997) undersökning visar att tolken interagar mer med 
eleven än vad läraren gör och tolken hjälper till med förklaringar. Kanske är det så inom den svenska 
specialskolan också. Det är också intressant att veta om lärare fortfarande tolkar film i specialskolan 
eller om det är tolkar som utför de uppdragen idag. Kort sagt, hur går tolkning till i specialskolan och 
hur upplevs det av elever och personal? 
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3. Material och metod 

3.1 Metod 
Tolkningen för eleverna i specialskolan kan upplevas på olika sätt för olika individer och för olika 
parter. För att få en så bred bild som möjligt har en specialskola, kallad skola A, valts ut och en 
skolledare, två tolkar, en lärare och elever från skolan har intervjuats om sina upplevelser. Dessa 
intervjudeltagare presenteras närmare i nästa avsnitt. Undersökningen är en kvalitativ studie som 
består av sex semistrukturerade intervjuer, varav två är intervjuer med fokusgrupper. En semi-
strukturerad intervju innebär att det finns några förberedda frågor som fungerar som riktlinjer, men det 
är öppet för följdfrågor och mer utforskande av svaren (Hale och Napier 2013). Det kändes viktigt att 
kunna ta fasta på intressanta saker som uppkom under intervjuerna och inte vara styrd av ett färdigt 
frågeformulär. Samtidigt var det nödvändigt att ha en uppsättning förberedda frågor för att säkra att 
intervjudeltagarna kommenterade samma ämnesområden. Det hade annars varit svårt att sammanställa 
och jämföra svaren och därför valdes semistrukturerade intervjuer som metod. 
 
En fokusgrupp består av flera deltagare som intervjuas samtidigt. Tanken är att det ska bli både en 
diskussion och en intervju (Hale och Napier 2013). För att få data från flera elever samtidigt och för att 
en enskild elev inte skulle känna sig ensam, utan kunna få stöd av andra, valdes fokusgruppintervjuer. 
 
Fyra olika uppsättningar med frågor användes till intervjuerna. Några frågor var gemensamma för alla 
och några var specialdesignade för endast en deltagare, eller en grupp. Intervjuerna var 20-30 min 
långa, förutom samtalen med tolkarna som var längre eftersom jag hade fler frågor till dem än till de 
övriga och de dessutom hade mer att säga. För alla intervjuer gällde att olika svar kunde generera 
uppföljningsfrågor som inte var bestämda i förväg. 
 
Ett särskilt frågeformulär utformades till intervjun med skolledaren (bilaga 1). Här togs det hänsyn till 
att denne inte är inblandad i det direkta tolkningsarbetet, utan syftet med intervjun var att få kunskap 
om skolledningens syn på tolkning i specialskolan. Ett annat frågeformulär togs fram till tolkarna. Här 
ställdes mer detaljerade frågor om föreberedelsearbete, anpassningar till barn, tolkens roll etc. (bilaga 
2). Tolkformuläret användes som grund för frågorna som ställdes till läraren. Några av de mest 
detaljerade tolkfrågorna ströks och i stället tillkom frågor kopplade till varför en lärare tolkar (bilaga 
3). Frågorna till eleverna utgick också från tolkarnas frågor, för att se vad eleverna hade för syn på 
samma företeelser (bilaga 4). 

3.2 Intervjudeltagare 
Sex intervjuer genomfördes, varav en med en skolledare, två med tolkar, en med en lärare och två 
fokusgruppintervjuer med elever. 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval. Det innebär att en specialskola valdes ut direkt i stället för att skicka 
förfrågan till alla SPSM:s skolor eller slumpvis välja en skola. Kontakt togs med skola A:s rektor för 
en förfrågan om att få intervjua skolledare, tolkar och elever. Efter att tillståndet beviljats kom vi 
överens om att en förfrågan skulle skickas ut till föräldrar via mentorer till mellanstadie- och 



 

 11 

högstadieklasserna. Då endast ett svar kom in på detta sätt skickades förfrågan ut igen via 
representanter för Föräldrarådet (föräldraforum med en representant från varje klass) och ytterligare 
fyra föräldrar gav sina tillstånd att deras barn fick delta. På grund av den stora åldersskillnaden mellan 
eleverna och svårigheter att hitta lämpliga tider för intervju delades eleverna in i två fokusgrupper. 
Den ena gruppen (fokusgrupp 1) bestod av mellanstadieelever och den andra gruppen (fokusgrupp 2) 
bestod av högstadieelever. 
 
Fokusgrupp 1 bestod av tre mellanstadieelever och intervjun genomfördes på teckenspråk. Elev 1 och 
2 har teckenspråk som förstaspråk och använder teckenspråk både hemma och i skolan. Elev 3 har 
både teckenspråk och svenska som förstaspråk. I skolan använder eleven båda språken beroende på 
situation. I hemmet används främst svenska, men även teckenspråk med ena föräldern. 
 
Fokusgrupp 2 bestod av två högstadieelever och intervjun genomfördes på teckenspråk. Elev 4 har 
teckenspråk som förstaspråk och använder teckenspråk hemma och i skolan. Elev 5 har både 
teckenspråk och svenska som förstaspråk. I skolan använder eleven båda språken beroende på 
situation. I hemmet används främst svenska, men även teckenspråk ibland. 
 
Skolledningen valde att låta den biträdande enhetschefen delta i undersökningen och det är denne som 
har intervjuats. Denna intervju rörde tolkning mer allmänt på skolan eftersom skolledaren inte själv 
tolkar. Skolledaren är i grunden speciallärare och har varit biträdande enhetschef vid skola A i drygt 
fyra år. Intervjun genomfördes på svenska. 
 
Urvalet av tolk till undersökningen avgjordes av vilka tolkar som utför mest uppdrag för eleverna. 
Skola A har en tolk som är anställd av SPSM som även sköter all tolksamordning. Av denna tolk 
erhölls information om vilken tolk som utför den enda regelbundna tolkningen som sker på lektionstid. 
Tolk 1 är alltså formellt anställd av SPSM och har sin arbetsplats på skola A. Denna tolk ansvarar för 
all tolksamordning för skola A och för aktuell SPSM-region, utöver tolkuppdrag. Tolken har fyraårig 
tolkutbildning från en folkhögskola och har varit yrkesverksam i tio år. Intervjun genomfördes på 
svenska. Den andra tolken är anställd av ett privat tolkbolag som genomför många tolkuppdrag för 
skola A. Tolk 2 har fyraårig tolkutbildning från en folkhögskola och har varit yrkesverksam i två år. 
Tolken är på skolan en gång i veckan för att tolka en kurs i moderna språk. Intervjun genomfördes på 
svenska. 
 

Till sist har även en lärare som ibland tolkar intervjuats. Läraren är utbildad dövlärare (idag: 
speciallärare med inriktning mot hörselskada och dövhet) och har varit anställd på skolan i snart 20 år 
som lärare i svenska, engelska och teckenspråk. Läraren har ingen tolkutbildning. Intervjun 
genomfördes på svenska. 
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Intervju Deltagare Beskrivning  Intervjuspråk Intervjulängd 
1. Skolledare Biträdande enhetschef  Svenska 30 min 
2.  Tolk 1 Anställd av SPSM på skola A, 

tolk och tolksamordnare 
Svenska 60 min 

3.  Tolk 2  Anställd av privat tolkbolag, 
tolkar moderna språk på skola A 

Svenska 45 min 

4.  Lärare Undervisar i svenska, engelska 
och teckenspråk. Tolkar vid 
”behov” 

Svenska 20 min 

5.  Fokusgrupp 
1 

Mellanstadieelever 
Elev 1, 2 och 3 

Teckenspråk 25 min 

6.  Fokusgrupp 
2 

Högstadieelever 
Elev 4 och 5 
 

Teckenspråk 20 min + 
komplettering 
skriftligt 

Tabell 1. Översikt intervjuer 

3.3 Metod för datainsamling 
En pilotintervju genomfördes med en yrkesverksam tolk och en annan med en mellanstadieelev vid 
skola A. Syftet med pilotintervjuerna var att få en uppfattning om hur väl frågorna fungerade, gick att 
förstå och för att få en ungefärlig uppfattning om tidsåtgång. Båda pilotintervjuerna ledde till att frågor 
fick formuleras om. Informationen som framkom under pilotintervjuerna har inte tagits med i denna 
undersökning då det inte var syftet med dem. 
 
Alla intervjuer genomfördes på skola A, förutom intervjun med tolk 2 som genomfördes på 
Stockholms universitet. Inga andra personer befann sig i rummet samtidigt och inga störningsmoment 
förekom. 
 
Intervjuerna spelades in med både en filmkamera och en webkamera på datorn eftersom jag inte hade 
tillgång till mer än en filmkamera, men ville ha alla intervjuer inspelade med två olika upptagnings-
enheter. Det fanns inga möjligheter att göra om en redan genomförd intervju varför det kändes tryggt 
med dubbla inspelningar. Endast för fokusgrupperna var det viktigt med två olika kameravinklar då 
dessa genomfördes på teckenspråk. För att kunna avläsa alla de tecknande deltagarna tydligt var det 
nödvändigt med två olika kameravinklar. En miss gjordes under den första fokusintervjun då det var 
svårt att i inspelningen avläsa intervjuarens frågor på grund av kameravinklarna. Eftersom det inte var 
möjligt att göra om intervjun fick frågorna rekonstrueras med hjälp av frågeformuläret, svaren på 
frågorna och det som gick att avläsa av frågorna med sned kameravinkel, vilket fungerade. Till 
fokusintervju 2 ställdes filmkamera och webkamera in mer noggrant och alla deltagarna kunde avläsas 
utan svårigheter. 
 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studien och varför intervjuerna gjordes. Alla 
deltagare fick sedan svara på några korta enkla bakgrundsfrågor (se de olika frågeformulären). 
Intervjuerna hade formen av ett samtal för att intervjupersonerna skulle känna sig så avslappnade som 
möjligt. Dock var strävan att frågorna skulle ställas så kort och koncist som möjligt. Alla deltagare 
fick inte samma frågor, eftersom vissa svar genererade särskilda uppföljningsfrågor. Syftet var att få så 
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mycket information som möjligt så förutsättningslöst som det var möjligt. I fokusgrupperna kunde 
deltagarna kommentera varandras svar. 
 
Det var inte på förhand bestämt en exakt längd för de olika intervjuerna. Det som avgjorde längden var 
antalet frågor och även hur utförligt de olika deltagarna svarade på frågorna. Tolkarna hade mycket att 
säga, utvecklade sina svar och gav även flera exempel så dessa intervjuer blev längst. Fokusgrupp 2 
genomförde sin intervju på lunchrasten, varför det var aningen stressigt att hinna med alla frågor. Elev 
5 kom dessutom sent och hann inte svara utförligt på alla frågor. Två frågor hanns inte med, utan svar 
erhölls skriftligen via kommunikationsappen Whatsapp i efterhand. 

3.4 Metod för analys 
Totalt består undersökningen av 3 timmar och 20 minuters inspelat intervjumaterial. De inspelade 
intervjuerna har transkriberats på så sätt att de intervjuer som genomfördes på svenska har skrivits ner 
ordagrant. Felsägningar, ändringar, tankeljud och hummanden har dock utelämnats. Allt är nedtecknat 
på svenska. 
 
Fokusintervjuerna genomfördes på teckenspråk och har transkriberats till svenska. Här hjälpte det att 
ha två kameraupptagningarna då de visar olika vinklar, och intervjuerna har sedan översatts till 
svenska. Varje tecken har alltså inte transkriberats till ett svenskt ord. Anledningen till vald 
transkriberingsmetod är att innehållet och inte formen är viktig för analysen. 
 
Alla nedskrivna intervjuer har sedan analyserats utifrån svaren på frågorna. Först skapades matriser 
med de övergripande frågorna och svaren samlades kortfattat i kolumner så det skulle vara lättare att 
se mönster. Detta sätt att inleda en analys av kvalitativa intervjuer förespråkas av Jan Trost (2010) som 
även menar att man kan färgkoda svaren för att snabbt få en överblick av vad som är dominerande 
tankar och upplevelser hos de intervjuade. Matriserna ledde fram till en kvalitativ innehållsanalys 
(Krippendorff, 2012) där liknande svar sedan samlades i olika temagrupper. Vissa utförliga svar, som 
bara en deltagare hade uppgivit valdes bort då det inte är möjligt att skapa ett tema utifrån endast ett 
svar. Andra svar gick att samla under teman och tre av dessa teman valdes sedan ut till resultat. Tidigt 
i analysprocessen upptäckte jag att eleverna visserligen inte använde de ord och begrepp som används 
inom tolk- och översättningsvetenskap som ”tolkens roll”, ”taltur” och ”samordning”, men de hade 
flera åsikter och förslag på hur de vill att en tolk ska vara och inte vara. Inte heller de vuxna använde 
alltid akademiska begrepp, utan en stor del av den första analysen handlade om att kategorisera svaren. 

3.5 Etiska överväganden 
Alla deltagare har fått skriftlig information om undersökningen (bilaga 5 och 6). På sida 1 av 
informationen, som var gemensam för alla deltagare, förklarades hur intervjuerna går till, att data 
hanteras konfidentiellt så att ingen information om de deltagandes identiteter röjs och att det går bra att 
när som helst meddela att man inte längre vill delta utan några konsekvenser. Sida 2 är formuläret 
Samtycke till deltagande i intervju om tolkning för barn i specialskolan som alla deltagare fick skriva 
under. Denna sida finns i två versioner eftersom de elever som inte fyllt 15 år även behövde få en 
vårdnadshavares underskrift. Alla deltagare i denna undersökning har skrivit på formuläret om 
informerat samtycke. 
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I olika sammanhang utanför denna studie har jag träffat alla intervjudeltagare från skolan förutom 
högstadieeleverna. Tolk 2 har jag träffat i egenskap av tolkstudent. I en undersökning med få deltagare 
som dessutom kommer från en liten population är det extra viktigt att försöka värna om möjligheten 
att vara anonym. Det är därför skolan endast benämns som ”skola A” och för alla deltagare används 
pronomenet ”hen” för att inte röja kön. Inte heller tolkbolaget som tolk 2 kommer ifrån nämns vid 
namn. Skolledaren, tolkarna och läraren är dock medvetna om svårigheterna att hålla identiteten helt 
okänd och har godkänt detta. 

3.6 Metoddiskussion 
Denna undersökning är baserad på ett mycket litet urval. Det har inte varit möjligt att intervjua fler 
deltagare och det är därför viktigt att hela tiden ha i åtanke att det inte går att dra några slutsatser om 
specialskolor i allmänhet och heller inte om hela skola A. Resultatet är därför endast en inblick i 
enskilda individers uppfattning och det skulle vara mycket intressant att gå vidare och undersöka detta 
ämnesområde djupare för att kunna dra större slutsatser. Med en enkätundersökning hade det varit 
möjligt att nå fler deltagare, men svaren hade inte kunnat vara lika djupa och ingående och det hade 
inte funnits möjligheter till följdfrågor och utforskande av svaren. 
 
En faktor som kan påverka resultatet är valet av fokusgrupper i stället för individuella intervjuer vad 
gäller eleverna. En grupp består av fler än en deltagare och deltagarna kan därför påverka varandra. 
Sandra Hale och Jemina Napier (2013) tar upp ”snöbollseffekt”. Det är en serie av svar som kan 
triggas inom gruppen, vilket kan vara positivt och hjälpa deltagare att kunna svara, men också negativt 
om någon deltagare blir påverkad av vad de andra svarar. Mina fokusgrupper har dessutom varit 
mindre än de Hale och Napier rekommenderar, men det var inte möjligt att få tag i fler elever att 
intervjua inom given tidsram. 
 
Ytterligare en faktor som skulle ha kunnat påverka resultatet är det faktum att jag har träffat alla 
deltagare utom de två högstadieeleverna i andra sammanhang, men jag är inte personlig vän med 
någon av deltagarna. Det finns ändå en viss risk att deltagarna inte svarar helt uppriktigt, utan i stället 
vad de tror att jag vill att de ska svara. Jag har varit noga med att uppträda professionellt och så 
objektivt som det är möjligt och jag har givit deltagarna tid att svara själva och tror därför att 
deltagarna har vågat vara ärliga då de dessutom vet att de är anonyma i studien. 
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4. Resultat och analys 
Resultatet av intervjuerna har samlats under tre teman. Dessa teman är: 1. Information om tolkning 2. 
Tolken som samordnare 3. Tolkens roll. För varje tema redovisas svaren från de vuxna deltagarna, 
d.v.s. skolledaren, tolkarna och läraren, först. Intervjun med skolledaren rörde främst tolkning i 
allmänhet på nämnda skola då skolledaren aldrig själv tolkar och därför finns inga data rörande tema 2 
från skolledaren. Intervjuerna med de två fokusgrupperna (mellanstadieelever och högstadieelever) 
redovisas tillsammans efter de vuxnas resultat. I fokusgrupperna samtalade vi främst om tolkning 
inom skolan, men eleverna tog även upp annan erfarenhet de har av tolkning från sina fritidsaktiviter. 
De två högstadieeleverna har dessutom haft tolk varje lektion i ett skolämne under ett helt läsår. Alla 
eleverna har tolk vid studiebesök, utflykter, möten och några vid utvecklingssamtal. De nämner även 
filmvisning på lektionstid och tillfällen då annan personal på skolan tolkar. Resultatet för ett tema 
analyseras innan resultat för nästa tema presenteras. 

4.1 Tema 1: Information om tolkning 
I kursplanerna för ämnet teckenspråk för hörselskadade och döva, som nämnts i bakgrunden, finns 
kunskap om tolkning med som ett centralt innehåll. Denna undersökning kan inte svara på i vilken 
utsträckning eleverna får ta del av detta i undervisningen, eller hur det i så fall går till, då inga 
observationer har gjorts. I stället fokuserar undersökningen på vilken information de vuxna och 
eleverna själva säger att eleverna har fått, och vad deltagarna anser att eleverna bör veta om tolkning. 
 
Tema 1 handlar således om vilken information eleverna får om tolkning, men också om vilken 
information de vuxna deltagarna anser att eleverna skulle behöva för att tolkningen ska fungera 
optimalt. Eleverna berättar själva vilken information de har fått och vad de känner till om tolkning. 

4.1.1 De vuxnas perspektiv 
De vuxna deltagarna ger inte samma svar på vilken information eleverna får om tolkning. De lyfter 
även fram olika aspekter på vad de anser är viktigt för eleverna att känna till. Enligt skolledaren 
förutsätter skolledningen att eleverna får information då det ingår i kursplanen för teckenspråk. 
Ledningen förlitar sig på att teckenspråkslärarna tar upp detta eftersom de lärarna har det i sina 
kursplaner. Ändå säger skolledaren att det tolkas väldigt lite för eleverna. Det är ifall det är något 
studiebesök eller sammanhang där elever är utanför skolan. Då kan eleverna förberedas på tolkning. 
Enligt skolledaren är mesta tolkningen på skolan till personal och mellan personal. 
 
Tolk 1 är på skola A på heltid permanent och har därför en större inblick i arbetet runt tolkning än vad 
tolk 2 har, som bara kommer för att tolka två lektioner i veckan. Tidigare år har tolk 1 och 
undervisande pedagog haft rollspel tillsammans för att eleverna ska förstå hur det fungerar med tolk. 
Nu är det länge sedan det skedde. Det är lärare främst på högstadiet som ber tolk 1 att komma och 
berätta om tolkning och då är det lite sent enligt tolken. 
 
Det finns ett enda material framtaget om tolkning, men det är gammalt och tolk 1 vill uppdatera och 
göra det digitalt. Bra skulle också vara att erbjuda ett informationspaket för eleverna. Det skulle i så 
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fall vara en gång per stadium (låg-, mellan- och högstadiet) tänker sig tolk 1. Hen upplever att det idag 
är för lite information till eleverna om hur tolkning går till, önskar mer information och har dessutom 
förslag på hur det skulle kunna gå till. 
 
Vidare är den mest grundläggande informationen om tolkning eleverna behöver är att förstå vem som 
pratar, enligt tolk 1. Om det är ett tolkat samtal är det inte tolken som säger något. Det vore också 
önskvärt att eleverna hade djupare förståelse för översättningsprocessen, varför det ibland blir fel, 
varför det blir missförstånd och verkligen lära dem att det är ett samarbete. Hen säger: 
 

Det är inte så att man ställer dit en översättare, trycker på ”Play” och så funkar det. Att få dem att 
förstå att ju mer du talar om innan, ju mer du kan lämna ifrån dig till tolken… Om du ska göra en 
redovisning som är viktig för dig så måste tolkningen bli bra för annars blir du inte framställd på 
rätt sätt. Då blir inte din redovisning lika bra som den skulle kunna vara för att tolken inte har 
möjlighet att göra sitt jobb. 

 
Det har hänt att högstadieelever har ibland utnyttjat tolksituationen, och kanske inte förberett en 
redovisning, utan räknat med att tolkarna ändå kan formulera det väl. Eleverna är inte måna om att 
själva se till att det blir en bra tolkning, enligt tolk 1, för de förstår inte hur viktigt det är för hur deras 
redovisning uppfattas av den betygsättande läraren som enbart får den tolkade versionen. Här fick 
tolkar och elever ha en diskussion och det blev bättre i just den klassen. Ett annat problem som tas upp 
är att vissa barn hör och därför kan ta upp saker direkt när det händer, medan andra måste vänta på 
tolken. Detta kan dock lösas genom att talaren tydligare markerar att det ska vara handuppräckning. 
 
Tolk 2 vet inte om eleverna får information om tolkning, men tror att eleverna är vana med att använda 
tolk. Detta antagande baserar tolken på att eleverna direkt accepterade att de skulle ha tolk den första 
dagen: 
 

Det var inte så att de frågade mig första dan när jag kom dit ”Vad gör du här? Vad ska du göra? 
Vadå? En tolk?” De har säkert haft tolk mycket tidigare. 

 
På en direkt fråga om vad som är viktigast att en elev kan om tolkning svarar tolk 2 att eleven måste 
förstå att det inte är tolken som har kunskapen, utan läraren. De ska förstå att tolken är där för att 
bygga broar, men det är läraren som ska lära ut och det är läraren som de ska vända sig till med frågor. 
 
Tolkning i kursplanen för ämnet teckenspråk är inte är ett kunskapskrav som ska bedömas, utan något 
som ska göras innehållsmässigt. Detta sker hela tiden inbakat i undervisningen. Läraren ger exempel 
på hur det kan fungera genom att berätta: 
 

Det kan också vara att nu i första klass ska vi gå till ett museum och titta på någonting och där 
kommer vi att träffa en tolk. ”Vad har den här tolken för uppgift?” Att man liksom pratar om det, 
en tolk är någon som förmedlar… 

 
Lärarna talar alltså om tolkning med eleverna i samband med att en tolk är bokad. Det är inget som 
sker vid speciella genomgångar, utan när tolk ändå ska användas. Äldre barn ska få veta vem som har 
rätt till tolk och hur man gör för att boka tolk. Det handlar även om vilka skyldigheter man har 
gentemot tolken, som att förbereda tolken och att ha ett samarbete. Läraren säger att eleverna ska veta 
vad tolken gör och att tolken har tystnadsplikt. När eleverna blir äldre är det viktigt att de förstår att 
det är ett samspel och att den som använder tolk också ska se till att det funkar. Om det är en 
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tolksituation i grupp måste eleverna lära sig att använda tolk och inte bara slänga ur sig något på 
svenska ifall de kan prata eller kanske ha en egen konversation med guiden på ett museum. Samtidigt 
säger läraren att det är så mycket tolkning på skolan att eleverna lär sig automatiskt på samma sätt som 
de lär sig vilken tid det är rast och vad man gör på rasten genom att det sker upprepade gånger på 
samma sätt. Undervisning om tolkning är inte ett eget avsnitt, utan tas upp vid behov och när tillfälle 
ges. 
 

Det är inte så när man jobbar med tolkning att nu vänder vi blad, här ska vi jobba med tolk. Det är 
något som är alltid. Får vi besök av X och det är i klass 1 eller 2 så kanske man säger att ”Ni vet 
att X kan inte så bra teckenspråk, så nu har vi en tolk här”. 

 
Vad behöver då eleverna veta om tolkning för att det ska fungera optimalt enligt de vuxna? Grund-
läggande är att en elev förstår vem det är som talar. Eleverna behöver även veta att tolken är tolk och 
inte lärare och vad som ingår i en tolks arbetsuppgifter. Enligt både skolledaren och läraren ska 
teckenspråksundersvisningen ta upp information om tolkning. Även tolk 2 tar för givet att eleverna har 
fått nödvändig information. Tolk 1, som är anställd av SPSM och finns på plats på skolan, menar dock 
att det behövs mer information. Tolken pekar på flera situationer där det brister, som till exempel 
förståelse för vad tolkprocessen innebär, varför det blir missförstånd och varför det är viktigt med 
samarbete. Här menar denna tolk att detta hade kunna undvikas mer ifall eleverna hade fått mer 
undervisning och information om vad tolkning innebär. 

4.1.2 Elevernas perspektiv 
Vilken information säger sig eleverna själva ha fått om tolkning? Vad tycker eleverna är viktigt att 
veta för att tolkningen ska fungera optimalt? Det ingår kunskap om tolkning i ämnet teckenspråk, men 
ingen av eleverna säger sig minnas att de har fått någon information om tolkning i skolan. Det de vet 
om tolkning säger de sig ha fått lära sig av sina föräldrar. Elev 4 använder ofta tolk i olika 
sammanhang. Hen säger så här: 
 

Jag har aldrig varit med på någon genomgång om tolkning. Hemma har vi pratat om hur man 
bokar tolk och hur det fungerar, men inte i skolan. 

 
Ingen av eleverna säger sig minnas att de har fått någon information om hur tolkning går till. Samtidigt 
kan de en del om tolkning, även om det är svårt att ange när eller hur de har lärt sig detta. Detta skulle 
kunna bero på att information om tolkning sker indirekt genom att elevernas erfarenheter av tolkning 
byggs på genom praktiska erfarenheter. Lärarens beskrivning av hur skolan arbetar med tolkning tyder 
på detta. Eftersom det inte finns några kunskapskrav testas inte kunskaper om tolkning genom förhör 
eller prov och det kanske inte blir tydligt för eleverna att det har varit en genomgång och ett 
inlärningstillfälle om tolkning, utan de minns bara själva studiebesöket. Kanske är det lättare att 
minnas ett samtal om tolkning med en förälder ifall det enda syftet med samtalet var att förklara hur 
det går till med tolkning. Det skulle i så fall kunna vara något som specialskolan behöver tänka på. 
Eleverna kanske behöver tydligare genomgångar kring tolkning där kunskap om tolkning är det enda 
syftet så det blir tydligt. 
 
Vad tycker eleverna att tolken behöver veta innan uppdraget startar? Två av mellanstadieeleverna 
säger att de brukar presentera sig för tolken före uppdraget, bokstavera sitt namn och visa sitt 
persontecken (särskilt tecken för en persons namn). Den tredje mellanstadieeleven (Elev 3) berättar 
hur det brukar gå till när hen har tolk på träningar: 
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Jag brukar, om det är träning, berättar jag före utanför planen så tolken vet. Då behöver den inte 
fråga och fråga och störa träningen så det är bättre att ta det innan. Och hur tolken ska stå så det 
inte är suddigt och svårt att se. 

 
Eleven går alltså igenom med tolken i förväg vad som gäller på träningen. Det kan vara vad som har 
hänt tidigare, eller om eleven vill att tolken ska känna till några begrepp eller särskilda tecken. Ingen 
av eleverna nämner något om att detta görs i skolan. Inte heller högstadieeleverna säger sig heller visa 
tolken material i förväg och nämner som exempel redovisningar de har gjort i skolan. Eleverna säger 
att vid redovisningar ska tolken kunna tolka allt ändå eftersom det är tolkens jobb. Däremot säger 
högstadieeleverna att på träningar är det viktigt att tolken kan rätt ”sportspråk”. Elev 4 säger: 
 

Om man bara tar nån och den inte kan då blir det sådär och kommunikationen blir inte heller bra. 
 
Denna elev, liksom de andra i undersökningen, uttrycker tydligt att det är viktigt att tolken känner till 
ämnesområdet för att det ska bli en bra tolkning. Detta verkar dock vara tydligast för eleverna när det 
gäller träning, och inte i skolan. I denna undersökning var det exempel från två olika träningsformer 
som låg utanför skolan. Eleverna verkar inte ha tänkt att information om tolkning kan behövas i 
skolans värld, utan främst på träningar och fritidsaktiviteter. 
 
Läraren säger att elever ska veta vilka skyldigheter de har gentemot tolken, som att förbereda tolken. 
Detta verkar eleverna i den här undersökningen inte ha förstått då högstadieeleverna säger att de aldrig 
ger tolken material till redovisningar i förväg, utan räknar med att tolken ska kunna allt ändå. 
Mellanstadieeleverna är mest inne på att det är viktigt att presentera sig innan, men tar inte upp något 
annat som tolken behöver veta förutom när det gäller träningar utanför skolan. Där tar flera elever upp, 
både mellanstadie- och högstadieelever, att det är viktigt att tolken känner till vad som har hänt 
tidigare och att man kan gå igenom viktiga termer med tolken och visa hur man ska teckna olika saker. 
Här finns en medvetenhet om vikten av rätt ämneskunskap och förberedelse för tolkarna. 
 
En annan sak eleverna behöver kunna om tolkning, enligt tolk 1, är mer förståelse för vad tolk-
processen innebär. Här visar undersökningen att alla elever har inte förstått detta. Eleverna säger att en 
tolk är en översättare och att det är tolkens jobb att bara kunna saker. Tolk 1 säger tvärtom att det inte 
bara är att ställa dit en översättare och trycka på ”play” så kör översättaren igång. Detta kan tyda på en 
diskrepans mellan vad en elev behöver veta om tolkning och vad eleven faktiskt vet. 
 
Det är dock inte bara ett problem att elever inte har tillräcklig information om tolkning, utan ibland 
handlar det mer om att andra deltagare i det tolkade samtalet inte har nödvändig information. Tolk 1 
tar upp detta i samband med studiebesök då det är en guide som inte är van med teckenspråkstolkning, 
som ska berätta för eleverna med hjälp av tolk. Denna guide kanske inte förstår att alla elever måste 
kunna se tolken, utan kan ställa sig i vägen. Guiden förstår inte heller att det inte går att slänga ut en 
fråga och låta eleverna svara, utan att det då blir det de som inte behöver tolk som kan svara först. 
Guiden behöver i stället fördela ordet och vänta in tolken. Tolk 2 upplever det som att mycket 
samordning behövs vid studiebesök, men kanske har det även att göra med att guiderna skulle behöva 
mer information om tolkning. Mycket av tolkens problem med samordning skulle kunna undvikas om 
guiden vet vilka behov eleverna från specialskolan har och även tolkens behov, d.v.s. om guiden har 
mer information om hur tolkning går till. 
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4.2 Tema 2: Tolken som samordnare 
En tolk måste, förutom att översätta, även samordna samtalet. Wadensjö (1998) talar om att tolken 
behöver reglera interaktionen. Under detta tema presenteras resultat som handlar om hur tolken 
samordnar samtalet vid tolkning för elever i specialskolan. Begreppet samordning används som 
Wadensjö (1998) använder det, det vill säga hur tolken styr tolkade samtal. Kan tolken gå in och 
avbryta eller fråga? Vad vill eleverna att tolken ska göra? 

4.2.1 De vuxnas perspektiv 
Båda tolkarna tar upp samordning i sina intervjuer och säger sig behöva ta ställning till hur mycket de 
som tolkar kan gå in och styra. Tolk 1 säger sig vara tvungen att samordna de tolkade samtalen genom 
att bestämma bland annat vem som får tala för att samtalen och genomgångarna ska fungera. Särskilt 
gäller detta under studiebesök när det är en grupp elever där döva och hörselskadade elever är 
blandade och guiden är hörande. Här kan elever som hör lite direkt ta upp saker, men övriga måste 
vänta på tolken. Tolk 1 kommenterar detta så här: 
 

De som är hörande kan svara på frågan direkt, även om man försöker styra upp, upp med handen 
och så, och säger till guiden ”Du styr vem som får svara” och verkligen försöker få ordning på det. 
Det är en av mina hjärtefrågor så ibland går jag utanför mina ramar för jag känner att de här två 
får inte komma efter hela tiden. Vi måste göra någonting åt det. 

 
Problemet hanteras först genom att försöka få guiden att förstå att hen måste styra vilka som får svara 
eller kommentera, men ofta blir lösningen att få medföljande lärare att hjälpa till. Det samma gäller 
med att försöka få den hörande guiden att förstå att alla elever måste hinna titta på tolken, titta på det 
föremål som förevisas och sedan titta på tolken igen innan guiden kan fortsätta. Tolk 1 arbetar även för 
att få eleverna att ha ögonkontakt. Ibland kan hen säga till guiden att eleverna inte är med, men 
samtidigt framhåller hen att det egentligen är guidens ansvar. Tolken försöker styra över ansvaret till 
guiden, men är medveten om att en hörande guide som är ovan med teckenspråkstolkning kan behöva 
hjälp. 
 
Även utvecklingssamtal kommer upp som exempel på när det krävs mycket samordning. Ibland ska 
det relätolkas genom att det tolkas mellan två språk via ett tredje. Detta sker när det finns en hörande 
förälder som varken kan svenska eller teckenspråk, och som har med sig en språktolk som konsekutiv-
tolkar. Den hörande föräldern kanske säger något på arabiska. Detta tolkas av den arabiska tolken till 
svenska konsekutivt genom att tolka en bit i taget när föräldern gör en paus. Eleven och mentorn är 
döva och behöver få det tolkat till teckenspråk så tolk 1 simultantolkar från språktolkens konsekutiv-
tolkning till teckenspråk. När eleven eller mentorn svarar får den arabiska tolken konsekutivtolka från 
tolk 1:s tolkning från teckenspråk till svenska. Här säger sig tolk 1 behöva gå in och samordna mycket 
för att det ska fungera. De döva tolkanvändarna är inte vana att behöva göra paus då teckenspråks-
tolkning brukar ske simultant. 
 

Döva brukare som använder tolk är ju inte vana att de behöver pausa, det gör de ju inte. Nej, de 
har inte den träningen alls och där styr jag som tolk jättemycket. Om du tecknar och jag talar, då 
får jag oftast hjälpa till och stoppa lite. ”Nu har du tagit ett för långt sjok här. Nu är det deras tur 
här på arabiska”. 

 
Utvecklingssamtal med ytterligare en språktolk kräver mer styrning av tolken för att samtalet ska flyta. 
Inom samordning ingår det att reglera längden på talturer. Detta är mest aktuellt vid konsekutiv-
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tolkning, vilket normalt inte sker vid teckenspråkstolkning, men sker alltså ibland vid utvecklings-
samtal på skola A. För att inte de två talade språken ska krocka behöver det vara konsekutivtolkning 
och tolk 1 säger sig behöva gå in och styra och reglera längd på taltur för de döva tolkanvändarna som 
inte är vana att behöva göra pauser eftersom de är vana vid simultantolkning. De döva tolkanvändarna 
får inte ha för långa talturer för då blir det svårt att kunna tolka till arabiska och de behöver hjälp med 
när de måste ta en paus. Här blir det alltså två tolkar som måste samarbeta och tillsammans samordna 
för att samtalet ska flyta. 
 
Tolk 2 säger sig inte vilja styra, utan vill lämna det till läraren, men menar samtidigt att det inte går att 
tolka om flera elever tecknar svar samtidigt. Tolken måste göra ett val och tar i så fall den första hen 
ser som svarar och tolkar denna. Tolken beskriver situationen så här: 
 

Jag kan ju inte tolka två så kanske den andra eleven säger något ”Men jag sa också det! Jag fick 
poäng först” Då får jag tolka det, men ser jag att båda eleverna säger något då säger jag: ”Arne 
säger att det heter XXX. Det säger Kalle också”. Då kan läraren förstå att båda sa det. Så brukar 
jag göra. 

 
Genom att tolka allt kan läraren avgöra vem som sade något först, eller förstå att två elever samtidigt 
levererat ett svar på en fråga. Samordning och reglering av interaktionen blir aktuellt ifall två eller 
flera elever svarar på en fråga samtidigt. Här måste tolken gå in och fördela ordet, välja vem som blir 
tolkad först eller uppmärksamma läraren på att läraren tydligt måste ge ordet till någon elev eller 
insistera på handuppräckning. När tolken väljer vem som blir tolkad först är det en indirekt 
samordning (Wadensjö 1998). Det är omöjligt att tolka två personer samtidigt och även om tolken 
menar att det är person som tolken först har uppmärksammat som tolkas först, är det ändå en form av 
samordning som påverkar det fortsatta samtalet. Ibland kan elever reagera på detta då de tycker att 
båda har svarat på en fråga samtidigt, fast den ena eleven blir tolkad före den andra för att tolken inte 
såg att två svarade exakt samtidigt. När eleverna uppmärksammar tolken på det levererar tolken 
elevernas påpekande till läraren. Om tolken däremot ser att två elever svarar samtidigt försöker hen få 
läraren att förstå vad som händer i klassrummet. 
 
Tolk 2 tar även upp tolkens ansvar att påkalla uppmärksamhet. Hen ser det som en kulturskillnad 
mellan hörande och döva då hörande är vana att använda rösten för att påkalla uppmärksamhet och 
inte tänker på att det måste göras visuellt för döva. 
 

Nej, är det vuxna på en föreläsning är det helt olika. Det är helt och hållet deras eget ansvar att 
vara med eller inte. 

 
För elever, jämfört med vuxna, menar tolk 2 att det är viktigare att påkalla uppmärksamhet genom att 
vinka, eller till och med gå fram och slå på bordet. Läraren som inte är van med teckenspråk tänker 
inte på att eleverna måste titta på tolken för att kunna hänga med, utan tror att det räcker med att börja 
tala, och där tar tolken ett större ansvar än om det varit en tolkning för vuxna. 
 
Tolk 2 får ibland avbryta en elev ifall denna bokstaverar för snabbt eller otydligt. Då kan eleverna 
ibland uttrycka irritation och undra vad tolken trodde att de bokstaverade. Tolken funderar över om 
irritationen och attityden till tolkens avbrott kan ha med att eleverna i aktuell undervisningsgrupp är 
tonåringar. Hen menar att det viktigt att tolken avläser rätt så att svaret på lärarens fråga blir det som 
eleven ville svara och därför är det nödvändigt att avbryta för att fråga. Den direkta samordningen 
(Wadensjö 1998) innebär att tolken kan behöva avbryta och lägga sig i. Detta säger sig båda tolkarna 
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behöva göra ibland. Det kan handla om att någon talar otydligt eller för snabbt, att tolken behöver ett 
klargörande eller för att uppmärksamma en part på att den andra parten inte har förstått. Enligt tolk 1, 
som ofta tolkar när det är en extern guide eller föreläsare som ska tala för eleverna på skola A, händer 
det ofta att talaren inte förstår att barnen inte är med om de inte tittar på tolken. Det blir tolken som får 
gå in och påpeka detta ifall inte medföljande lärare är uppmärksamma och griper in. Den direkta 
samordningen under lektionerna i moderna språk gäller främst i form av att behöva avbryta för att få 
ett förtydligande. Tolk 2 ger exempel när svar ska bokstaveras och hen inte hinner avläsa. Då upplever 
tolken att eleverna kan bli irriterade och tycker att hen är lite trög som inte förstår på en gång. 
 
Läraren tar inte upp samordning under intervjun. Tolkarna talar länge och utförligt om samordning 
och hur de måste gå in och styra. Här är det säkert en stor skillnad i att det ryms inom tolkarnas 
uppgifter och de har i sin utbildning diskuterat och reflekterat kring detta, men läraren hoppar bara 
tillfälligt in och tolkar när det inte finns en tillgänglig tolk och har en annan utbildning och andra 
uppgifter. Läraren säger: 
 

Det är inte bara tolken som ska se till att det funkar, utan det är jag som är döv också. Och att jag 
som döv kan tala om för den där läkaren som inte ens tittar på mig att ”Du kan titta på mig för det 
är trots allt vi som har kommunikationen”. Tolken är bara med som hjälpmedel. 
 

Läraren lägger mer ansvar på den döve tolkanvändaren och ser tolken mer som ett hjälpmedel och inte 
en interaktionsdeltagare eller en koordinator. Läraren uppmärksammar samma problem som tolkarna 
när det är blandade grupper med elever som kan höra med hörhjälpmedel och elever som måste ha tolk 
under studiebesök, men har fokus på elevansvar. 
 

Om jag som elev hör så pass bra att jag faktiskt inte behöver titta på tolken för att höra vad guiden 
säger så kan jag ändå inte bara kasta ur mig en fråga eller ha en egen konversation med guiden 
för då har jag inte använt tolken. Samtidigt vill vi att ett barn ska stärkas av att våga prata med en 
okänd person, men de ska gå fram. Vänta på sin tur, gå fram och prata till guiden så alla ser. 

 
Läraren har ett tydligt lärarperspektiv och samordnar inte som tolkarna gör, utan vill att eleverna lär 
sig hur de ska agera för att tolkade samtal ska fungera. 

4.2.2 Elevernas perspektiv 
Hur tycker eleverna att tolken ska samordna ett tolkat samtal? Vilka förväntningar har de på tolkens 
agerande? Alla elever i denna undersökning är vana att använda tolk, men de är inte helt säkra på vad 
som gäller i en tolksituation. Mellanstadieeleverna kommenterar tolkens samordande funktion genom 
att säga att de önskar att tolken ska ta ansvar och se till att tolk och tolkanvändare hela tiden har 
ögonkontakt och att tolken ska flytta sig när det behövs så att det aldrig är skymd sikt. Elev 3 säger: 
 

Ja, tolken ska titta på mig. Den har ett eget ansvar att titta och det ska ske automatiskt om vi flyttar 
på oss så vi alltid har ögonkontakt. 

 
Eleven vill inte själv behöva söka tolkens blick, utan vill att tolken ser till att alla ser. Om det är ett 
studiebesök där eleverna och guiden går omkring behöver tolken hela tiden hitta en bra plats att stå på. 
Elev 2 tycker att tolken brukar ta bra ansvar för att alla ska se, men kommenterar också vad som 
händer vid studiebesök. 
 



 

 22 

Det brukar fungera bra, men det är ofta tolken får flytta på sig hit och dit. Man vill ju kunna se rakt 
fram. 

 
Det krävs att tolken hela tiden är uppmärksam på hur de olika deltagarna är placerade och att tolken 
själv är rätt placerad. Detta visade sig i denna undersökning genom att eleverna i fokusgruppen gav 
uttryck för att det är tolkens jobb att se till att alla kan se tolkningen och att tolken bör flytta sig under 
tolkningen ifall det behövs. Både tolk 1 och tolk 2 säger sig påkalla uppmärksamhet från elever på 
olika sätt så att eleverna inte kan missa tolkningen. Tolk 2 säger till och med att hen arbetar mer med 
strategier för att kalla på uppmärksamhet, som att vifta eller slå i bordet, än vad hen skulle göra vid en 
tolkning för vuxna. Vuxna får göra sitt eget val att missa information, men eleverna behöver hjälp. 
Detta skulle kunna innebära att både elever och lärare blir vana att det är tolken som ansvarar för att 
eleverna ser tolkningen och hänger med. Om det förutsätts att det ingår i tolkens ansvar kan det leda 
till mindre samarbete mellan parterna i det tolkade samtalet. Det blir inte ett gemensamt mål, utan i 
stället tolkens arbetsuppgift. Även en elev skulle ju kunna flytta sig för att kunna se tolken bättre, eller 
påtala för lärare eller guide att det är svårt att hinna med att se tolken, men kanske är detta ett för stort 
ansvar att lägga på ett barn. Under tiden som eleverna går i specialskolan bör de ändå bli 
uppmärksammade på vilka möjligheter de har att påverka tolksituationen för att kunna ta ansvar och 
samarbeta som vuxna. 
 
Till samordning hör även att en tolk kan stoppa pågående taltur för att fråga om ett klargörande. Elev 1 
kommenterar detta med: 
 

Det är pinsamt. Det händer ofta. Jag kanske är stressad och tecknar fort och tolken frågar och de 
frågar ”Va?” då blir det pinsamt. 

 
Eleven tycker att det är pinsamt om tolken måste fråga om, men förstår samtidigt att tolken kanske inte 
har uppfattat allt och att det kan beror på att det var svårt att avläsa om tecknandet går för fort. 
Åtgärden blir att upprepa det redan sagda så att tolken får en chans att hänga med. Eleverna tar upp 
persontecken som ett exempel på vad tolkarna har svårt att uppfatta och något de behöver upprepa 
eller förklara. Tolk 2 i den här undersökningen uppfattar det som att eleverna kan bli irriterade om de 
måste upprepa sig. Om man däremot jämför med vad eleven på skola A säger så är det snarare pinsamt 
att behöva upprepa sig och eleven förstår att den kanske har tecknat för snabbt och varit stressad. Det 
pinsamma skulle i så fall kunna vara att eleven själv vet att det inte gick lätt att avläsa och att det var 
slarvigt gjort. Det pinsamma behöver inte vara att bli avbruten. 
 
Mellanstadieeleverna är osäkra på om man som elev får stoppa tolken för att fråga om man inte förstår 
eller inte kan se en bokstavering. De vill helst att samtalet bara ska flyta på och struntar i att de kanske 
inte hänger med. Elev 3 säger: 

 
Man får fråga om tolken är färdig. Jag frågar om tolken är färdig och då kan jag fråga. 

 
Eleven menar att om något är oklart i en tolkning går det inte att stoppa, utan eleven ska försöka 
minnas det tills allt är klart och frågan är då om eleven fortfarande kommer ihåg vad denne ville fråga 
om. Tolken får alltså stoppa, avbryta och fråga, men inte tolkanvändarna. En annan elev menar att ofta 
går det inte ens att avbryta tolken. 
 

Om det är en teater eller på en scen och jag sitter i publiken kan jag inte ställa mig upp för det är 
publik runt om som undrar vad jag gör då. 
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Elev 2 tänker på tillfällen då tolken står framme på en scen med en talare och det är tillfällen då det 
skulle vara svårt att även stoppa talaren. Högstadieeleverna däremot säger att man får stoppa och fråga 
tolken, men om man gör detta kommer läraren att tappa tråden. Tolken klarar av ett stopp utan att 
komma av sig, men inte läraren och det kan göra att eleverna drar sig för att stoppa tolken. 

4.3 Tema 3: Tolkens roll 
Tolkens roll handlar om vad som ingår i tolkens uppdrag, hur en tolk agerar, eller vilka förväntningar 
det finns på hur tolken ska agera. Här tas även synen på tolkens neutralitet upp. Vilken syn har de 
olika deltagarna på tolkens roll? Hur ska en tolk vara som tolkar för elever i specialskolan? 

4.3.1 De vuxnas perspektiv 
De två tolkarna i undersökningen har en tydlig bild av sin tolkroll och vad som ingår i uppdraget. 
Ingen av dem vill gå utanför sin roll och ta en lärarroll för att tolkuppdragen sker på en skola. 
Skolledaren säger att en tolk på en specialskola ska vara auktoriserad, men det händer, på grund av 
miss med beställning eller tolkbrist, att annan personal tolkar. Även om personalen, enligt skolledaren, 
är oerhört duktig på teckenspråk framhåller hen att det är tolkar som ska sköta tolkningen på skolan. 
 

All personal är personal och ska inte kliva in i en annan yrkesroll. 
 
Policyn från skola A är tydlig: det är tolkar som ska ta tolkningsuppdrag. Gäller det något mer formellt 
som ett föräldramöte så ställs det in ifall det inte finns tolk, men korta informella samtal kan på grund 
av tolkbrist eller missar med beställning tolkas av annan personal. En beställningsmiss skulle kunna 
vara att man har glömt bort att beställa tolk eller inte hinner för att tolkuppdraget kommer så plötsligt. 
Det är viktigt att skolan är medveten om att annan personal som tillfälligt tolkar inte har en tydlig 
tolkroll och att för varje tillfälle bedöma om det vore bättre att skjuta upp samtalet tills det finns en 
tillgänglig tolk, eller om det ändå går bra att ha annan personal som tolkar kort. 
 
Hur neutral ska en tolk vara? Kammarkollegiet (2011) är tydlig med att tolken ska vara neutral och 
opartisk och det är båda tolkarna i undersökningen medvetna om och försöker arbeta efter. Samtidigt 
upplever de tolkparadoxen (Metzger 1999) att om en tolk är närvarande kommer det att påverka 
samtalet och tolken kan inte vara osynlig. Om tolken deltar som en interaktionsdeltagare och inte som 
en översättarmaskin kommer tolken i högsta grad vara synlig. Här nedan följer tolkarnas funderingar 
kring neutralitet och opartiskhet som tolk på en specialskola. 
 
Tolk 1 ser många fördelar med att ha en skola som arbetsplats, som att tolken är insatt i vad som 
händer på skolan och känner till alla deltagare, men hen upplever också att det finns en risk att komma 
för nära eller veta för mycket. Tolken uttrycker detta så här: 
 

Jag vill inte att någon ska behöva känna sig, varken jag eller den det gäller, att det ska bli jobbigt 
för dem att möta mig. Det är på ett sätt en nackdel, att jag kan komma för nära saker och att jag 
vet för mycket. 

 
Tolk 1 berättar även att hen håller så hårt på neutraliteten att hen blir ”tråkig”. Med det menar hen att 
det inte är möjligt att komma ihåg om någon har sagt något under ett tolkuppdrag eller inte, så det är 
bättre att hålla tyst om allt, även på fikapauser med andra i personalen på skola A, än att råka bryta 
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tystnadsplikten. Det kan uppfattas som tråkigt, men det är viktigt att alla ska känna förtroende, trots att 
tolk 1 ständigt befinner sig på arbetsplatsen. Det är viktigt att vara allas tolk. 
 

Jag bestämde mig direkt när jag började jobba här, för jag förstod att om jag ska vara på en och 
samma plats måste jag hålla mig neutral. Jag har varit väldigt tråkig, tror jag att folk upplever 
mig, för att för mig är det så otroligt viktigt att de känner förtroende för mig. Att de ser mig som en 
seriös person, att de vet att jag håller tyst om precis allt. Jag har inte brutit min tystnadsplikt en 
enda gång på tio år. 

 
Tolk 1 väljer därför hellre att vara ”tyst och tråkig” än att riskera sitt förtroende bland personal och 
elever eftersom hen ständigt är på skola A. För tolk 2 är det lite annorlunda. Här handlar det om 
återkommande tolkuppdrag som hör ihop. Hen ser det som en fördel med återkommande tolk i 
utbildningssammanhang eftersom tolken är insatt i vad som har tagits upp tidigare. Dessutom slipper 
eleverna bli störda av att det är en ny person som kommer så de ska behöva bli nyfikna varje gång och 
hela tiden samarbeta med nya personer. Elever är ofta nyfikna och vill veta vilka som kommer till 
deras klassrum och med samma tolk är det avklarat i början och sedan kan de känna sig trygga. 
Samtidigt menar tolk 2 att tolkrollen kan påverkas av att återkomma till samma tolkanvändare flera 
gånger. Det kan bli så att elever, och förstås lärare och tolk, blir för bekväma med varandra. 
 

Så jag har ingen aning om hur det kommer sluta. Om det blir ”X kan inte du säga?” eller ”Vad ska 
du göra i helgen?” om de blir för bekväma med mig. Det kan ju också hända. 
 

Detta är en balans som en tolk måste klara av och det här kan även ske i andra tolkuppdrag, som inte 
är i skolan. Det är möjligt att vara lite personlig utan att bli privat menar tolk 2 och säger att det 
självklart blir så även på tolkuppdrag som inte är utbildningsrelaterade. Det kan alltså finnas en gräns 
mellan att vara privat och att vara personlig och så att tolken kan vara lite personlig med tolk-
användarna och visa medkänsla och empati, utan att för den skull släppa på neutraliteten och 
opartiskheten. Tolkrollen ändå kan hållas. Att stå i samma klassrum vecka efter vecka och aldrig 
skratta med i ett skämt eller kunna svara på en kort fråga om helgen varit bra på rasten blir märkligt 
och tolken kan upplevas som kall och okänslig. 
 
Yrkesrollen är att vara tolk, inte att vara lärare, och det håller både tolk 1 och tolk 2 hårt på. Tolk 2 får 
ibland hålla tillbaka när en elev vänder sig till tolken, då hen har kunskap om ämnet som hen tolkar 
och säger sig tycka om lärarrollen. Tolken säger: 
 

Där kan jag inte gå in och säga ett svar till dem. Det är lärarens uppgift. 
 
Precis samma sak säger tolk 1, men det kan vara svårt ibland att inte svara eller hjälpa ett yngre barn, 
som kanske inte orkar bära sin skolväska på ett studiebesök, eller undrar var toaletten finns. Det är 
ändå bättre att visa hur det ska vara genom att hänvisa till en person som kan svara och hjälpa till för 
att eleverna på längre sikt ska lära sig de olika yrkesrollerna för en fungerande tolkning. 
 

Jag säger inte: ”Jag är bara tolk. Mig får du inte fråga”. Jag visar vad de ska göra i stället och 
vem de kan fråga. 

 
Det är lätt att vilja hjälpa för mycket och det kan då bli många andra saker som en tolk kan behöva 
göra som inte är förenligt med tolkens uppdrag. Paragraf 16 i Kammarkollegiets tolkföreskifter (2011) 
fastslår att en tolk inte ska utföra andra uppgifter än att tolka. Detta har båda tolkarna i denna 
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undersökning tagit fasta på. De försöker undvika att behöva gå utanför tolkrollen och hänvisar till 
andra personer som kan hjälpa eleverna med toalettbesök eller svara på en fråga. Tolkrollen kan dock 
bli annorlunda när det är en lärare som tolkar. Läraren säger sig vara främst lärare och därför kan hen 
bryta lite mot tolkens regler. Läraren förklarar det så här: 
 

Jag tycker att det är himla kul att tolka, men jag är lärare och tycker det är jättekul att vara det. 
Jag tror inte att jag att jag skulle kunna vara tolk. Det som är så skönt att vara tolk i min roll är att 
jag får lite grann bryta. För mig är det mer att ”Tack vilken tur att du kom”. Så jag bryter säkert 
mer än vad en annan tolk gör, bryter mönster och bryter regler, men jag tolkar ju inte officiella 
saker. 
 

Här hade det varit intressant att veta mer om vilka regler som bryts, men läraren utvecklar inte detta 
mer än att säga att det är svårt att inte vara lärare och alltså säga till elever. Det finns en risk att hen 
agerar som om hen vore lärare och inte tolk under tolkade samtal. 
 

Eleverna kan se mig som läraren och inte tolk. Eller att de sitter och tjafsar och inte lyssnar. Då är 
det jättesvårt för mig som står där som tolk att inte säga ”Skärp er. Lyssna!” 

 
Läraren har ingen tydlig tolkroll, utan är lärare och kan därför agera som lärare under en pågående 
tolkning. Lärarrollen sitter så djupt att läraren kan svara på frågor eller säga till elever, i stället för att 
hänvisa till undervisande lärare som de två tolkarna gör. Detta har inte observerats eller bekräftats på 
annat sätt än genom denna lärares uttalande och det är inte möjligt att dra några slutsatser om detta 
gäller generellt för lärare som tolkar inom specialskolan. Det är ändå värt att notera som en risk när en 
person som har en tydlig yrkesroll tillfälligt rycker in och utför uppdrag som ligger inom ramen för en 
annan yrkesroll. 
 
 Läraren menar att en fördel med en lärare som tolkar är att eleverna känner läraren och dennes språk 
och att det kan vara lättare för en lärare att avläsa eleverna. Hen menar vidare att en tolk ibland kan 
ligga på en nivå som inte passar de här eleverna och att det är en fördel med en lärare som känner till 
elevernas språkliga nivå och kan anpassa sig mer. Samtidigt pekar läraren på nackdelar med en lärare 
som tolkar i stället för en tolk. Eleverna har inte samma respekt för läraren som tolk och det finns en 
risk att eleverna kanske får ett för anpassat språk, och inte ett språk på en högre nivå. Läraren ser både 
för- och nackdelar med en lärare som tolkar. 

4.3.2 Elevernas perspektiv 
Tolkens roll handlar om hur en tolk agerar, eller vilka förväntningar det finns på hur tolken ska agera. 
Eleverna har svårt att svara på hur de tycker att tolken ska vara, men under samtalets gång nämner de 
ändå flera egenskaper de vill att tolken ska ha och även hur de vill att tolken ska agera. Högstadie-
eleverna diskuterade vad en tolk egentligen ska göra och elev 5 var bestämd med att en tolk översätter. 
Eleven uttrycker det så här: 
 

En tolk ska översätta. Överföra tal till tecken, det är inte som att vara en lärare. 
 
Med andra ord menar eleven att tolkens roll är tydlig och att det är skillnad mellan vad en tolk gör och 
vad en lärare gör. De har olika roller och funktioner i klassrummet. Elev 4 fortsätter på samma spår 
och menar att ibland kan en tolk kan gå över gränsen för vad hen ska göra. Eleven uttrycker det så här: 
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Ifjol så tycker jag faktiskt att tolken hjälpte till mycket. Läraren sa något och förstod inte jag då var 
det tolken som hjälpte till. 

 
Det är läraren som borde ha förklarat och inte tolken. Tolken hjälpte till för mycket, menar eleven. 
Båda högstadieeleverna på skola A tycker att de tolkar de hade haft i ett skolämne under ett helt läsår 
ibland har ”hjälpt till för mycket” genom att förklara när eleven inte förstod. Här är det omöjligt att 
veta om tolken tog på sig detta själv, utan att först försöka hänvisa till läraren. Det går inte heller att 
veta vilken typ av hjälp som tolken gav. Det är mycket möjligt att det var nödvändigt för den tolken att 
lägga till förklaringar, men dessa två elever tycker att tolken hjälpte till för mycket. 
 
De två tolkar som ingick i undersökningen på skola A var båda noga med att inte gå utanför sin 
tolkroll. Tolk 1 sa flera gånger att hen försökte att hänvisa till guiden på ett studiebesök om eleverna 
inte förstod, eller att lärarna skulle gå in och styra upp ifall de ser att eleverna inte förstår. Tolk 2 sa att 
eleverna behöver förstå att det är läraren de ska fråga om de inte förstår något, och inte tolken, så båda 
tolkarna är medvetna om vad som ingår i tolkens roll. Det var inte någon av dessa tolkar som tolkade 
det ämnet som högstadieeleverna refererar till där de fick för mycket hjälp av tolken. Det är därför 
möjligt att den tolken faktiskt gick in och tog på sig rollen av lärare och började förklara för mycket 
för eleverna. Eleverna säger också att de fick sämre kontakt med denna lärare, än med andra lärare 
som de inte hade tolk hos. En orsak kan vara att direktkontakten saknas, och en annan anledning kan 
vara att det var tolken som förklarade och var den person som eleverna interagerade mest med. 
Eleverna menar att det främst var för att de inte kunde prata direkt med läraren. 
 

Ifjol var det ingen bra kontakt med läraren. Har man tolk måste allt gå via tolken och tolken ska 
översätta och det blir en kommunikation som tar längre tid. Sen fick vi byta så vi fick en döv lärare 
i stället. 

 
Högstadieeleverna lärde inte känna läraren som de hade i ett helt läsår, som de brukar göra med lärare. 
Om detta enbart berodde på att de hade tolk är svårt att veta, men det kan absolut vara en bidragande 
orsak. 
 
Eleverna tar även upp tolkrollen genom att kommentera hur de vill att tolken ska vara. Båda högstadie-
eleverna tar upp tolkens neutralitet. De önskar en tolk som är ”trevlig” och kan umgås lite. 
 

Jag tycker att det är trevligt om tolken vill umgås lite och vara trevlig, men om den vill vara helt 
neutral är det också ok. 
 
Jag känner att det är bra om vi kan ha en relation och att tolken inte bara står tyst och neutral. 
Ibland kan det vara roligt att få prata lite med tolken. 

 
Den första eleven föredrar en tolk som vill umgås lite, men låter det vara upp till tolken att bestämma. 
Den andra eleven håller med, men går ett steg längre genom att säga att hen gärna vill ha en relation 
med tolken. Båda eleverna uttrycker en önskan om en tolk som är en person och inte en översättnings-
maskin. De vill ha en tolk som är trevlig. Med ordet ”trevlig” menar de att tolken kan umgås lite och 
prata lite själv. Det behöver inte vara någon konflikt i att vara trevlig och att vara neutral och opartisk. 
En tolk ska vara allas tolk och inte ta parti för någon part, men det betyder inte att tolken behöver göra 
sig själv osynlig och inte presentera sig själv eller svara på direkt tilltal på ett trevligt sätt. 
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Alla elever, både mellanstadie- och högstadieeleverna säger upprepade gånger att det är bäst att få 
samma tolk för att denne då är insatt i vad som händer och kan de rätta termerna. Eleverna förväntar 
sig dock att tolken ska förstå allt, utan förberedelsematerial. Högstadieeleverna berättar hur de inte 
gick igenom material med tolken innan redovisningar för att det ingår i tolkens jobb att förstå och 
kunna tolka ändå. Eleven tänker sig att tolken kan allt, utan någon förberedelse eftersom det ingår i 
tolkens uppdrag och roll. Att ha en hörande lärare som tolk kommenterar de endast med att ifall 
läraren kan teckenspråk går det lika bra som en ”riktig” tolk. De uppfattar lärartolkningarna som att 
lärarna ställer upp och tolkar kort när det är nödvändigt och de har inga synpunkter på det. Eleverna tar 
upp filmvisningar på lektionstid som ett exempel. Elev 3 menar att om det inte finns en tolk är en 
lärare tvungen att tolka: 
 

Om det inte finns tolk är en lärare tvungen. Om det inte finns text, utan bara tal och de pratar då 
är det inte roligt för oss att bara sitta och titta. Men de tolkar inte hela filmen, utan bara korta 
avsnitt som är faktan. 

 
Eleverna har inte tänkt att det går att lösa dessa situationer med film utan text på annat sätt, utan de tar 
för givet att en hörande lärare ska tolka det viktigaste. Elev 2 kommenterar lärartolkningar under 
filmvisningar så här: 
 

I vår klass brukar vi, om vi har en lärare som kan teckenspråk, då har vi inte tolk, utan läraren 
tecknar. Läraren hör [filmen] och tecknar till oss. 

 
Det är svårt att veta om detta är på grund av tolkbrist. Skolledaren framhåller att det endast är vid 
tolkbrist som annan personal ska tolka, men det verkar vara ganska vanligt förekommande att lärare 
tolkar kort då och då. Alla eleverna nämner detta fenomen som något naturligt förekommande. Det är 
inte möjligt att veta om en tolkbeställning alltid har lagts och att det verkligen var tolkbrist. Det kan 
vara så att en lärare som ska visa en kort filmsnutt inte försöker beställa tolk för att läraren av vana 
tänker att det går bra att tolka några korta sekvenser, eller be en hörande lärare att tolka kort ifall 
läraren själv är döv. Tolk 2 säger sig ha fått några beställningar om att tolka filmer, men då handlar det 
om längre faktafilmer. Det är inte möjligt för en tolksamordnare att veta om tolk hade behövts ifall en 
beställning aldrig gjordes. Kanske fungerar det bra för skola A med denna lösning, men det verkar inte 
vara någon policy man kommit överens om, utan något som bara sker. 
 
Alla deltagarna i denna undersökning var överens om att det är bäst om det är samma tolk som 
kommer till uppdrag som hänger ihop. När det gäller fritidsaktiviteter kan elever önska detta, men har 
ingen möjlighet att påverka val av tolk när det är i skolans regi. Skolan verkar ändå hålla med om att 
samma tolk är att föredra då det är samma externa tolk (tolk 2) som tolkar moderna språk, det var 
ungefär tre tolkar som turades om att tolka ett ämne för högstadiet läsåret 2014/2015 och skola A har 
en egen tolk anställd. Läraren säger sig även kunna klara att tolka bra, utan att vara tolk, just för att 
läraren och eleverna känner varandra och varandras språk. Ibland skulle det kunna vara viktigast att 
känna till ämnet, kunna avläsa eleverna och kunna rätt tecken. Samtidigt pekar mycket på att tolkarna 
på skola A har goda förkunskaper i och med att den ena är alltid på plats på skolan och den andra 
tolkar uppdrag som hänger ihop under en hel termin. Denna undersökning pekar snarare på att det är 
läraren som har problem att hålla på tolkrollen då hen egentligen har en annan yrkesroll, och med det i 
åtanke skulle det vara bättre att de som tolkar inom specialskolan endast är tolkar med tydlig tolkroll. 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur skolledare, tolkar, lärare och elever upplever tolkning för 
elever i specialskolan. Vilka erfarenheter har de av tolkade lektioner och studiebesök och vilken syn 
har de på tolkning? Flera olika erfarenheter från en specialskola har presenterats och sammantaget 
verkar de flesta i undersökningen tycka att tolkningen fungerar bra när tolkar utför uppdragen. 
Tolkning på skolan är en naturlig del och förekommer i många olika sammanhang. I de flesta fallen är 
det tolkar som utför tolkuppdrag, men det förekommer även att lärare och annan personal tolkar, trots 
att det enligt skolledningen endast ska ske i undantagsfall. Tolkrollen är tydlig för både tolkar och 
elever, men inte när annan personal tolkar. Tolkar, lärare och elever framhåller alla att tolkningen 
fungerar bäst om det är samma tolk som får uppdrag som hänger ihop och att tolken bör känna till 
ämnet och omständigheterna runt omkring. 
 
Fyra olika frågor undersöktes: 

1. Får eleverna i specialskolan information om tolkning? 
2. Vad är viktigt för elever att veta om tolkning enligt tolkarna? 
3. På vilka sätt behöver tolken samordna vid tolkning i specialskolan? 
4. Hur ser deltagarna på tolkens roll i skolan? 

 
Det är inte möjligt att generalisera resultaten och visa hur till exempel elever som grupp upplever 
tolkning då varje grupp endast representeras av några få personer och vad gäller skolledare och lärare 
av endast en deltagare vardera, men det går att sammanfatta hur de intervjuade deltagarna upplever 
tolkningen. 

5.1 Får eleverna i specialskolan information om 
tolkning? 

Resultatet tyder på att eleverna får information om tolkning, men inte i tillräcklig utsträckning. 
Eleverna säger sig inte ha fått någon information och de har inte helt förstått vikten av att samarbeta 
med tolken. Skolledaren i undersökningen utgår från att eleverna får den information de behöver i 
ämnet teckenspråk. Läraren bekräftar detta antagande och menar att det ingår i undervisningen. 
Samtidigt tycker inte någon av eleverna att de har fått information om tolkning och tolk 1 menar 
dessutom att eleverna behöver mer information. Det kan vara så att eleverna har fått information om 
tolkning, men inte uppfattat det när momentet ingått i ett större tema i undervisningen. Det innebär att 
för att det ska bli tydligt för eleverna bör informationen komma fram bättre. Ett sätt att göra det är att 
lyfta fram det tydligare i undervisningen som ett eget moment. Att teckenspråkstolkning inte är ett 
kunskapskrav innebär att eleven inte kommer att betygsättas på momentet, men det ska ingå i 
undervisningen på något sätt (Lgr 11). Det gör det säkert idag, men efter vad eleverna på skola A har 
berättat i denna undersökning så görs det inte tillräckligt tydligt och avgränsat för att de ska ha 
uppfattat att de har fått någon information. 
 
I vissa fall är det den andra tolkanvändaren, inte eleverna, utan museiguiden eller en inhyrd föreläsare 
som skulle behöva mer information om tolkning. Harrington (2005) menar att alla inblandade parter i 
en tolkad undervisningssituation behöver känna till varandras roller och interagera med varandra. Det 
skulle för specialskolan betyda att det inte bara är eleverna som måste informeras om tolkning, utan ett 
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särskilt material och tydlig information kanske behövs till externa föreläsare eller guider, då 
åtminstone skola A gör många studiebesök och utflykter. Tolken måste antingen flytta sig eller 
försöka minnas information tills det är fri sikt igen för tolkning ifall guiden ställer sig i vägen. Döva 
elever kan inte titta både på en Powerpoint och på tolken, utan måste då välja att missa någon 
information. Allt detta hade kunna undvikas om guiden känner till de döva eleverna och tolkens behov 
precis som Harrington (2005) lyfter fram i sin studie. 

5.2 Vad är viktigt för elever att veta om tolkning 
enligt tolkarna? 
Vad behöver eleverna veta om tolkning för att det ska fungera optimalt? Tolk 1 menar att grund-
läggande är att en elev förstår vem det är som talar. Detta håller även Nilsen (2013) fram som en 
utmaning när det gäller konsekutivtolkning för små barn eftersom det då är viktigt med ögonkontakt 
även för talade språk. När det gäller teckenspråkstolkning, som sker simultant, är det inte på samma 
sätt nödvändigt att vänta in tolken som det är vid konsekutivtolkning. Samtidigt är det kanske inte lika 
tydligt vem som är talaren. Det är alltid nödvändigt att titta på den som tecknar vid kommunikation på 
teckenspråk och om den personen är tolk och inte den egentlige talaren kan det vara svårt att förstå 
vem som talar. Detta är något som döva och hörselskadade barn behöver få träna på. Vidare behöver 
elever få mer förståelse för vad tolkprocessen innebär och varför det ibland blir missförstånd genom 
att lära sig att tolkning är ett samarbete. När det gäller tolkuppdrag utanför skolan visar dock eleverna i 
undersökningen att de förstår vikten av rätt ämneskunskap och möjligheter till förberedelse för 
tolkarna. 

5.3 På vilka sätt behöver tolken samordna vid 
tolkning i specialskolan? 
Wadensjö (1998) framhåller vikten av att en tolk samordnar tolkade samtal till exempel genom att 
styra interaktionen och fördela talturen eller ange tempo för samtalet genom att be någon tala 
långsammare eller göra en paus. Detta verkar vara av ännu större vikt när det tolkas för elever enligt 
denna undersökning. Båda tolkarna menar sig behöva styra samtalen mycket, särskilt när det är en 
annan part som deltar som varken är van vid tolkning eller vid teckenspråk, så som en guide eller 
lärare i moderna språk. Utvecklingssamtal med relätolkning tas upp som ett samtal som kräver extra 
mycket samordning, men även studiebesök kräver reglering av tolken. Det handlar om att avgöra vem 
som ska svara på en fråga, se till att alla hinner se och vara delaktiga och påkalla uppmärksamhet. 
Eleverna förväntar sig också att tolken ska samordna detta, särskilt att alla ska kunna se tolken. När det 
gäller stoppa och fråga så upplever tolk 2 att eleverna kan bli irriterade, medan eleverna uttrycker att 
det snarare är pinsamt om tolken frågar om. Tidigare studier, både Slettebakk Berge och Ytterhus 
(2015) och Korvela (2004) visar också att elever förväntar sig att tolken ska styra och samordna 
tolkade samtal. Enligt Slettebakk Berge och Ytterhus (2015) önskar de döva eleverna att tolken hjälper 
till med placering och stoppar talaren om det går för fort eller om eleverna inte hinner titta på tolken 
och det som förevisas av läraren. Detta skulle eleverna själva kunna göra, men de vill att tolken gör 
det. Det kan vara så att de uppfattar att det ingår i tolkens uppdrag. Högstadieeleverna från skola A 
säger att det går att stoppa tolken, men då kommer läraren att tappa tråden. Kanske tycker elever att 
det är bättre om tolken tar ansvar för att stoppa för att de själva inte vill behöva vara orsaken till att 
läraren kommer av sig. 
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Tolkarna i denna undersökning tar stort ansvar för samordning av tolkade samtal, men detta skiljer sig 
från situationer när läraren tolkar. Detta kan bero på att läraren inte har samma medvetenhet kring 
behovet av samordning, men det behöver undersökas i en framtida studie. 
 
En tolk ska kunna avbryta och fråga om. Enligt Corsellis lista (Llewellyn-Jones och Lee 2013) är ett 
sådant tillfälle när någon talar otydligt eller för snabbt. Ibland är det en elev som är för snabb. 
Resultatet från denna undersökning pekar på att elever förstår varför en tolk behöver avbryta, men att 
de ändå tycker att det känns pinsamt. Detta kan jämföras med Korvelas (2004) studie där de 
ungdomarna upplevde att om man var tvungen att upprepa det man sagt var tolken dålig på att avläsa 
och att det dessutom dämpade farten på teckenproduktionen. Detta skulle kunna vara en anledning till 
varför det känns pinsamt när tolken avbryter, för att man kommer av sig och det dämpar farten. 

5.4 Hur ser deltagarna på tolkens roll i skolan? 
Alla deltagare är överens om att tolkens roll är att tolka och inte utföra andra uppdrag. Läraren säger 
sig visserligen ha svårt att alltid följa detta vid egna tolkningar eftersom läraren inte är tolk. 
Skolledaren säger att annan personal på skolan inte ska tolka, men det händer ändå och det är viktigt 
att vara medveten om att vid de tillfällena följs kanske inte Kammarkollegiets (2011) och STTF:s 
(2016) riktlinjer. Den anställde ur personalen som tolkar kan ha svårt att vara neutral och kan även 
utföra andra uppdrag samtidigt eftersom olika roller krockar. Detta skulle vara särskilt intressant att 
undersöka vidare genom intervjuer med fler lärare i specialskolan. Eleverna har inga kommentarer till 
lärare som tolkar, mer än att de tar för givet att det måste ske ibland. De ger otextade faktafilmer som 
exempel och menar att där skulle det bli tråkigt att bara sitta och titta om inte en hörande lärare tolkade 
åt dem. Korvela (2004) visar att lärare tolkar film utan text för elever i specialskolan i början av 2000-
talet. Detta fenomen har inte ändrats sedan dess, utan förekommer fortfarande i viss utsträckning. 
Ingen i denna undersökning har kommenterat detta på annat sätt än att det är något som måste ske 
ibland. 
 
Tolkarna verkar hålla hårdare på neutraliteten och tolkrollen än vad eleverna gör. Flera av eleverna i 
undersökningen uttrycker uppskattning för de tolkar som är trevliga och umgås lite, precis som i 
Korvelas (2004) rapport. Det behöver dock inte vara någon motsättning att vara så neutral det går och 
samtidigt trevlig. Från tolkarnas sida framförs att det är möjligt att vara trevlig och lite personlig med 
tolkanvändarna, utan att för den skull bli privat och svika förtroende. De verkar inte känna att de bildar 
allians med eleverna som Wadensjö (1998) lyfter fram som risk när det tolkas för barn. Tolkarna i 
undersökningen vill vara allas tolk. Tidigare forskare har lyft fram tolkens svåra roll som en person i 
mitten och till exempel Anderson (2002) säger att det kan bli så att ingen blir riktigt nöjd med tolkens 
agerande och val när tolken ska försöka vara allas tolk. Samtidigt behöver inte tolkar ge upp 
ambitionen att vara neutral och allas tolk, bara inte känna sig misslyckad ifall det ibland inte går. Det 
är bara tolken som kan båda språken och känner till kulturella skillnader och därför måste tolken 
ibland få ta plats och styra. 
 
Hur mycket ska en tolk hjälpa till? Att en tolk inte ska ta andra uppdrag står tydligt i både 
Kammarkollegiets riktlinjer (2011) och STTF:s yrkesetiska riktlinjer (2016) men hur ska tolken göra 
om eleverna inte förstår eller hänger med? Ingår det i tolkens roll då tolken ju ska möjliggöra 
kommunikation? I Shaw och Jamiessons (1997) undersökning, där tolken förklarade mycket, var det 
en enda döv elev, alla övriga var hörande. Detta skiljer sig från skola A där det mycket sällan finns 
endast en döv eller hörselskadad elev att tolka för. Det skulle i så fall vara ett utvecklingssamtal, men 
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där finns heller inga andra elever närvarande. Det innebär att det på skola A inte uppstår en situation 
där endast en elev inte kan kommunicera med övriga utan tolk, om inte eleven skulle vara nyanländ till 
Sverige. Eleverna vid skola A verkar inte heller inte förvänta sig att det är tolkens ansvar att förklara, 
utan det framkom i stället att högstadieeleverna tycker att en tolk hade hjälpt till för mycket. Tolken 
kan alltså interagera mer än läraren även i svenska specialskolan, men det är inte enligt elevernas 
önskemål och det är inte alla tolkar som gör det. De tolkar som medverkade i denna undersökning 
försöker tvärtom att vara mycket tydliga med sin roll och inte ta på sig andra uppgifter än tolkning. 

5.5 Slutord 
Slutsatsen är att tolkning verkar vara en naturlig del på specialskolan och att den till största del 
upplevs fungera bra när tolkar utför uppdragen. Specialskolan kan dock fundera på hur eleverna får 
information om tolkning och vad som händer när en lärare tolkar eftersom läraren har en annan 
yrkesroll. Tolkningen blir bättre om eleverna förstår tolkprocessen och förstår att det handlar om ett 
samarbete mellan tolkar och tolkanvändare. Undersökningen har även visat att tolkning för elever 
kräver mycket samordning från tolken och att eleverna förväntar sig att tolken ska ta detta ansvar. Det 
finns mycket mer att utforska inom området och det skulle vara intressant att intervjua fler deltagare 
för att kunna dra mer långtgående slutsatser av resultatet, men även att genomföra observationer av 
tolkning för elever inom specialskolan. Både observationer av tolkade lektioner, utvecklingssamtal 
och tolkade studiebesök skulle kunna ge mer underlag. Med mer forskning skulle det vara möjligt att 
bekräfta om de resultat som denna undersökning visar även gäller för en större grupp individer i 
specialskolan. 
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Bilaga 1: Frågeformulär till skolledare 

Intervju skolledning 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Utbildning: ……………………………………………………………………………. 
 
År i yrket: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Frågor: 
 
 
1. Hur mycket tolkning har ni på skolan? 

2. Vilka parter tolkas det oftast mellan? 
(Elev-elev, lärare-elev, elev-annan personal, personal-personal etc.) 

3. Varför har skolan en ”egen” tolk? 
(För- och nackdelar? Är tolken en del av arbetslaget?) 

4. Får eleverna information om hur tolkning i allmänhet går till? 
(hur säkerställer skolan att alla elever får kunskap om tolkning enligt läroplanen i teckenspråk?) 

5. Varför tolkas det till elever på skolan? 
(Ex i undervisning – finns det annan lösning?) 

6. Tror du eleverna tycker det är skillnad mellan tolkade och icke tolkade 
lektioner/besök/aktiviteter? Hur? 

7. Vet du om det händer att andra personer än tolkar ibland tolkar för eleverna? 
(Vid vilka tillfällen? Varför? Vad tycker du om det?) 

8. Vilka är de största utmaningarna med tolkning för elever på skola A? 

9. Hur ser skola A på debatten att det behövs mer tolkade lektioner för att det finns lärare 
som inte kan tillräckligt bra teckenspråk? 
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Bilaga 2: Frågeformulär till tolkar 

Intervju tolkar 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Utbildning: ……………………………………………………………………………. 
 
År i yrket: ……………………………………………………………………………… 
 
Arbetsbeskrivning: …………………………………………………………………….. 
 
 
Frågor: 
 
1. Har du fått någon särskild utbildning i hur man tolkar för barn? Berätta. 

(Är det något du tycker är särskilt användbart?) 

2. Vilka parter tolkar du oftast mellan? (Elev-elev, lärare-elev, elev-annan personal, 
personal-personal etc.) 
(Är det någon skillnad?) 

3. Hur mycket förberedelsetid får du (beroende på uppdrag)? 
(Hur förbereder du dig? Är det tillräckligt?) 

4. Gör du anpassningar när du tolkar för barn jämfört med om du tolkar för vuxna? Beskriv 
(Exempel tempo, ordval, fler betoningar, undviker bokstaveringar, mer narrativt, mer hjälp med 
turtagning/ögonkontakt etc.) 

5. Om du gör anpassningar när du tolkar för barn: varför gör du dessa anpassningar? 
(Alt. Om du inte gör anpassningar, berätta varför du väljer att tolka på samma sätt till barn och vuxna) 

6. Vad gör du om du märker att eleverna inte förstår? 

7. Får eleverna information om hur tolkning går till? 
(Vilken information och hur går det till? Allmänt eller inför varje gång?)  

8. Vad tycker du att eleverna behöver veta om tolkning för att tolkningen ska fungera bra? 

9. Tror du eleverna tycker det är skillnad mellan tolkade och icke tolkade 
lektioner/besök/aktiviteter? Hur? 

10. Vet du om annan personal på skolan tolkar för eleverna? 
(Vid vilka tillfällen? Vad tycker du om det?) 

11. Till tolk 1: 

a) Vilka för- och nackdelar är det med att du finns på plats på skola A? 
(Lättare att tolka för att du är mer insatt i organisationen/kan persontecken/känner till vad som har 
hänt? Svårare med neutralitet och tolkrollen för att du är en i arbetslaget alt. känner eleverna väl?) 

b) Hur fungerar tolksamordningen? 
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c) Känner du att du är en del av skola A:s personal? 

12. Till tolk 2: 

a) Vilket pedagogiskt ansvar har du? 

b) Påverkas din tolkroll av att du återkommer till samma tolkanvändare flera gånger? 
(Hur bemöts du av eleverna och läraren?) 
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Bilaga 3: Frågeformulär till lärare 

Intervju lärare 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Utbildning: ……………………………………………………………………………. 
 
År i yrket: ……………………………………………………………………………… 
 
Arbetsbeskrivning:  
 
Frågor: 
 
1. Vid vilka tillfällen händer det att du tolkar för elever på skola A? 

2. Vad är orsaken till att du tolkar? 
(Beordrad? Tolkbrist? Känner eleverna/sammanhanget bättre?) 

3. Vilka för- och nackdelar ser du med att du tolkar (i stället för en inhyrd yrkesutbildad 
tolk)? 

4. Vilka parter tolkar du oftast mellan? (Elev-elev, lärare-elev, elev-annan personal, 
personal-personal etc.) 
(Är det någon skillnad?) 

5. Gör du anpassningar när du tolkar för barn jämfört med om du tolkar för vuxna? Beskriv.  
(Exempel tempo, ordval, fler betoningar, undviker bokstaveringar, mer narrativt, mer hjälp med 
turtagning/ögonkontakt etc.) 

6. Får eleverna information om hur tolkning går till? 
(Vilken information och hur går det till?) 

7. Vad gör du om eleverna inte förstår? 

8. Tror du eleverna tycker det är skillnad mellan tolkade och icke tolkade 
lektioner/besök/aktiviteter? Hur? 
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Bilaga 4: Frågeformulär till elever 

Intervju elever 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Ålder: ……………………………………………………………………………. 
 
Klass: ……………………………………………………………………………… 
 
År på skola A: ……………………………………………………………… 
 
Ev. tidigare skola: ………………………………………………………………… 
 
Vilket/vilka språk använder du i första hand?: ……………………………………. 
 
Vilka andra språk använder du? :…………………………………………………. 
 
Vilket/vilka språk använder ni hemma?: ………………………………………… 
 
Frågor: 
 
1. När har du tolk i skolan? 

(Lektioner, aktiviteter som friluftsdagar, studiebesök, utvecklingssamtal, raster etc.) 

2. Finns det tillfällen när du skulle vilja ha tolk fast det inte finns någon? När? 
(Grupparbeten, raster, luncher, personal/elever på skolan som inte kan teckenspråk/svenska) 

3. Vet du vem som är ”skola A:s” tolk? 

4. Har du fått information om hur tolkning går till? Vad? 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på när det tolkas? 
(Vad ska tolken göra? Vad ska den som talar/tecknar göra? Vad ska den som lyssnar/tittar göra?) 

6. Tycker du att det är skillnad mellan tolkade och icke tolkade lektioner/besök/aktiviteter? 
Hur? 
(Kontakt med den som talar/tecknar, hur lätt det är att förstå, möjlighet att ställa frågor/avbryta) 

7. Vad gör du om du inte förstår tolken? 

8. Är det någon skillnad på att ha samma tolk (som tolk 1) eller om det kommer olika 
tolkar? Beskriv 

9. För högstadiet: 
Hur fungerade det förra läsåret med tolk på lektionerna? Vad var bra? 
(Berätta om redovisningstillfällena) 

10. Har du något annat du vill berätta om tolkning på skola A? 
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Bilaga 5: Information om undersökning till vuxna  

Information till deltagare i intervju om tolkning för barn i specialskolan 
 
Hej! 
 
Du tillfrågas härmed om du vill delta i en intervju inom ramen för ett examensarbete i teckenspråk och 
tolkning. Läs gärna igenom denna information och lämna sedan ditt medgivande. 
 
Varför utförs detta examensarbete? 
Mitt namn är Anna Trolin och jag läser vid Stockholms universitet på kandidatprogrammet i 
teckenspråk och tolkning. Under våren 2016 kommer jag att genomföra mitt examensarbete. Syftet 
med min studie är att kartlägga och beskriva hur olika parter ser på tolkning för barn inom 
specialskolan. Vad tycker parterna fungerar bra och vad tycker de fungerar mindre bra? Jag har fått 
tillstånd av skolledningen att genomföra intervjuer med skolledning, tolkar och elever på skola A.  
 
Hur går intervjuerna till? 
Intervjun tar ungefär ½- 1 timme. Utifrån några givna frågor får du berätta om din syn på tolkning 
inom specialskolan med fokus på tolkning för barn. 
 
Hantering av data och sekretess 
Intervjun kommer att spelas in på video, men materialet är endast tillgängligt för mig och för min 
handledare, personuppgifter samlas inte in. Andra som deltar i projektet kommer inte att kunna ta del 
av det inspelade materialet. Materialet hanteras konfidentiellt. När examensarbetet är klart (beräknat 
till juni 2016) kommer allt material att förstöras.  
 
Kan jag ta del av resultaten? 
Resultaten från alla intervjuerna kommer att presenteras i en kandidatuppsats, som kommer att finnas 
tillgänglig på internet. Om du lämnar din e-post skickar jag ett meddelande när uppsatsen finns 
tillgänglig. 
 
Vad händer om jag inte vill delta i intervjun? 
Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill delta utan att ange 
orsak och stryks därmed ut materialt utan några konsekvenser. 
 
Ansvariga och ytterligare information 
 
Ansvarig student: 
Anna Trolin, student vid kandidatprogrammet för teckenspråk och tolkning 
Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet 
Telefon: 073-986 32 39 
antr5914@student.su.se 
 
Handledare: 
Elisabet Tiselius, studierektor för tolkning 
Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet 
Telefon: 070-730 37 77 
elisabet.tiselius@su.se 

 
 
 
 

mailto:antr5914@student.su.se
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Samtycke till deltagande i intervju om tolkning i specialskolan 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i en intervju om tolkning i specialskolan. Jag är 
medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 
utan att förklara varför och utan att det får några konsekvenser. 

 

Stockholm den ...... / ...... 2016 

 

 

 
..................................................  ............................................... 

Namnteckning   Namnförtydligande (texta) 
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Bilaga 6: Information om undersökning till 
vårdnadshavare  

Information till vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Ditt barn tillfrågas härmed om han/hon vill delta i en intervju inom ramen för ett examensarbete i 
teckenspråk och tolkning. Läs gärna igenom denna information och lämna sedan ditt medgivande om 
du godkänner att ditt barn deltar.  
 
Varför utförs detta examensarbete? 
Mitt namn är Anna Trolin och jag läser vid Stockholms universitet på kandidatprogrammet i 
teckenspråk och tolkning. Under våren 2016 kommer jag att genomföra mitt examensarbete. Syftet 
med min studie är att kartlägga och beskriva hur olika parter ser på tolkning för barn inom 
specialskolan. Vad tycker parterna fungerar bra och vad tycker de fungerar mindre bra? Jag har fått 
tillstånd av skolledningen att genomföra intervjuer med skolledning, tolkar och elever på skola A.  
 
Hur går intervjuerna till? 
Intervjuerna med eleverna kommer att ske vid ett tillfälle där en mindre grupp elever tillsammans får 
samtala utifrån några givna frågor kring tolkning (kallas ofta fokusgrupp). Denna intervju tar ungefär 
30 min och kommer äga rum på skola A, men inte under lektionstid. Eleverna missar inte viktig 
undervisning. 
 
Hantering av data och sekretess 
Intervjun kommer att spelas in med video, men materialet är endast tillgängligt för mig och för min 
handledare, personuppgifter samlas inte in. Skolledning eller tolkar kommer inte att veta vilka som 
deltar i intervjuerna och kommer inte att kunna se inspelningarna. När examensarbetet är klart 
(beräknat till juni 2016) kommer allt inspelat material att förstöras. I själva uppsatsen kommer inte 
någon elev att citeras med namn eller annat som kan identifiera eleven, utan alla är anonyma. Om ditt 
barn är under 15 år behöver du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till att han/hon deltar (finns på 
nästa sida). 
 
Kan jag ta del av resultaten? 
Resultaten från alla intervjuerna kommer att presenteras i en kandidatuppsats, som kommer att finnas 
tillgänglig på internet. Om du lämnar din e-post skickar jag ett meddelande när uppsatsen finns 
tillgänglig. 
 
Vad händer om jag eller mitt barn inte vill att han/hon ska delta i intervjun? 
Ditt barns deltagande är frivilligt. Om han/hon inte vill delta kan ni bara bortse från detta brev. Om ditt 
barn vill delta men ångrar sig kan han/hon när som helst meddela att han/hon inte längre vill delta och 
stryks därmed ur materialet utan några konsekvenser och utan att man behöver uppge någon orsak. 
 
Ansvariga och ytterligare information 
Ansvarig student: 
Anna Trolin, student vid kandidatprogrammet för teckenspråk och tolkning 
Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet 
Telefon: 073-986 32 39 
antr5914@student.su.se 
 
 
 
 

mailto:antr5914@student.su.se
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Handledare: 
Elisabet Tiselius, studierektor för tolkning 
Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet 
Telefon: 070-730 37 77 
elisabet.tiselius@su.se 

 
 
Samtycke till deltagande i intervju om tolkning för barn i specialskolan 

Härmed ger jag mitt samtycke till att mitt barn deltar i en intervju om tolkning för barn i 
specialskolan. Jag är medveten om att intervjuerna kommer att användas i forskningssyfte 
men att deltagandet är frivillig och mitt barn kan när som helst kan avbryta sitt deltagande 
utan konsekvenser och utan att förklara varför. Fyll i och lämna till mentorn 

 

Barnets namn:……………………………………………………  Klass: …………….. 

Vill intervjuas på:   Svenska    Teckenspråk 

Mejladress:…………………………………………………………………………….. 

 

Stockholm den ...... / ...... 2016 

 

 
..................................................  ............................................... 

Namnteckning(vårdnadshavare)  Namnförtydligande (texta) 

 

Barnets medgivande  

Jag tycker det är OK att delta. Jag vet att intervjun ska användas för forskning och att jag kan 
hoppa av när jag vill utan att förklara varför. Fyll i och lämna till mentorn. 

Kryssa för det som gäller dig 

 Min förälder eller någon annan vuxen har förklarat vad jag ska göra i undersökningen 

 Jag är över 15 år och har läst igenom informationen själv. 

.................................................   ................................................. 
Namnteckning (barn)   Namnförtydligande (texta) 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 
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