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Abstract 

The purpose of this study is to contribute knowledge about translanguaging, how it is used in 

a classroom with multilingual pupils in a school with deaf and hard of hearing pupils. This 

study sets out from a sociocultural point of view, inspired by linguistic ethnography. A case 

study has been carried out in a tenth grade class, in one of Sweden’s five regional schools for 

deaf and hard of hearing pupils. The questions this study try to find the answers to, are: In 

what situations do pupils switch between Swedish sign language, spoken Swedish and spoken 

English and how does this switch appear? How do the pupils use their multilingualism as a 

resource and how can this support them in their learning process? and Which modalities are 

used and how are they used as mediating tools? The languages this study focuses on are: 

Swedish sign language, Swedish and English. The study has conducted observations in 

lessons in Swedish and English and the results show that the pupils use all of their linguistic, 

multimodal repertoire to make common sense in their communication with others and in their 

own learning process. Despite language policies, previously made decisions on what language 

to use in the lesson together with a traditional view of keeping languages separated, 

translanguaging occurs in the classroom in a dynamic interaction adapted to the situation and 

receiver in a common sense making situation. This study can contribute to an understanding 

and realization of how multilingual pupils use their language resources in their learning 

process. Translanguaging should be seen upon as an asset and used consciously to strengthen 

and develop pupils learning.  
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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie är att i ett multimodalt flerspråkigt klassrum i specialskolan 

belysa samt beskriva elevers translanguaging. Utifrån en sociokulturell utgångspunkt med 

inspiration av lingvistisk etnografi genomförs en kvalitativ fallstudie genom deltagande 

observation samt videodokumentation i en elevgrupp i årskurs 10 på en av Sveriges fem 

regionala specialskolor för döva och hörselskadade. Studiens frågeställningar är: I vilka 

situationer väljer eleverna att växla mellan svenskt teckenspråk, talad svenska och talad 

engelska, samt hur kan denna växling se ut? Hur använder eleverna sin flerspråkighet som 

resurs och hur kan detta stötta dem i lärprocessen? samt Vilka modaliteter förekommer och 

på vilket sätt används dessa som medierande verktyg? Språken som står i fokus är svenskt 

teckenspråk, svenska samt engelska. Undervisning i svenska och engelska har observerats och 

resultatet visar att eleverna använder hela sin språkliga, multimodala repertoar för att skapa 

gemensam mening i sin kommunikation med andra samt i sin egen lärprocess. Trots 

språkpolicyer, på förhand bestämt undervisningsspråk samt en traditionell syn på att hålla 

språk åtskilda förekommer translanguaging bland nämnda elever i en dynamisk växelverkan 

anpassad utifrån situation och mottagare i ett gemensamt meningsskapande. Föreliggande 

studie kan bidra med förståelse och insikt vad gäller flerspråkiga elever och användning av 

hela deras flerspråkiga repertoar i lärprocessen. Elevers translanguaging bör ses som en 

tillgång och användas medvetet för att stärka och utveckla deras lärande.  

 

Nyckelord 
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Inledning 

I detta examensarbete står specialskolans elever och deras användning av translanguaging i 

fokus. Begreppet translanguaging är relativt nytt i bemärkelsen ”en sömlös växling mellan 

språken där språken används integrerat utan distinkta gränser och där den flerspråkiga 

individen använder hela sin språkliga repertoar för att uttrycka sig och skapa mening både för 

sig själv och för andra” (Lindahl, 2015, s. 125). Tidigare forskning har lyft att flerspråkighet 

skulle kunna påverka barns kognitiva samt språkliga utveckling negativt, dock påpekar 

Hendar (2016) att flerspråkighet, i synnerhet vad gäller döva elever och elever med 

hörselnedsättning, främjar språkutveckling. Garcia och Wei (2014) lyfter att elever, genom 

translanguaging, ges en möjlighet till meningsfull delaktighet i sitt eget lärande. Under de 

senaste tio åren har, menar Grosjean (2016), begreppet translanguaging utvecklats inom 

forskningsområdet flerspråkighet och flerspråkig undervisning. I en intervju med Garcia, stark 

förespråkare för translanguaging inom undervisning, får Grosjean (2016) följande svar på 

frågan varför flerspråkiga elever ska få möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i sitt 

lärande: ”Only by drawing from their entire language repertoire will bilingual students be able 

to demonstrate what they know, and especially what they can do with language” (Grosjean, 

2016, s. 1). Såväl Lindahl (2015) som Yoxsimer Paulsrud (2014) nämner translanguaging som 

ett intressant och lämpligt begrepp att utforska mer ingående för att på så sätt skapa ett större 

underlag för adekvat undervisning av flerspråkiga elever. Begreppet translanguaging beskrivs 

mer utförligt under avsnittet termer och begrepp. 

 

Flerspråkiga döva elever och elever med hörselnedsättning i Specialpedagogiska 

Skolmyndighetens (SPSM) regionala specialskolor i Sverige är inte en homogen grupp utan 

deras flerspråkighet, vad gäller exempelvis språken svenskt teckenspråk, svenska, engelska 

med flera, kan variera beroende på språkförmåga, ålder då de fått tillgång till språk samt flyt i 

språken. Då Garcia fick en doktorand som själv var döv, Cole, upptäckte hon snart, 

tillsammans med Cole, att dövas multimodala flerspråkighet skapade en vidare förståelse för 

den sociala konstruktion som språk, talade såväl som tecknade, i själva verket är (Garcia & 

Cole, 2014). De fann att döva barn kan ha möjlighet att utveckla ett större språkande än 

hörande barn eftersom signacy, en tredje semiotisk resurs förutom oracy och literacy, 

eventuellt skapar en rikare och mer komplex semiotisk repertoar, som kan användas 

dynamiskt. Alla språk som individen har tillgång till bidrar till hur individen kan uttrycka sig 

och ger möjlighet att låna in begrepp från ett språk till ett annat (Garcia & Cole, 2014). 
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I läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 går att läsa följande: 

”Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande 

och kunskapsutveckling. För döva och hörselskadade elever innebär detta en språkmiljö som 

ger förutsättningar att möta och använda sig av både teckenspråk och svenska i skolans alla 

sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 12). Skolan ska även ansvara för att varje elev efter 

genomgången specialskola: 

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

 kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att 

kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt 

Specialskolans mål är därutöver att varje döv eller hörselskadad elev utvecklar sin 

förmåga att använda sig av teckenspråk på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 

2011, s. 15). 

Eftersom Lspec11 lyfter betydelsen av att skapa goda förutsättningar för elevers lärande samt 

förmågan att kommunicera rikt och nyanserat på teckenspråk, svenska och engelska ser vi 

värdet av att studera elever i specialskolan och deras språkanvändning för att på så sätt 

upptäcka och belysa vikten av att ta tillvara deras språkliga resurser i sin lärprocess. 

 

Vi är båda utbildade lärare för grundskolans senare år och vår yrkesmässiga bakgrund 

omfattar 16 respektive 10 år som språklärare inom specialskolan. Som speciallärare med 

specialisering mot dövhet eller hörselskada fordras enligt Högskoleförordningens 

examensförordning: 

  

fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och … fördjupad kunskap om barn 

och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i 

relation till undervisningsämnen eller ämnesområden (SFS 2011:186, s. 9).  

 

Utifrån denna bakgrund samt förordning har vi i vårt examensarbete valt att undersöka elevers 

språkanvändning med fokus på translanguaging.  

 

Denna studie är ett komplement till forskning inom flerspråkighet och translanguaging vad 

gäller döva elever och elever med hörselnedsättning och även ett bidrag till att dessa elevers 

språkliga resurser tas tillvara och används i deras lärande.  
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Disposition 

Detta examensarbete inleds med en presentation av centrala termer och begrepp följt av 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs undersökningsområdet i 

bakgrundsdelen. Sedan presenteras en granskning av tidigare forskning under fyra rubriker; 

Flerspråkig kompetens i klassrummet, Elevers användning av translanguaging, Tvåspråkighet 

och bikultur samt Flerspråkig, multimodal undervisning och translanguaging. Studiens 

teoretiska utgångspunkt, sociokulturellt perspektiv, presenteras sedan och därefter följer 

metoddelen där lingvistisk etnografi, kvalitativ fallstudie och observation beskrivs. Studiens 

urval samt bearbetning av det empiriska materialet framförs och efter det redogörs hur hänsyn 

tagits till etiska aspekter. Därefter redogörs resultatdelen och slutligen förs en diskussion 

kring resultatet i förhållande till tidigare forskning ur ett sociokulturellt perspektiv. Även en 

metoddiskussion finns här. Avslutningsvis framförs studiens slutsats samt tankar kring vidare 

forskning.  

Termer och begrepp 

Nedan följer fem centrala begrepp som bedömts relevanta att presentera för att skapa tydlighet 

samt förklara hur de kan förstås i denna studie.  

Tvåspråkighet och flerspråkighet  

Att vara bilingual (tvåspråkig) innebär traditionellt sett att en individ behärskar två autonoma 

språk. Vad tvåspråkiga individer således har gemensamt är att de inte är så kallat monolingual 

(enspråkiga). Garcia och Wei (2014) menar att det inte handlar om två autonoma, separata 

system utan tvåspråkighet är dynamiskt, icke-linjärt och komplext. Garcia och Wei (2014) 

lyfter Cummins tankar om en common underlying profiency (gemensam underliggande 

språklig förmåga), vilket innebär att språken är ömsesidigt beroende av varandra och att 

språklig praxis överförs mellan språken, och betonar samtidigt att de vill gå ett steg längre 

genom att lyfta dynamisk tvåspråkighet och translanguaging (se nedan).  

Om en individ behärskar fler än två språk kan begreppet multilingual, det vill säga 

flerspråkig, användas (Garcia & Wei, 2014). Enligt Lindahl (2015) föredras begreppet 

multilingualism (flerspråkighet) i senare forskning även om en del forskare använder 

begreppet bilingualism (tvåspråkighet) som ett övergripande begrepp med innebörden att 

behärska fler än ett språk. Sett utifrån dagens mångkulturella samhälle lyfter Blackledge och 

Creese (2010) begreppet flerspråkighet som ett adekvat begrepp att använda. Grosjean (2010) 
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menar att tvåspråkiga och flerspråkiga individer definieras genom användning av två eller 

flera språk i sitt vardagliga liv. Därmed är, menar han vidare, döva individer som använder 

teckenspråk samt landets majoritetsspråk i högsta grad tvåspråkiga.  

I denna studie används begreppet flerspråkighet till övervägande del eftersom de elever som 

studerats använder fler än två språk i de undervisningssammanhang som observerats. Även 

utanför klassrummet möter eleverna, förutom svenskt teckenspråk och skriven samt talad 

svenska, engelska i skrift och tal eftersom såväl TV-program och filmer som webbsidor och 

sociala medier förekommer på detta språk. Tvåspråkighet innefattas i begreppet 

flerspråkighet, dock förekommer begreppet tvåspråkighet i denna studie vid de tillfällen då 

andra forskare valt att använda det.  

Multimodalitet 

Olika modaliteter såsom teckenspråk, tal, skrift, bilder, design, ljud, digital teknik etcetera 

förekommer samtidigt i ett klassrum som meningsskapande redskap i en situerad praxis enligt 

Rosén och Wedin (2015). Blackledge och Creese (2010) menar att det är en pedagogisk 

nödvändighet att använda alla de olika modaliteter som finns att tillgå för att skapa en så god 

lärandesituation som möjligt. Lindahl (2015) menar att ”mening skapas genom multipla 

modaliteter i en social miljö och i interaktion med andra” (s. 22). Kommunikation kan 

betraktas som en ström av olika modaliteter som var och en bidrar till ett gemensamt 

meningsskapande (Lindahl, 2015). Fortsatt menar Lindahl (2015) att en teckenspråkig dialog i 

en flerspråkig miljö ska ses som multimodal. Teckenspråk är en egen modalitet som till 

skillnad från talade språk är ett visuellt-gestuellt språk och språkets uppbyggnad och 

strukturella organisation är utvecklad av användarna i ett socialt sammanhang. Teckenspråk 

kan, men behöver inte alltid, förstärkas med andra modaliteter som till exempel texter och 

bilder. Allards (2013) avhandling visar på ett flertal modaliteter i den undervisning hon 

observerat; skriven svenska och skriven engelska, svenskt teckenspråk och 

handalfabetsbokstavering samt simultant tal och tecken. Allard (2013) menar att ”funktionen 

med att använda tal och tecken simultant är att meddela något eller att förtydliga ett yttrande” 

(s. 158). Om två modaliteter används samtidigt kan detta bero på att eleven vill försäkra sig 

om att läraren förstår vad eleven säger (Allard, 2013). I föreliggande studie förekommer flera 

exempel på att teckenspråket kan ha denna förstärkande roll, exempelvis i 

engelskundervisningen där diskussioner om grammatik och ords betydelse är ofta 
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förekommande och där det svenska teckenspråket har en förstärkande och förtydligande roll i 

att skapa mening för eleverna. 

Hendar (2016) lyfter att ju tidigare döva barn och barn med hörselnedsättning möter olika 

språkliga modaliteter desto större är möjligheten att deras utbildningsresultat förändras i 

positiv riktning.  

I denna studie används begreppet multimodalitet som ett samlingsbegrepp gällande alla de 

olika modaliteter som förekommer vid observationstillfällena.  

Translanguaging 

Translanguaging beskriver flerspråkiga individers fria, dynamiska språkanvändning. Det 

innebär en växelverkan mellan språken där den samlade språkresursen utnyttjas optimalt 

(Lindahl, 2015). Språkande är en process som innefattar interaktion, kommunikation och 

meningsskapande i en social kontext. Wei (2016) framhäver att translanguaging är så mycket 

mer än att bara växla mellan två språk och menar att translanguaging utmanar de gränser som 

historiskt sett har funnits mellan språk såväl som mellan språk och andra kognitiva system. 

Innan begreppet translanguaging fick genomslag och synen på språkande förändrades 

användes begreppet kodväxling. Tolkningen av begreppet kodväxling varierar och Creese 

(2008) menar att kodväxling kan ses som användning av två separata koder. Lindahl (2015) 

tolkar begreppet kodväxling som en växling mellan språken på så sätt att ord från ett språk lånas 

in till det andra språket eller att man växlar mellan språken i syfte att översätta orden. En tredje 

syn på kodväxling står Hornberger och Link (2012) för som menar att kodväxling innebär att 

talare använder sig av två olika grammatiska system i sina uttalanden. Till viss del menar 

Lewis, Jones och Baker (2012b) att translanguaging och kodväxling överlappar varandra men 

understryker att translanguaging använder sig av alla de språkliga resurser som finns hos 

individen. Wei (2016) poängterar att translanguaging ”is transformative in nature” (s. 8). 

Translanguaging använder sig av form, funktion och mening och skapar utrymme för den 

flerspråkiga språkanvändaren att använda språken på ett levande sätt. 

I denna studie används begreppet translanguaging enligt definitionen ovan, det vill säga 

användning av en individs samtliga språkliga resurser. Begreppet kodväxling innefattats i 

detta. Det engelska begreppet translanguaging används i föreliggande studie eftersom det 

ännu saknas ett vedertaget begrepp på svenska.  
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Döva elever och elever med hörselnedsättning 

I specialskolan undervisas döva elever och elever med hörselnedsättning. Dessa elever kan ha 

en varierad grad av hörselnedsättning, allt ifrån en lätt hörselnedsättning på ett öra till att vara 

helt döva. En del elever har nytta av olika hörseltekniska hjälpmedel såsom hörapparater och 

cochleaimplantat, vilket kan ge en användbar, men inte en fullgod, hörsel. De tekniska 

hjälpmedlen har inte samma förmåga som det mänskliga örat att sortera bort ovidkommande 

ljud utan de förstärker alla ljud, därmed blir buller, höga ljud etcetera extra tydliga och 

försvårar för personen med hörselnedsättning att uppfatta exempelvis tal. Förutsättningar för 

att kunna tolka och förstå språkljud påverkas av graden av hörselnedsättning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 

Föreliggande studies fokus är döva elever och elever med hörselnedsättning mottagna i 

specialskolan. Eleverna har varierad grad av hörselnedsättning och deras användning av sina 

flerspråkiga resurser är individuell och varierad beroende på kontext och erfarenhet. Vad 

gäller begreppet hörselnedsättning används det konsekvent i denna studie, dock förekommer 

den tidigare benämningen hörselskadad i en del dokument såsom skollagen och läroplanen 

vilket innebär att detta kan komma att förekomma.  

Specialskola 

Sveriges fem regionala specialskolor lyder under Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

(SPSM) och har i uppdrag att ge döva elever och elever med hörselnedsättning förutsättningar 

att bli tvåspråkiga (svenskt teckenspråk och svenska). I en tvåspråkig miljö ska eleverna ges 

möjlighet till en flexibel utbildning där de kan växla mellan språken. Utbildningen är tioårig 

och har en egen läroplan som dock till stor del liknar grundskolans läroplan. Skillnaden är att 

det i specialskolans läroplan står inskrivet om tvåspråkighet samt att det finns särskilda 

kursplaner i ämnena teckenspråk, svenska, engelska, moderna språk samt rörelse och drama 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 

Föreliggande studie fördjupar sig i elevers användning av translanguaging i den regionala 

specialskolan. Begreppet flerspråkighet används dock istället för tvåspråkighet eftersom 

eleverna i studien använder, utifrån sina individuella språkliga resurser, såväl svenskt 

teckenspråk som svenska och engelska. Huruvida de behärskar fler språk än dessa står inte i 

fokus i denna studie. Då begreppet specialskola fortsättningsvis nämns menas en eller flera av 

de fem regionala specialskolorna som har döva elever och elever med hörselnedsättning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att i ett multimodalt flerspråkigt klassrum i den regionala 

specialskolan belysa samt beskriva elevers translanguaging, såväl hur detta kan te sig samt 

hur detta kan vara en resurs för deras lärande. Utifrån detta syfte har följande tre 

frågeställningar formulerats: 

 

 I vilka situationer väljer eleverna att växla mellan svenskt teckenspråk, talad svenska 

och talad engelska, samt hur kan denna växling se ut? 

● Hur använder eleverna sin flerspråkighet som resurs och hur kan detta stötta dem i 

lärprocessen?   

● Vilka modaliteter förekommer och på vilket sätt används dessa som medierande 

verktyg?  

 

Denna studie har avgränsats genom att enbart elevers, och inte lärares, användning av 

translanguaging i klassrummet studerats. Vi finner det intressant att studera elevers 

språkanvändning i klassrummet och eftersom det främst bedrivits forskning gällande 

interaktion mellan lärare och elev tidigare vill vi rikta denna studies fokus på elevers 

språkande. Studien har även begränsats till två kärnämnen, nämligen engelska och svenska, 

eftersom examensarbetet annars skulle bli allt för omfattande. Eleverna i studien är 

flerspråkiga såtillvida att de använder svenskt teckenspråk, svenska i skrift och tal samt 

engelska i skrift och tal. Huruvida de behärskar fler språk än dessa står, som tidigare nämnts, 

inte i fokus i föreliggande studie. På grund av denna studies omfattning observeras endast en 

klass. I denna studie belyses en elevgrupps användning av translanguaging i klassrummet, 

således kommer inte en jämförelse med exempelvis en annan elevgrupp att göras. 

Bakgrund  

I kapitlet bakgrund kommer läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 samt kursplanen i engelska för döva och hörselskadade respektive kursplanen i svenska 

för döva och hörselskadade att beröras. Därefter lyfts begreppet translanguaging i ett vidare 

perspektiv. Slutligen tas språkutvecklande undervisning samt undervisning av döva elever och 

elever med hörselnedsättning upp.  
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Läroplanen  

I Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står följande:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 

10).  

Vidare står det uttryckt i läroplanen att: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ansvarar inom 

ramen för detta för att döva och hörselskadade elever ges förutsättningar att utveckla 

sådana språkkunskaper att de kan avläsa och uttrycka tankar och idéer på svenskt 

teckenspråk samt använda tolk. Genom denna tvåspråkighet ökar elevens 

möjligheter till fortsatta studier och delaktighet i samhället (Skolverket, 2011, s. 11). 

I kursplanen i engelska för döva och hörselskadade såväl som i kursplanen i 

svenska för döva och hörselskadade står det att för att kunna tänka, kommunicera 

och lära är människans främsta redskap språk (Skolverket, 2011). Vidare står det i 

kursplanen i engelska för döva och hörselskadade att: 

Genom undervisningen ska döva och hörselskadade elever ges möjligheter att i 

skrift, och utifrån sina individuella förutsättningar i tal, utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå engelska, att kunna 

formulera sig och samspela med andra på språket, samt att kunna anpassa sitt språk 

till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår 

även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja 

kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till 

(Skolverket, 2011, s. 32).  

En liknande formulering går att läsa i kursplanen i svenska för döva och 

hörselskadade: 

Undervisningen i ämnet svenska i specialskolan ska syfta till att döva och 

hörselskadade elever, i skrift och utifrån sina individuella förutsättningar i tal, 

utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk och sitt teckenspråk 
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parallellt, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan använda båda språken för 

att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna 

genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språken för att tänka, 

kommunicera och lära (Skolverket, 2011, s. 224).  

Människor utvecklar sin identitet, uttrycker tankar och känslor och förstår hur andra tänker 

och känner genom språket. Ett rikt och varierat språk bidrar till att människan kan förstå och 

verka i ett samhälle där språk, generationer, kulturer och livsåskådningar möts. För döva och 

personer med hörselnedsättning är det värdefullt att behärska både svenska och teckenspråk 

för att kunna delta i samhälls- och arbetslivet (Skolverket, 2011).   

Enspråkighetsnorm – dynamisk tvåspråkighet och translanguaging 

Synen på tvåspråkighet och flerspråkighet i Sverige har länge präglats av en 

enspråkighetsnorm, vilket Rosén och Wedin (2015) lyfter. Detta trots att majoriteten av 

världens befolkning är flerspråkig. Flerspråkiga individer jämförs således med denna 

enspråkighetsnorm och de anses då vara dubbelt enspråkiga eller flerspråkiga med två eller 

flera separata språk. Såväl människans flerspråkiga kommunikation som världens alla språk 

har beskrivits, kategoriserats och etiketterats.   

Traditionellt sett har även tvåspråkig undervisning utgått ifrån enspråkighet där ett andraspråk 

har setts som ett komplement. Att kodväxla mellan språken har ansetts negativt och språken 

har hållits åtskilda (Musk & Wedin, 2010; Rosén & Wedin, 2015). Även Garcia och Sylvan 

(2011) påpekar att tvåspråkig undervisning länge präglats av en syn på flerspråkiga individer 

som enspråkiga med ytterligare språk samt användning av endast ett språk i taget i 

undervisningen. De argumenterar vidare för att dagens klassrum är såväl flerspråkiga som 

mångkulturella och fokus bör därför vara att kommunicera med alla elever i klassrummet och 

utmana dem i deras lärande genom att bygga vidare utifrån var och ens språkliga och 

akademiska förmågor.  

Garcia och Sylvan (2011) beskriver olika typer av tvåspråkig undervisning och nämner bland 

annat additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Additiv tvåspråkighet innebär att när elever börjar 

skolan med ett befintligt förstaspråk (L1) lär de sig även ett andraspråk (L2) och kan därefter 

använda båda språken (L1+L2=L1+L2). Subtraktiv tvåspråkighet innebär istället att när 

elever med ett befintligt språk, vanligtvis ett minoritetsspråk, börjar skolan lär de sig ett 

andraspråk samtidigt som förstaspråket subtraheras (L1+L2 - L1     L2). Det är således 

majoritetsspråket, det språk som används i skolan, som anses ha högst status. Såväl additiv 



10 

 

som subtraktiv tvåspråkighet innebär två autonoma, linjära språk. Garcia och Cole (2014) 

anser att dessa båda begrepp inte riktigt passar in på döva eftersom teckenspråk inte är det 

språk som används naturligt i hemmet då 90 % av döva elever föds av hörande föräldrar. 

Döva barn tillägnar sig vanligen signacy (förstå och producera tecken), literacy (läsa och 

skriva) och ibland oracy (lyssna och tala) i skolan och inte hemma (Garcia & Cole, 2014).  

Garcia och Sylvan (2011) menar att kunskap och förmågor i ett språk är potentiellt 

tillgängliga för utveckling av ännu ett språk. Dock vill Garcia och Wei (2014) gå ett steg 

längre och lyfter därmed begreppet dynamisk tvåspråkighet, vilket innebär att en flerspråkig 

individs språkförmågor är komplexa och står i relation till varandra på ett icke-linjärt sätt. 

Subtraktiv tvåspråkighet liknar de vid en enhjuling, additiv tvåspråkighet liknar de vid en 

traditionell tvåhjulig cykel och dynamisk tvåspråkighet liknar de vid ett terrängfordon. Detta 

sistnämnda terrängfordon menar de visar på en flerspråkig individs förmåga att anpassa sig till 

den ojämna terräng som kommunikation utgör.  

Människans användning av språk är dynamisk och komplex och den kategorisering samt 

etikettering av språk och kommunikation som tidigare nämnts i detta avsnitt menar en del 

forskare endast är en mänsklig konstruktion, vad det istället handlar om är människors 

språkande (Rosén & Wedin, 2015). För att gå ett steg längre kan vi istället för att se på språk 

som separata entiteter använda oss av translanguaging det vill säga ”… människors 

användande av sina olika språkliga resurser” (Rosén & Wedin, 2015, s. 121).  Människans 

språkliga resurser är, till skillnad mot separata delar, en helhet, ett integrerat system, vars 

varieteter kompletterar varandra.  

Begreppet translanguaging kommer ursprungligen från Wales och myntades av Williams. 

Från början avsågs den pedagogik som innebar att elever uppmanades att alternera mellan 

sina språk vad gällde receptiva och produktiva förmågor. Sedermera har begreppet 

translanguaging definierats olika av olika forskare. Garcia och Wei (2014) menar att 

translanguaging inte handlar om separata språk utan om den multipla diskursiva praktik som 

flerspråkiga individer deltar i för att skapa mening. De olika språk som en flerspråkig individ 

har tillgång till ses som en samlad resurs som kan utnyttjas utifrån situation. Begreppet 

translanguaging beskriver denna fria, dynamiska växelverkan mellan språken (Lindahl, 2015). 

Det finns fyra olika kriterier som betecknar begreppet flerspråkighet enligt Musk och Wedin 

(2010): ”ursprung, kompetens, funktion och attityder” (s. 10). Flerspråkigt ursprung betyder 
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att du föds in i en familj där det finns infödda talare som talar två eller flera språk. Begreppet 

flerspråkig kompetens handlar om hur bra du behärskar språket, allt från att kunna yttra några 

meningsfulla fraser till fullständig behärskning. Hur du använder språken i din vardag kan 

kopplas till begreppet funktion. Det sista begreppet, attityder, innefattar både den egna 

identitetskänslan som flerspråkig men även att andra uppfattar dig som flerspråkig. 

Det var när Garcia och Cole (2014) studerade dövas tvåspråkighet som synen på tvåspråkighet 

och tvåspråkig undervisning för hörande förändrades och utvecklades. När Cole, själv döv, 

blev Garcias doktorand kom Garcias antaganden om tvåspråkighet i gungning och hon kom 

sedermera fram till att dövas multimodala, spatiala språkande kan hjälpa oss att förstå 

konstruktionen av alla världens språk, talade såväl som tecknade, samt språkens länk till 

människas identitet. De påpekar vidare att trots att det i världen idag finns fler flerspråkiga än 

enspråkiga individer ses fortfarande exempelvis flerspråkiga elever som avvikande i dagens 

skola. Även Rosén och Wedin (2015) nämner denna enspråkighetsnorm som två- eller 

flerspråkiga individer jämförts med. Vidare menar de att så kallad tvåspråkig undervisning 

ändock utgått från den enspråkige med ett andraspråk som komplement samt en tydlig 

åtskillnad av språken. Istället för att fokusera på en individs användning av flera språk har 

fokus riktats mot färdigheter i vart och ett av språken och därmed har individen setts som 

dubbelt enspråkig istället för flerspråkig (Rosén & Wedin, 2015; Garcia, 2009). Istället för att 

utgå från en enspråkig norm bör vi, menar Garcia och Cole (2014), i detta fall utgå ifrån 

elevers språkkunskaper.  

 

Translanguaging, menar Hornberger och Link (2012), kan ses som ett nytt sätt att tänka kring 

språkliga praktiker hos flerspråkiga. Tidigare forskning på kodväxling har enligt Hornberger 

och Link (2012) fokuserat på blandning, överföring eller lån medan Lewis, Jones och Baker 

(2012b) menar att kodväxling inte bara är en kombination och blandning av två språk utan att 

språken används på ett kreativt sätt av språkanvändaren. Hornberger och Link (2012) menar 

att translanguaging flyttar fokus från korsspråkande påverkan till hur flerspråkiga blandar 

olika språkliga drag som fram till idag har varit administrativt eller språkligt placerat hos ett 

visst språk eller variant av språk. Begreppet translanguaging fokuserar istället på en mångfald 

av kommunikativa former. Lewis et al. (2012b) menar att kodväxling och translanguaging 

överlappar varandra till viss del men understryker att translanguaging använder sig av elevens 

alla språkliga resurser för att maximera förståelse och färdigheter. Språken används på ett 
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dynamiskt sätt för att organisera och mediera mentala processer i lärandet, vilket är en av 

aspekterna som står i fokus i denna studie.  

 

Translanguaging kan, enligt Lewis et al. (2012a), användas vid elevers andraspråkslärande 

genom att ett språk kan stödja utvecklingen av det andra språket och därmed bidra till en 

relativt balanserad utveckling av elevens båda språk. Författarna menar att det finns fördelar 

med translanguaging i den pedagogiska praktiken och nämner följande fyra hörnstenar: 

 

 It may promote a deeper and fuller understanding of the subject matter. 

 It may help the development of the weaker language. 

 It may facilitate home-school links and co-operation. 

 It may help the integration of fluent speakers with early learners 

(Lewis et al., 2012a, s. 645). 

 

När flerspråkiga individer byter språk mitt i en mening eller i ett samtal, kodväxlar, finns det 

en allmän uppfattning om att de inte behärskar språken fullt ut. Dock pekar Musk och Wedin 

(2010) på forskning som har visat att dessa flerspråkiga individer har en hög språklig 

behärskning och kan anpassa sitt språk utifrån situation och därmed använda alla sina 

språkliga resurser. Musk och Wedin (2010) menar att kodväxling kan fungera som en 

gränsmarkör men även bidra till att skapa identitet och därmed bidra till gruppers samhörighet 

och sammanhållning. 

Döva elever som använder teckenspråk kan samtidigt ha literacy i ett annat språk. Lewis et al. 

(2012b) menar att ”deaf teachers are using translanguaging, with the language of input and 

output differing” (s. 666) och att translanguaging finns mellan skrivet språk och teckenspråk.  

Translanguaging på svenska?  

I skrivande stund finns inget vedertaget svenskt begrepp som beskriver translanguaging. 

Bigestans, Drewsen och Kindenberg (2015) föreslår att begreppet korsspråkande skulle kunna 

vara ett adekvat begrepp att använda eftersom det, för att tänka, förstå och gemensamt skapa 

innebörder, handlar om att överbrygga samt röra sig mellan områden genom att använda alla 

sina språkliga resurser. Vidare anser de att korsspråkande innebär ett pågående, 

kommunikativt och aktivt handlande vilket, menar de, stämmer in på begreppet 

translanguaging. György Ullholm (2016) argumenterar emot förslaget att använda det svenska 

uttrycket korsspråkande när vi talar om translanguaging och menar att korsspråkande för 



13 

 

tankarna till uttrycken language crossing eller cross-languaging. Translanguaging handlar om 

ett gemensamt meningsskapande genom användning av individers hela språkliga repertoar 

medan crossing refererar till en mer begränsad kontext där identitetsaspekten står i fokus och 

där sociala gränser utmanas samt korsas. Förslag från György Ullholm (2016) är istället de 

svenska begreppen tvärspråkande, att tvärspråka, eller språkkryssande, att språkkryssa. Det 

senaste inlägget i debatten kommer från forskare i Nätverket för Translanguaging som menar 

att transspråkande skulle vara den översättning som fångar innebörden av begreppet 

translanguaging bäst. Begreppet translanguaging inbegriper såväl språkideologiska som 

pedagogiska och teoretiska aspekter (Torpsten et al., 2016). Förledet trans- menar nätverket är 

väl accepterat i det svenska språket och associerar till ett dynamiskt, sammanflytande flöde 

som skapar något nytt. Nätverket enades också om att andra delen av den svenska termen,  

-språkande, var mest lämplig och syftar till ett dynamiskt språkligt flöde i en pågående 

kommunikativ process (Torpsten et al., 2016). Nätverket föreslår således begreppet 

transspråkande som svensk term för den internationella termen translanguaging och menar att 

begreppet transspråkande underlättar förståelsen av det ursprungliga begreppet trawsiethu och 

den engelskspråkiga varianten translanguaging (Torpsten et al., 2016). Som tidigare nämnts 

kommer det engelska begreppet translanguaging att användas i föreliggande studie eftersom 

ett vedertaget begrepp på svenska saknas.  

 

Språkutvecklande undervisning 

Antalet elever som använder ett andraspråk i sitt lärande ökar världen över. Situationen i 

klassrummet är inte lätt för dessa elever, de ska samtidigt som de lär sig ett nytt språk även 

inhämta ämneskunskaper på skolspråket och helst följa övriga klasskamraters 

kunskapsinhämtande. Att sätta kunskapsinhämtandet på vänt under tiden som eleven lär sig 

språket är inte möjligt, andraspråksutvecklingen bör som Gibbons (2013) skriver ”gå hand i 

hand med kunskapsinhämtningen” (s. 61).  

Gibbons (2013), Rosén och Wedin (2015) och Hajer och Meestringa (2010) menar att språk 

och innehåll i undervisningen måste integreras så att andraspråket utvecklas jämsides med 

ämneskunskaperna. Andraspråkselevers prestationer påverkas av den sociala och språkliga 

miljö där lärandet sker, språkutvecklingen är således en socialt inbäddad process (Gibbons, 

2013). Avgörande för hur elever ska lyckas i sin språkinlärning är vad läraren väljer att göra i 

klassrummet. Gibbons (2013) och Hajer och Meestringa (2010) menar också att i dagens 
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flerspråkiga klassrum ska andraspråkselever inte ses som en egen grupp i klassen utan de 

menar att de är klassen.  

För att göra språket tillgängligt i undervisningen tillämpas en mängd olika lärandestrategier. 

Gibbons (2013) ger förslag på olika problemlösningsövningar som hon menar är ett, av 

många, språkutvecklande arbetssätt där elever använder språket i en kontext och därmed har 

lättare för att förstå och producera språket. Däremot menar hon att lärarledda lektioner inte 

gynnar elevers lärande då tillfällen att använda språket blir färre. Gibbons (2013) återkommer 

till begreppet kontext även i skriftliga texter där hon menar att eftersom texter inte är 

situationsbundna som i en konversation mellan två eller flera personer är det än viktigare att 

innehållet är tydligt så att läsaren kan förstå sammanhanget i texten. Att själv kunna producera 

en text är för flerspråkiga elever ett stort steg språkligt sett, i synnerhet om de förväntas 

använda sina egna erfarenheter, menar Gibbons (2013). 

Metoden lärarstödd redovisning framhåller Gibbons (2013) som mer lämplig än Initiate-

Response-Evaluate-metoden. IRE-strukturen innebär att läraren ställer en fråga, som läraren 

redan vet svaret på, eleven svarar på frågan som läraren sedan utvärderar, kommenterar och 

bedömer. Lärarstödd redovisning innebär å andra sidan att eleven använder sina språkliga 

resurser och får berätta för klassen med egna ord vad hen lärt sig. Gibbons (2013) menar att 

detta underlättar språkutvecklingen eftersom eleverna går in i samtalet på egna villkor.  

För att stimulera eleverna till en ökad språkanvändning menar Hajer och Meestringa (2010) 

att lärarna behöver uppmuntra eleverna med fler öppna frågor, arbeta med interaktiva 

arbetsuppgifter och gruppuppgifter, ge eleverna längre betänketid och vänta med att ge 

feedback på innehållet. 

Det finns en mängd olika teorier angående begreppet litteracitet. Gibbons (2013) lyfter att det 

finns fyra komponenter som främjar litteracitetsutveckling, dessa är kodknäckare, 

textdeltagare, textanvändare och textanalytiker. Kodknäckaren måste kunna förstå 

skriftspråkets grund och uppbyggnad. Som textdeltagare använder sig läsaren av sina 

erfarenheter och kunskaper för att förstå texten. Som textanvändare blir läsaren delaktig i 

olika sociala aktiviteter där det skrivna ordet har stor betydelse. Gibbons (2013) menar att 

interaktion kring läsandet ger eleverna en vink om hur vissa texter förväntas läsas. Läsaren 

som textanalytiker innebär att läsaren har ett kritiskt öga till texten. Det innebär också att 
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läsaren kan läsa mellan raderna och är införstådd med att texten skrivits utifrån författarens 

synsätt och perspektiv på sin omvärld. 

Några tänkvärda punkter som poängterar vikten av att ha ett språkutvecklande arbetssätt i 

klassrummet är: 

 Språk lär man sig bäst genom att använda det i en mängd olika och naturliga 

sammanhang och i ämnesundervisningen ges utmärkta tillfällen för läraren att 

fokusera på språket. 

 Andraspråkselever tillägnar sig ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar 

andraspråket när arbetssättet är både språk- och kunskapsutvecklande. 

 Ämnes- och språkkunskaperna befästs när ord och begrepp används i olika 

sammanhang. 

 En språkligt näringsrik kost gynnar alla elever i klassen eftersom den hjälper 

dem att använda språket på helt nya, och för deras kunskapsinhämtning 

avgörande sätt 

(Gibbons, 2013, s. 196). 

 

Tidigare forskning 

Syftet med denna studie är att belysa samt beskriva translanguaging bland elever i 

specialskolan. I detta kapitel lyfts forskning om flerspråkig kompetens i klassrummet, elevers 

användning av translanguaging, tvåspråkighet och bikultur samt flerspråkig, multimodal 

undervisning för att på så sätt vetenskapligt förankra studien. 

Då relevant forskning till föreliggande studie sökts har följande sökord använts: 

tvåspråkighet, flerspråkighet, undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning, 

translanguaging, bilingual education, multilingualism, Deaf education samt Sign Language. 

Databaserna DiVA, Summons och ERIC har använts för att finna lämplig litteratur med syfte 

att kunna beskriva forskningsfältet. Utifrån denna litteratur har genomgång av referenslistor 

även bidragit till ytterligare lämpligt material.  

Flerspråkig kompetens i klassrummet  

Såväl Allard (2013) som Lindahl (2015) har i sina studier studerat döva elever och elever med 

hörselnedsättning, i båda fallen i specialskolan, och deras translanguaging. Yoxsimer 

Paulsruds (2014) studie är däremot förlagd till gymnasieskolan och berör inte döva elever 

eller elever med hörselnedsättning, dock berör studien elevers translanguaging.  
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Syftet med Allards (2013) studie är att beskriva och diskutera den sociala praktik i vilken 

flerspråkig språkundervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning äger rum och 

har ett språkdidaktiskt perspektiv som utgångspunkt. Yoxsimer Paulsruds (2014) avhandling 

syftar till att bidra till en ökad förståelse av ämnesundervisning på ett annat språk än 

modersmålet och målet är att belysa hur denna undervisning definieras samt praktiseras. 

Lindahls (2015) avhandling syftar till att beskriva ”dialog i NO-klassrum där teckenspråk 

tillsammans med skriven svenska och andra semiotiska resurser utgör grunden för det 

naturvetenskapliga lärandet och illustrera vilken betydelse dessa resurser har för den 

naturvetenskapliga dialogen” (Lindahl, 2015, s. 1). 

Specialskolans profil är tvåspråkighet (svenskt teckenspråk och svenska). Eleverna i 

specialskolan, menar Allard (2013), kan ses som tvåspråkiga då de har svenskt teckenspråk 

som modersmål och svenska som andraspråk. Till följd av detta anses engelska som elevernas 

tredje språk och ett ytterligare modernt språk, som i Allards (2013) studie är spanska, är 

elevernas fjärde språk.  

Begreppet flerspråkig kompetens betyder enligt Allard (2013) att en person kan växla mellan 

olika språk i olika sammanhang samt att hen kan uttrycka sig både i skrift och tal i ett eller två 

språk medan hen i ytterligare språk endast använder sig av några vardagliga fraser och förstår 

det viktigaste i en skriven text. Lindahl (2015) menar att teckenspråkig tvåspråkighet består 

av ett visuellt-gestuellt språk och ett talat-skriftligt sådant. Båda språken kan ses som 

integrerade och interagerande med varandra i den teckenspråkiga tvåspråkiga vardagen som 

döva och personer med hörselnedsättning lever i och för elever i specialskolan även i deras 

lärprocess. 

Tvåspråkighet är ett begrepp som används i specialskolan, med detta avses de två språken 

svenska och svenskt teckenspråk. De båda språken används i specialskolan parallellt i olika 

situationer och förstärker varandra som verktyg för lärande och kommunikation (Allard, 

2013). Målet är att eleverna ska kunna använda båda språken för att ”kommunicera med 

omvärlden, utveckla sin personlighet och söka ny kunskap” (Allard, 2013, s. 25). Enligt 

Lindahl (2015) menar vissa forskare att teckenspråkig tvåspråkighet kan ses som en slags 

diglossi (vilket innebär att språkanvändare använder två språk i olika situationer) då 

teckenspråk och skriven svenska kompletterar varandra samt används med olika funktion. 
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Den tvåspråkighetsmodell specialskolan använder sig av vad gäller målgruppen döva elever 

fokuserar, enligt Allard (2013), på elevernas teckenspråkiga bakgrund och utgår från 

teckenspråk som förstaspråk samt skriven svenska som andraspråk. I studien fann Allard 

(2013) att det i undervisningen även användes IRE-struktur som pedagogisk strategi. Denna 

samtalsmetod menar Allard (2013) stänger möjligheterna till fortsatta diskussioner eller en 

vidareutveckling av frågan och svaret. Frågorna får enligt Karlsson och Wennergren (2014) 

en facitliknande struktur. 

Begreppet translanguaging beskriver Lindahl (2015) som flerspråkiga individers 

språkanvändning, en fri och dynamisk växelverkan mellan språken. Någon tydlig struktur för 

när och hur språken interagerar i kommunikationen är inte nödvändig. De språk som 

flerspråkiga har tillgång till kan ses som en samlad resurs som används utifrån situation och 

vad man vill uttrycka. Vi kan se translanguaging som en process som ”inkluderar relationer 

mellan olika språk men också mellan olika modaliteter som till exempel tala, gestikulera, 

skriva och läsa” (Lindahl, 2015, s. 25).  

Yoxsimer Paulsrud (2014) har i sin studie identifierat translanguaging dels med en tydlig 

pedagogisk funktion, dels som en del av interaktionen i klassrummet. Hon menar att 

translanguaging kan erbjuda potentiella fördelar i klassrum liknande dem hon studerat genom 

att eleverna, om de upplever att de får lov att använda (i detta fall) båda språken, det vill säga 

alla sina språkliga resurser, under en lektion, får flera möjligheter till deltagande. Genom 

språkväxling i klassrummet kan translanguaging tillhandahålla stöttning, vilket i sin tur leder 

till utveckling av språkmedvetenhet, tillägnande av ett ämnesspecifikt språk och 

ämneskunskaper samt ökad delaktighet. Förutom dessa pedagogiska funktioner menar 

Yoxsimer Paulsrud (2014) dessutom att elevernas språkväxlingspraktik återspeglar deras syn 

på sin egen identitet som tvåspråkiga individer samt påverkar samspelet i klassrummet. 

Vidare påpekar hon att translanguaging bidrar till en positiv syn på språkväxling och att den 

språkhierarki som tenderar uppstå kan suddas bort och ersättas av likvärdig status för alla 

språken.   

Vid några tillfällen under sin studie observerar Allard (2013) i undervisningen i engelska att 

teckenspråket används som ett medierande redskap där en engelsk text diskuteras på svenskt 

teckenspråk. Här menar Allard (2013) att det, med utgångspunkt i den engelska texten, 

uppstår en flerspråkig eller en språkligt gränsöverskridande kommunikation. Lindahl (2015) 

uppmärksammar i sin studie att ”de växlingar mellan olika språkliga flöden och modala 
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resurser i deltagarnas resonemang … sker glidande i samtalsflödet och deltagarna använder 

olika resurser beroende på vad som bäst stödjer resonemangen” (s. 114). Lindahl (2015) 

menar således att deltagarna använder hela sin språkrepertoar i kommunikationen och därför 

bör termen translanguaging kunna användas. Förståelsen för hur lärarna bäst kan utveckla sin 

stöttning av teckenspråkiga tvåspråkiga elever i det naturvetenskapliga lärandet menar hon 

behöver utgå från kunskap om hur de olika språkliga resurserna utnyttjas i praktiken. 

Elevers användning av translanguaging 

Att lära sig ett nytt språk samt att lära sig nya sätt att samtala är inte lätt. I lärprocessen är det 

viktigt att interagera såväl kognitivt som socialt och translanguaging är då, menar Garcia och 

Wei (2014), en viktig del. Meningsfull delaktighet i sitt eget lärande genom translanguaging 

bidrar till flerspråkiga elevers identitetsskapande, språkandet tillhör därmed individen själv 

och inte skolan eller hemmet. Translanguaging innebär således, menar de vidare, att 

flerspråkiga individer kan ta kontroll över sitt eget lärande och själva, på ett flexibelt sätt 

beroende på kontext, styra sitt språkande såväl som sitt lärande.  

Även om lärare inte använder translanguaging som en medveten del i undervisningen har flera 

forskare visat att elever själva gör detta för att lära samt förstå sin omvärld. Enligt en studie 

som gjorts på flerspråkiga barn i 6-årsåldern använder barnen som deltog i undersökningen 

translanguaging i sin flerspråkiga utveckling på sex olika metafunktionella sätt; för att 

förmedla förståelse mellan varandra, för att tillsammans skapa mening i vad någon sagt, för 

att skapa mening inom sig själv, för att inkludera andra, för att exkludera andra samt för att 

visa sin kunskap (Garcia & Wei, 2014). Barnen använde hela sin språkliga repertoar för att 

skapa mening samt kommunicera multimodalt via talspråk såväl som genom att göra gester, 

rita, härma ljud, peka och imitera.  

Enligt Wei (2016) visar forskning att barn, även vid späd ålder, kan tolka olika typer av 

symboler genom att använda sina multimodala, semiotiska resurser. Detta tyder på, menar han 

vidare, att människan har en naturlig, medfödd instinkt och kapacitet vad gäller 

translanguaging.  

Lindahls (2015) studie visar på hur språk- såväl som modalitetsväxlingar i ett teckenspråkigt 

tvåspråkigt klassrum kan te sig. Hon menar att vad hon sett i klassrummet som observerats är 

en dynamisk användning av svenskt teckenspråk och svenska, det vill säga en användning av 

alla de tillgängliga språkliga resurserna. Elever såväl som lärare ”glider steglöst fram och 
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tillbaka i ett kontinuum av hela språk- och modalitetsrepertoaren” (s. 76) då de använder 

svenskt teckenspråk samt skriven text på svenska. I den tvåspråkiga dialogen visade sig 

translanguaging vara en naturlig del och deltagarna tilläts tillämpa hela sin språkliga repertoar 

utifrån flera språkliga såväl som multimodala perspektiv. Förutom upptäckten att lärarna i 

studien använde translanguaging som ett pedagogiskt verktyg har Lindahl (2015) även sett 

andra syften med translanguaging, bland annat för att förtydliga och betona, reda ut 

missförstånd, ett gemensamt meningsskapande samt resonemang på en metaspråklig nivå.  

Tvåspråkighet och bikultur  

Grosjean (2010) skriver om tvåspråkighet vad gäller teckenspråk och talat majoritetsspråk, 

bikultur samt vikten av tidig utveckling av tvåspråkighet för döva barn. Han menar att 

tvåspråkiga individer använder två eller flera språk i sitt vardagliga liv och därmed inkluderas 

döva personer som använder teckenspråk samt landets majoritetsspråk, även om detta endast 

gäller i skriven form. Då Grosjean (2010) gör en jämförelse mellan tvåspråkiga hörande och 

tvåspråkiga döva ser han en hel del likheter mellan de båda grupperna. Exempelvis finns det i 

båda grupperna en stor mångfald och olikhet inom grupperna både vad gäller användning av 

språk och kunskap om språk. Båda grupperna använder sina språk för varierande ändamål, 

med skilda syften och med olika mottagare. En tredje likhet, menar Grosjean (2010) vidare, är 

att tvåspråkiga individer i allmänhet inte är medvetna om eller anser sig vara tvåspråkiga, 

vilket gäller såväl döva som hörande individer. Skillnader som han lyfter är exempelvis att 

döva tvåspråkiga individer först nyligen erkänts vara tvåspråkiga på grund av att forskning om 

tecknade språk är relativt ung. Det är även så att döva individer vanligtvis förblir tvåspråkiga 

hela livet, vilket inte alltid är fallet för hörande. En tredje skillnad som Grosjean (2010) lyfter 

är det faktum att döva individer, självvalt eller på grund av oförmåga, inte använder talat 

språk. Ytterligare en skillnad är att tvåspråkiga döva individers språkmönster är mer komplext 

och liknar inte de språkmönster som tvåspråkiga hörande använder.  

Enligt Grosjean (2010) karaktäriseras bikulturella individer av tre drag. De deltar i varierad 

grad i två eller fler kulturer, de adapterar, helt eller delvis, dessa kulturers attityder, 

värderingar, språk och beteende samt använder dessa i olika konstellationer. Utifrån detta 

resonemang är, menar Grosjean (2010), de flesta döva individer inte enbart tvåspråkiga utan 

även bikulturella. Huruvida de båda kulturerna är i balans eller om en kultur är mer dominant 

än den andra kan variera. Att identifiera sig med en viss kultur, att hitta sin identitet, är en 

komplex process som kan vara svår att hantera.  
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Många döva barn i världen idag växer dessvärre upp, påpekar Grosjean (2010), utan möjlighet 

att bli tvåspråkiga. Han menar att det förekommer en hel del missförstånd vad gäller 

tvåspråkighet, exempelvis att språken måste behärskas perfekt, att tvåspråkighet är ovanligt 

samt att tvåspråkighet påverkar barns språkliga och kognitiva utveckling negativt. Vad gäller 

tecknade språk finns även missuppfattningen att de inte är riktiga språk och att användning av 

tecknade språk hämmar talspråksutvecklingen. Hendar (2016) framhåller att det inte finns 

någon forskning som visar på nackdelar vad gäller barns utveckling av teckenspråk och talat 

språk. Vidare menar Hendar (2016) att det snarare är tvärtom och att teckenspråk är 

nödvändigt samt främjar språkutveckling för döva barn och barn med hörselnedsättning.  

Grosjean (2010) argumenterar för att döva barn bör vara tvåspråkiga och pekar bland annat på 

vikten av att få språk tidigt för att utveckla ett band till sin familj, utvecklas kognitivt samt få 

tillgång till, och kunna identifiera sig med, såväl den hörande världen som dövvärlden.  

…a sign language – spoken language bilingualism is the only way that deaf children 

will meet their many needs, that is, communicate early with their parents, develop 

their cognitive abilities, acquire knowledge of the world, communicate fully with the 

surrounding world, and acculturate into the hearing and the deaf worlds. This 

bilingualism involves the sign language used by the deaf community and the spoken 

language used by the hearing majority. The latter language will be acquired in its 

written, and if possible, in its spoken modality (Grosjean, 2010, s. 141).  

 

Om döva barn får lära sig teckenspråk garanteras att de, under sin barndom, behärskar 

åtminstone ett språk. Att ignorera detta faktum, menar Grosjean (2010), äventyrar det döva 

barnets kognitiva, språkliga samt personliga utveckling och negligerar deras behov av att få 

tillhöra två kulturer.  

Elevers definiering och skapande av sin identitet påverkas starkt av språkanvändning och 

synen på språk i undervisningen, menar Martin (2013). Tvåspråkig utbildning, såsom 

specialskolan i Sverige, beskrivs vanligtvis som undervisning på minst två språk, det vill säga 

ett språk i taget i ungefär samma mängd. Vanligt är även att se på tvåspråkighet som ett 

problem och inte som en resurs samt att endast vissa språk betraktas vara accepterade. Språk 

bör istället, menar Martin (2013), ses som en resurs i klassrummet och fler än ett språk bör 

användas i olika kombinationer och varieteter i meningsskapande dialog. Den studie Martin 

(2013) genomfört visade att en del av de elever som deltog i studien (6-7 samt 9-10 år gamla) 

ansåg att alla deras språk var jämlika och att de använde hela sin språkliga repertoar utan 
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hänsyn till begränsande etiketter. Dock förekom även bland elever en känsla av negativitet 

gentemot de språk som inte stöttades i skolan och Martin (2013) föreslår därför att tvåspråkig 

undervisning lägger större vikt vid att se på alla språk som en resurs samt att skapa 

medvetenhet kring detta. En positiv följd av detta kan då bli att elevers identitetsutveckling 

samt metaspråkliga och metakognitiva utveckling stärks.  

Flerspråkig, multimodal undervisning och translanguaging 

Flerspråkig undervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning bör skifta fokus 

från policydrivna distinktioner till en mer mångfacetterad uppfattning med hänsyn till elevers 

flerspråkiga och multimodala färdigheter. Detta menar Swanwick, Hendar, Dammeyer, 

Kristoffersen, Salter och Simonsen (2014). De har tittat på fyra nordeuropeiska länders 

utveckling av tvåspråkig undervisning med start under 80- och 90-talet. Såväl forskning som 

undervisning har tenderat att separera och kategorisera språk trots att ett ökat antal döva barn i 

dagens samhälle är tvåspråkiga eller flerspråkiga samt rör sig mellan och över språkgränser. 

Språkpolicyers tenderar att sakna denna dynamiska rörelse mellan språk. Exempelvis ägnar 

sig döva elever dagligen åt translanguaging genom att blanda och växla mellan olika 

modaliteter samtidigt som språkpolicyer inte har denna flexibla syn på språkanvändning. 

Istället för att skapa en flerspråkig och bikulturell lärandemiljö för alla elever genererar 

dagens strikta gränser kring språk, språkpolicyer och bemötande snarare ett icke-flerspråkigt 

utbildningsutbud där användning av språk begränsas. Denna begränsning är oflexibel och 

reflekterar inte hur döva barn och elever utvecklar, använder eller gör övergångar mellan 

språk i sitt dagliga liv. Vidare menar Swanwick et al. (2014) att detta leder till att dessa barns 

och elevers val av språk och språkanvändning flyttas från dem själva till vuxna beslutsfattare.  

Vad Swanwick et al. (2014) föreslår är en mer mångfacetterad syn på språkanvändning och 

lärande. Som det ser ut idag måste föräldrar till döva barn och barn med hörselnedsättning 

välja mellan talat språk och teckenspråk samt försöka förutspå sina barns framtida språkbehov 

och utvecklingsriktning. Vi behöver, menar Swanwick et al. (2014) vidare, ta hänsyn till 

elevernas flerspråkiga, multimodala kompetenser och förse dem med verktyg för att kunna 

använda hela sin språkliga repertoar för olika syften och situationer genom hela livet. 

Translanguaging bör ses som norm vad gäller döva barns livslånga utveckling av sin språkliga 

repertoar samt kommunikativa förmåga och, föreslår de vidare, fördelar med flerspråkig, 

multimodal undervisningspraktik bör ses över och utforskas mer ingående.   
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Även Garcia (2014) lyfter det faktum att utveckling av fler än ett språk inte kan ske genom 

separering av språk samt med enspråkighet som norm. Vidare påpekar hon även att 

flerspråkiga elever bör få möjlighet att själv ta kontroll över sitt språkande samt sitt lärande. 

Läraren måste ha förmåga att identifiera den mångfald av språkbruk som förekommer i 

klassrummet samt förstå när, var, hur och varför eleverna använder vilket språk med syfte att 

göra vad. Utifrån den kommunikativa situation eleverna befinner sig i väljer de den 

språkfunktion ur sin språkrepertoar som de finner adekvat och passande för just denna 

situation eller uppgift. Denna dynamiska flerspråkighet, translanguaging, kan, i 

utbildningssammanhang, definieras som en process där elever och lärare deltar i komplexa, 

diskursiva praktiker där elevers hela språkliga repertoar inkluderas med syfte att utveckla 

elevernas språk såväl som deras lärande (Garcia, 2014).  

Flerspråkiga elever utvecklar inte, menar Garcia (2014), nya språkkunskaper från grunden 

utan de uppstår i relation till redan befäst språkande. Vi lär inte språk på ett linjärt sätt, menar 

hon vidare, utan i ett flexibelt sammanhang vilket innebär att flerspråkighet är dynamiskt. 

Flerspråkiga individer använder sin komplexa språkliga repertoar med syfte att kommunicera 

och skapa mening utifrån behov, mottagare och situation. Detta bör vi, anser Garcia (2014), 

göra plats för i undervisningen, inte minst med syfte att utveckla elevernas metakognition, och 

translanguaging som pedagogisk metod bör införlivas.   

Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen som presenteras ovan fokuserar på translanguaging, tvåspråkighet, 

flerspråkighet, bikultur samt multimodal undervisning.  

Elever i specialskolan bör, enligt Allard (2013), ses som tvåspråkiga då de har svenskt 

teckenspråk som modersmål och svenska som andraspråk. I begreppet translanguaging bör vi 

inte bara se svenskt teckenspråk och svenska som redskap för elevers utveckling och lärande 

utan inkludera alla de modaliteter som eleverna använder (Allard, 2013). Begreppet 

translanguaging ser Yoxsimer Paulsrud (2014) både som en pedagogisk strategi och som en 

del av interaktionen i klassrummet. Som ett pedagogiskt verktyg kan translanguaging bidra till 

att eleverna utvecklar sin språkliga medvetenhet och identitet och utöver detta kan 

användningen av translanguaging även förtydliga och betona, reda ut missförstånd, skapa 

mening samt stödja metaspråkliga resonemang. 
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Det finns en negativ syn på flerspråkighet i samhället. En flerspråkig person förväntas kunna 

använda alla sina språk fullt ut. Tidigare forskning menar att tvåspråkighet påverkar barns 

språkliga och kognitiva utveckling negativt samt att teckenspråk skulle kunna hämma 

talspråksutvecklingen. Hendar (2016) hävdar däremot motsatsen, han menar att för döva 

elever och elever med hörselnedsättning är teckenspråk nödvändigt samt främjar 

språkutvecklingen. Grosjean (2010) argumenterar för att döva barn och barn med 

hörselnedsättning ska ha samma rättigheter som hörande barn till ett språk tidigt i livet för att 

kunna identifiera sig med sin omvärld, dövvärlden så väl som den hörande världen, utvecklas 

kognitivt samt utveckla band till sin familj. 

Forskning visar att genom translanguaging ges elever en möjlighet till meningsfull delaktighet 

i sitt eget lärande (Garcia & Wei, 2014). Elevers användning av translanguaging i sitt 

gemensamma språkande och meningsskapande kan visas på ett antal olika metafunktionella 

sätt; för att förmedla förståelse mellan varandra, för att tillsammans skapa mening i vad någon 

sagt, för att skapa mening inom sig själv, för att inkludera andra, för att exkludera andra samt 

för att visa sin kunskap (Garcia & Wei, 2014). Lindahl (2015) fann i sin studie att 

translanguaging även syftade till att förtydliga och betona, reda ut missförstånd, ett 

gemensamt meningsskapande samt resonemang på en metaspråklig nivå. Translanguaging bör 

ses som norm vad gäller döva barns livslånga utveckling av sin språkliga repertoar samt 

kommunikativa förmåga, enligt Swanwick et al. (2014), och inte som idag där föräldrar till 

döva barn och barn med hörselnedsättning måste välja mellan talat språk och teckenspråk. 

Språkpolicyer skapar gränser mellan språk och tar inte hänsyn till att döva elever och elever 

med hörselnedsättning dagligen använder sig av translanguaging genom att blanda och växla 

mellan olika modaliteter. Att förändra denna syn är något som måste diskuteras ytterligare, 

menar Swanwick et al. (2014). Tvåspråkighet bör ses som en resurs i klassrummet, menar 

Martin (2013), vilket kan skapa meningsfulla dialoger och undervisningen kan stärka elevers 

identitet samt metaspråkliga och metakognitiva utveckling. 

Lärare behöver bli medvetna om elevers språkande samt på vilket sätt deras breda 

språkkompetens kan användas och dras nytta av i lärandet. På detta sätt stärks 

språkperspektivet och svenskt teckenspråk kan, tillsammans med andra språk, ses som en 

tillgång och en resurs. Vidare synliggörs elevers kompetens vad gäller användning av hela 

deras språkliga repertoar i sitt lärande, vilket går i linje med språkutvecklande arbetssätt. 

Detta kan, tillsammans med lärares kompetens gällande detsamma, utveckla och förbättra 
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undervisningen av flerspråkiga elever. Vad händer med undervisningen och elevers lärande 

om språkliga gränser överskrids? Precis som Swanwick et al. (2014) lyfter ovan bör vi ta 

hänsyn till de flerspråkiga, multimodala kompetenser som dagens elever besitter samt ge dem 

de redskap de behöver för att kunna utnyttja dessa kompetenser på ett adekvat sätt i sitt 

lärande i skolan samt i samhället.  

Som tidigare nämnts är forskning gällande teckenspråkiga elevers translanguaging 

förhållandevis lite representerat. Forskningsfältet kring språk, flerspråkighet och 

språkanvändning för döva elever och elever med hörselnedsättning behöver utvecklas 

(Hendar, 2016). Förutom fokus på translanguaging som en språklig företeelse behöver 

translanguaging i förhållande till pedagogik aktualiseras.  

Teoretisk utgångspunkt 

I nedanstående avsnitt behandlas studiens teoretiska utgångspunkt vilken utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Sociokulturellt perspektiv 

Inom språkforskning och utbildningsforskning har det, enligt Wedin (2006), på senare år 

uppstått en trend där tillämpningen av det sociokulturella perspektivet har ökat. Språk och 

språkanvändning studeras i ett kulturellt och socialt sammanhang (Wedin, 2006). Det 

sociokulturella perspektivet, menar Gibbons (2013), styr teorier om lärande i riktning mot att 

se lärandet som ett samarbete där såväl lärare som elever ses som aktiva deltagare.  

Lärande kan ur ett sociokulturellt perspektiv studeras genom att se hur en individs deltagande 

förändras, menar Liberg (2011). Vidare förklarar Jakobsson (2012) lärande som en utvidgning 

av våra förmågor. Säljö (2011) menar att kunskap finns inom oss såväl som mellan individer 

och att de mentala processer som äger rum i lärprocessen är relaterade till de krav och 

möjligheter som den omgivande världen erbjuder. Genom språk lär vi oss hur vi som 

medlemmar av ett samhälle ska bete oss (Liberg, 2011). Lärande beskrivs av Säljö (2011) 

som en social aktivitet som utvecklas genom samspel mellan individer och i kommunikation. 

Karlsson och Wennergren (2014) utvecklar detta och menar att det individuella arbete som 

existerar i dagens klassrum behöver kompletteras med arbete tillsammans med andra för att 

utveckla kunskaper och färdigheter såväl som förmågan att själv ta initiativ samt agera 

självständigt. Läraren kan ses som elevens guide till kunskap. Kunskap och lärande relateras 

till ett sammanhang som kan sammanlänkas med språk och andra kulturella uttryckssätt samt 
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användas tillsammans med begrepp och teorier som redskap för att förstå, analysera och lösa 

problem och inte bara för att inhämta fakta (Säljö, 2011; Jakobsson, 2012). Därmed kan de 

didaktiska konsekvenser ett sociokulturellt perspektiv på lärande får påverka relationen 

mellan elevens kunskaper och undervisningens innehåll (Säljö, 2011).  

Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är mediering. Jakobsson (2012) 

beskriver mediering som lärande genom lärprocesser och interaktion mellan vårt tänkande och 

våra handlingar. De kulturella produkter som blir resultatet förmår, enligt Jakobsson (2012), 

skapa tankar och föra handlingar framåt. Inom vetenskapen benämns detta som mediering 

genom artefakter (Jakobsson, 2012). Begreppet artefakter används som den vetenskapliga 

termen för förmedlande redskap (Säljö, 2011; Kullberg, 2014) exempelvis miniräknare, 

skriftspråk, teckenspråk och så vidare. I det sociokulturella perspektivet blir tanken att 

”människor som lärande varelser interagerar med de tillgängliga kulturella produkterna 

[artefakter] och hur dessa påverkar och driver lärprocesser” (Jakobsson, 2012, s. 153) central.  

I denna studie har elevers språkande observerats. I fokus står hur de använder språkliga 

artefakter såsom svenskt teckenspråk, talad svenska, talad engelska, svenskt teckenspråk med 

tal, talad svenska eller talad engelska med tecken samt andra modaliteter, som medierande 

redskap i den kommunikativa praktiken.  

Metod 

Syftet med föreliggande studie är att belysa samt beskriva elevers användning av 

translanguaging i den regionala specialskolan i Sverige. Eftersom intentionen är att 

tillhandahålla en djupgående beskrivning av fenomenet translanguaging i en elevgrupp på 

specialskolan har, i enlighet med Denscombes (2009) definition, valet fallit på att göra en 

fallstudie. Denscombe (2009) menar att fallstudier är lämpliga vid småskaliga undersökningar 

med inriktning på en undersökningsenhet och eftersom denna studie är avgränsad till att 

omfatta totalt åtta undervisningstillfällen i svenska och engelska i en elevgrupp i årskurs 10 på 

den regionala specialskolan, finner vi just fallstudier vara passande för denna studie. Det 

generella kommer att belysas genom fokus på det enskilda (Denscombe, 2009).  

Metoddelen inleds med en beskrivning av lingvistisk etnografi, kvalitativ fallstudie och 

observation följt av en urvalsbeskrivning samt en beskrivning av hur datamaterialet bearbetats 

och analyserats. Avslutningsvis behandlas uppsatsens tillförlitlighet samt de etiska aspekter 

som tagits hänsyn till.  
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Lingvistisk etnografi 

En etnografisk studie benämns som fältstudie och bygger på att forskaren deltar i och 

observerar den miljö som ska studeras under en längre tid (Kullberg, 2014). ”En etnografisk 

studie är explorativ (utvecklande), induktiv (upptäckande) och kontextuell (sammansatt)” 

(Kullberg, 2014, s. 17). Den etnografiska studiens fokus är på såväl helhet som på detaljer. 

Blackledge och Creese (2010) menar att en analys med ett lingvistiskt etnografiskt perspektiv 

försöker kombinera detaljer av lokalt agerande och interaktion i en vidare social värld. 

Etnografi har inom utbildningsforskningen visat sig vara ett lämpligt redskap för 

klassrumsforskning, speciellt inom studier av litteracitetspraxis vilket innebär människors 

förhållningssätt till och perspektiv på litteracitet (Wedin, 2006).  

Tidigare har traditionella synsätt som psykologiska och kognitiva varit dominerande i 

forskningen medan, menar Wedin (2006), det etnografiska perspektivet har utvecklats för att 

utmana och komplettera de tidigare synsätten. Creese (2008) menar att “Linguistic 

ethnography is an orientation towards particular epistemological and methodological 

traditions in the study of social life” (s. 232). Forskning, menar Creese (2008), har tidigare 

övervägande fokuserat på språkliga traditioner som sociala och kommunikativa aktiviteter 

inom en grupp. Creese (2008) säger också att källan till lingvistisk etnografi finns att hitta i 

den lingvistiska antropologin. Inom den lingvistiska antropologin finns en riktning mot 

etnografisk kommunikation som bland annat Hymes, Gumperz och Erickson varit starka 

förespråkare för (Creese, 2008; Blackledge & Creese, 2010). Den etnografiska 

kommunikationen har utmanat tidigare föreställningar om att det skulle finnas en kulturell 

homogenitet i användningen av ett språk. Blackledge och Creese (2010) citerar Hymes och 

skriver: 

…it is not linguistics, but ethnography, not language, but communication, which 

must provide the frame of reference within the place of language in culture and 

society is to be assessed… (s. 62). 

Lingvistisk etnografi kan synliggöra och problematisera interaktionsmönster och skapa 

likvärdiga möjligheter i skolans värld, menar Wedin (2006). Creese (2008) och Blackledge 

och Creese (2010) vidgar begreppet och menar att lingvistisk etnografi kan öka vår förståelse 

för vilken roll språk spelar i social kommunikation.  

Genom att använda sig av deltagande observation, en av flera olika tekniker inom etnografin, 

kan ett visst fenomen studeras, till exempel som i föreliggande studie gällande 
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translanguaging. Wedin (2006) beskriver deltagande observation som allt från passivt 

deltagande, flugan på väggen, till aktivt där forskaren deltar i den observerade händelsen. 

Resultatet av studien kan naturligtvis påverkas av vilken typ av deltagande forskaren 

använder sig av. Wedin (2006) lyfter att en del forskare argumenterar för att aktivt deltagande 

är särskilt gångbart inom skolinriktad etnografi, medan andra forskare föredrar att hålla en låg 

profil. Under denna studies fältstudier har metoden observation använts och elevernas 

användning av sina språkliga resurser har dokumenterats med hjälp av videokameror och 

fältanteckningar. För att i så liten grad som möjligt påverka elevernas kommunikation och 

därmed resultatet av studien har vi medvetet hållit en låg profil i klassrummet.  

Att välja metoden lingvistisk etnografi för föreliggande fältstudier kräver att observatören kan 

lämna sina förkunskaper och förutfattade meningar utanför klassrummet och stiga in i 

observationen med nya ögon, detta för att se det som verkligen sker.  

Enligt Wedin (2006) ska etnografiskt lingvistiskt inriktad forskning kunna besvara frågor 

som: 

 Hur påverkar språkanvändningsmönster i och utanför skolan vad som räknas 

som “lärande och kunskap”? 

 Hur påverkar dessa mönster elevernas jämlika (eller ojämlika) möjligheter till 

skolframgång? 

 Vilken kommunikativ kompetens ger de upphov till? 

(Wedin, 2006, s. 14). 

 

Denna studie är inriktad på translanguaging där elevens hela språkliga repertoar är i fokus. I 

en etnografisk studie undersöks fenomen i sin naturliga miljö (Kullberg, 2014). Creese (2008) 

skriver att den lingvistiska etnografiska metoden kan bidra till att öka förståelsen för vilken 

roll språk har i en social kommunikation. 

Kvalitativ fallstudie 

Målet med kvalitativa studier är ofta, menar Repstad (2007), att beskriva processer i sin 

helhet, vanligtvis avgränsat till specifika miljöer. Vi kan således på ett nyanserat sätt beskriva 

vad som finns och på så sätt få insikt om något i en viss miljö genom så kallade fallstudier.  

Även Denscombe (2009) påpekar att studier av enskilda fall kan ge nya insikter och menar 

vidare att genom att titta på det enskilda kan vi belysa det generella. Vi kan gå på djupet och 

studera saker i detalj och på så sätt upptäcka saker som kanske annars inte skulle blivit 
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synliga. Vidare menar Denscombe (2009) att fallstudien kan vara lämplig vid småskalig 

forskning. 

Denscombe (2009) framhåller att en fallstudie utgår ifrån en naturlig miljö som existerar före 

såväl som efter undersökningen. Förhållandet mellan den miljö eller de personer som studeras 

och forskaren utmärks i kvalitativa studier av ett nära och direkt förhållande. Ett annat 

utmärkande drag för kvalitativa metoder är dess flexibilitet (Repstad, 2007).  

En fallstudie är beroende av ett noga övervägt och medvetet val ifråga om vilket fall som ska 

undersökas, detta val ska således inte vara slumpmässigt utan, menar Denscombe (2009), 

relevant, befogat och explicit.   

I föreliggande studie är den specifika miljön undervisning i engelska och svenska i en 

elevgrupp i årskurs 10 på specialskolan. För att beskriva och belysa dessa elevers användning 

av translanguaging genomförs en kvalitativ fallstudie. Som kvalitativ metod används 

observation, vilket beskrivs nedan.  

Datainsamlingsmetod 

”Observationer är studier av människor i syfte att undersöka vilka situationer de naturligt 

möts i och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer” (Repstad, 2007, s. 33). Vad som är 

värdefullt med observationer enligt Repstad (2007) är att forskaren får direkt tillträde till 

sociala processer och socialt samspel mellan människor.  

Denscombe (2009) lyfter deltagande observation, vilket innebär att kvalitativa data 

produceras och att forskaren tränger in på djupet i en viss situation. Den huvudsakliga 

prioriteringen vid deltagande observation är att bibehålla den naturliga miljön. Syftet är att få 

insikt och djup med betoning på holistisk förståelse där delar undersöks i förhållande till sin 

kontext eller helhet.  

Det finns olika roller av observatörer, vilket Kullberg (2014) lyfter, nämligen den totala 

deltagaren, deltagaren som observatör, observatör som deltagare samt den totala observatören. 

Den totala deltagaren deltar aktivt som medlem i gruppen och den totala observatören tittar 

endast på. Deltagare som observatör innebär att gruppen känner till forskaren men att de, 

såväl som forskaren, är medvetna om relationen dem emellan. Observatör som deltagare 

delger gruppen information angående hens närvaro men deltar inte i aktiviteter. Denscombe 

(2009) lyfter å andra sidan endast tre möjligheter vad gäller deltagande observation och menar 
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att forskarens roll kan vara dold för gruppen (totalt deltagande), dold för alla utom några så 

kallade grindvakter (deltagande i den normala miljön) och öppet erkänd forskare (deltagande 

som observatör). Den sistnämnda innebär att deltagarna har möjlighet att ge sitt samtycke till 

att delta i studien.  

Vi har valt att anta rollen deltagande som observatör, enligt Denscombes (2009) definition 

ovan, i föreliggande studie. Gruppen som observerats är införstådd med syftet för studien 

samt observatörernas roll i detta sammanhang. Deltagarna har även haft möjlighet att ge 

samtycke till sitt deltagande vilket beskrivs ytterligare nedan.  

Urval  

Deltagarna i denna studie är sju elever i årskurs 10 på en av Sveriges fem regionala 

specialskolor för döva elever och elever med hörselnedsättning. Eleverna har varierad grad av 

hörselnedsättning samt olika typer av hörseltekniska hjälpmedel såsom hörapparat, cochlea 

implantat eller ingetdera. De behärskar alla, i olika grad, svenskt teckenspråk, skriven 

svenska, talad svenska, skriven engelska samt talad engelska och har valt att få en del av sin 

undervisning på tal med hörseltekniska hjälpmedel såsom mikrofon och slinga. Urvalet är, i 

enlighet med Denscombes (2009) definition, subjektivt eftersom gruppen elever medvetet 

valts ut på grund av att de troligen kan ge värdefull data utifrån denna studies syfte. 

Denscombe (2009) påpekar, som tidigare nämnts, att alla fallstudier ska väljas medvetet och 

noga övervägt samt utgå ifrån vad det är forskaren vill undersöka. Av de lektioner som 

observerats hölls, enligt schemat, två på svenskt teckenspråk, tre på talad svenska samt tre på 

talad engelska, de båda sistnämnda med hörseltekniska hjälpmedel (fast slinga i golvet samt 

lärar- respektive elevmikrofoner).   

Videodokumentation 

En pilotundersökning genomfördes för att säkerställa att observatörernas positionering, de två 

filmkamerornas positionering samt strategier vid förandet av fältanteckningar var lämpliga. 

Materialet gicks igenom och befanns relevant och därmed kom studien till att fullföljas utan 

ändringar.  

Totalt observerades, utöver pilotstudien, åtta lektioner i svenska och engelska, sammanlagt sju 

timmar och 50 minuter, under en period på fyra veckor. Två filmkameror användes för att 

fånga elevernas interaktion med varandra, en filmkamera stod i klassrummets främre, vänstra 

hörn och riktades mot fem elever, den andra filmkameran stod i mitten vid klassrummets 
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högra sidovägg och riktades mot två elever. Två elever som inte gett sitt samtycke filmades 

inte. Placeringen som observatörer var bredvid de två filmkamerorna eftersom detta var en bra 

position för att kunna se elevernas interaktion samt för att ha möjlighet att kontrollera att 

filmkamerorna inte slutade att fungera. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att ha en 

diskret position samtidigt som det måste vara möjligt att överblicka vad som pågår.  

Beslutet att använda filmkameror var för att optimera samt säkerställa att all kommunikation 

dokumenterades. Eleverna i gruppen är relativt vana vid filmkameror eftersom de tidigare 

blivit filmade såväl i helgrupp som individuellt. Förutom vid ett tillfälle under pilotstudien då 

en elev skojade framför en av filmkamerorna har inga liknande incidenter inträffat. Dock vill 

vi påpeka att eleverna, trots sin förmåga att agera som vanligt framför filmkamerorna, till viss 

del hela tiden var medvetna om att filmkamerorna fanns, vilket framkom då elever valde att 

vända sig från kameran för att på teckenspråk förmedla något hemligt till en kompis 

alternativt att elever påpekade för andra elever att det som yttrades kom med på film, 

exempelvis tendenser till fusk vid ett test.  

Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Detta examensarbete är en kvalitativ fallstudie med inspiration av lingvistisk etnografi där 

datainsamlingsmetoden består av deltagande observation, fältanteckningar samt 

videodokumentation.  

Enligt Fejes och Thornberg (2015) definieras dataanalys i kvalitativ forskning som en process 

där datamaterialet, i form av exempelvis fältanteckningar och intervjutranskriptioner, 

systematiskt undersöks och organiseras med syfte att komma fram till ett resultat. Forskaren 

söker betydelsefulla mönster och strävar efter att på ett rättvisande sätt kommunicera, utifrån 

studiens syfte, vad datan visar. Vid observationer, då bland annat fältanteckningar nedtecknas, 

sker en tolkning av första graden då det du sett och hört konstateras (Fejes & Thornberg, 

2015). Detta ligger till grund för det fortsatta tolkningsarbetet av andra och tredje graden där 

forskaren, väl förtrogen med datan, strävar efter att koda datan, kategorisera dessa koder samt 

identifiera teman och söka bakomliggande mönster (Denscombe, 2009).  

I föreliggande studie har vi vid de åtta observationstillfällena som en första analys observerat, 

fört anteckningar samt använt två videokameror för att dokumentera interaktionen i 

klassrummet. Så snart som möjligt efter varje observationstillfälle har anteckningarna 

renskrivits och det inspelade materialet har transkriberats till skrift. Datainsamling samt 
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analys har således skett parallellt. Det inspelade materialet har gemensamt studerats och 

fältanteckningarna har kompletterats vid behov. Det transkriberade materialet samt 

fältanteckningarna har gåtts igenom flera gånger samt återkopplats till videoinspelningarna. 

Vi har fört diskussioner med varandra för att på så sätt upptäcka återkommande teman och 

mönster. Dessa mönster har markerats i det skrivna materialet med hjälp av olikfärgade 

överstrykningspennor för att på så sätt möjliggöra upptäckten av olika kategorier. De 

kategorier som framkommit under analysarbetet är; Kommunikation mellan elever, Visuellt 

och auditivt stöd samt Användning av språkliga resurser.   

Studiens validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet 

”I all forskning ställs det krav på att den är genomförd och framställd på ett sätt som ger 

uttryck för god kompetens och hög kvalitet” (Thornberg & Fejes, 2015, s. 256). En kvalitativ 

studie visar på god kvalitet genom att den genomförs noggrant och systematiskt samt har ett 

tydligt och välskrivet resultat väl förankrat i empirin (Thornberg & Fejes, 2015). Som en del 

av forskningsprocessen måste forskningens trovärdighet verifieras, vilket Denscombe (2009) 

påpekar. Han lyfter fyra grundvalar för att bedöma forskningskvalitet, nämligen validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet samt objektivitet. Vad gäller kvalitativ forskning och dess 

trovärdighet lyfter Denscombe (2009) det faktum att detta kan vara svårt att bedöma. Nedan 

beskrivs de olika grundvalarna samt hur de beaktats i föreliggande studie.  

Validitet innebär huruvida den forskning som utförts samt de metoder som använts verkligen 

undersöker det som ämnas undersökas (Thornberg & Fejes, 2015). Denscombe (2009) 

hänvisar till noggrannhet och precision vad gäller data samt dess lämplighet vad gäller att 

kunna ge svar på forskningsfrågan som undersöks. Vad gäller föreliggande studie har syftet 

samt frågeställningarna legat till grund för valet av datainsamlingsmetoden observation. All 

data har behandlats med noggrannhet och bearbetats systematiskt i analysarbetet samt ständigt 

återkopplats till studiens syfte och frågeställningar.  

Oavsett vem som gör undersökningen ska resultatet vara detsamma (Denscombe, 2009). Som 

deltagande observatör blir forskaren ofta en del av datainsamlingen och frågan om 

tillförlitlighet kan te sig svåruppnåelig. Denscombe (2009) menar att det krävs en tydlig 

redogörelse för metoder, analys samt beslutsfattande för att visa på en studies tillförlitlighet, 

det vill säga forskningsprocessen ska vara möjlig att granska. För att stärka denna studies 

tillförlitlighet har det funnits en strävan efter att skapa transparens genom att noga beskriva 
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hur datainsamling samt analys skett steg för steg. Bland annat har begrepp samt deras 

innebörd i förhållande till denna studie definierats.   

Generaliserbarhet handlar, enligt Thornberg och Fejes (2015), om i vilken omfattning 

resultatet av en studie kan appliceras på situationer eller personer som inte ingått i studien. De 

lyfter vidare det faktum att sociala fenomen är kontextbundna och föränderliga och att en 

följd av detta kan vara att ett resultat i en studie inte strikt kan generaliseras till en annan 

studie. Inom kvalitativ forskning nämns begreppet analytisk generalisering vilket innebär att 

resultatet betraktas med hänsyn till lokala förutsättningar och ses som ett perspektiv snarare 

än en sanning (Thornberg & Fejes, 2015). Denscombe (2009) nämner begreppet överförbarhet 

och menar att läsaren kan använda informationen i en studie till att reflektera över i vilken 

utsträckning resultatet skulle kunna överföras till en annan situation. I föreliggande studie 

belyses samt beskrivs elevers translanguaging i specialskolan. Resultatet i studien skulle 

kunna, menar vi, visa på liknande språkanvändning i en annan studie inom specialskolan.  

Objektivitet innebär, enligt Denscombe (2009), i vad mån de resultat som produceras är 

opåverkade av de forskare som genomfört dem. Dock menar han vidare att det aldrig kan 

finnas forskning som är helt fri från forskarens inverkan. ”Kvalitativa data… är alltid en 

produkt av en tolkningsprocess” (Denscombe, 2009, s. 383) och forskarens jag finns med i 

denna tolkning. Det är viktigt att forskaren har ett öppet sinne gällande dataanalysen samt att 

avvikande data eller alternativa förklaringar undersöks. Vi har aktivt ansträngt oss vad gäller 

att närma oss föreliggande studie med ett öppet sinne samt utan förutfattade meningar. Dock 

finns en medvetenhet om att vår bakgrund och erfarenhet gällande elever i specialskolan kan 

komma att till viss grad färga resultatet. 

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetiska principer har använts i denna studie för att 

säkerställa att den grundar sig på forskningsetiska överväganden. Förutom forskningskravet, 

som innebär att forskning är viktigt såväl som nödvändigt, lyfts individskyddskravet, vilket 

skall beaktas utifrån möjliga negativa konsekvenser för deltagare. Individskyddskravet 

konkretiseras genom fyra huvudkrav på forskning, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsetiska 

forskningsrådet, 2003). Nedan beskrivs dessa krav samt hur de använts i föreliggande studie.  
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Informationskravet innebär att berörda deltagare ska få information om syftet med studien. De 

ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

I denna studie har eleverna i fråga informerats såväl muntligt som skriftligt. I enlighet med 

samtyckeskravet har det inhämtats samtycke från skolans rektor samt formulerats en 

samtyckesblankett som eleverna som velat delta fått skriva under (Bilaga 1). Eftersom 

samtliga elever var över 15 år vid studiens genomförande krävdes inget samtycke från 

vårdnadshavare, dock informerades vårdnadshavare muntligt vid ett sedan tidigare inplanerat 

möte. För att säkerställa deltagarnas anonymitet i enlighet med konfidentialitetskravet har 

skolan samt eleverna i studien avidentifierats. Eleverna namnges exempelvis med 

könsneutrala, fingerade namn. Data i form av videofilmer, transkriptioner samt 

fältanteckningar har förvarats otillgängligt för utomstående och de kommer att förstöras efter 

att studien har avslutats. Nyttjandekravet innebär slutligen att insamlade uppgifter endast får 

användas för forskningsändamål. Studien kommer att vara tillgänglig i form av en slutgiltig 

uppsats på DiVA samt SPSM´s hemsida.  

Resultat 

Syftet med denna studie är att i ett multimodalt flerspråkigt klassrum på specialskolan belysa 

samt beskriva translanguaging bland elever. De åtta lektioner som observerats är i ämnena 

svenska för döva och hörselskadade samt engelska för döva och hörselskadade. I ämnet 

engelska arbetade eleverna såväl enskilt som i par och i helklass. Vid varje lektion följde de 

en lektionsplanering skriven på engelska som visades via projektor samt delades ut i 

pappersform. I ämnet svenska arbetade de med arbetsområdet satsdelar och hade såväl 

lärarledda genomgångar med Power Point-presentationer på skriven svenska som enskilt 

arbete. Vid observationstillfällena deltog mellan fem och sju elever och de satt vid 

individuella, rektangulära bord placerade i U-form med god möjlighet att se varandra såväl 

som läraren. Eleverna namnges i denna studie med fingerade, könsneutrala namn. För att 

tydliggöra elevernas placering i klassrummet redogörs deras placering med start i 

klassrummets främre, vänstra hörn och avslutas i klassrummets främre, högra hörn. Namnen 

är som följer: Andrea, Dylan, Sam, Kim, Alex, Robin och Charlie. Vid flertalet tillfällen 

förekom flera samtal parallellt. Dessa samtal kunde ske mellan en eller flera elever och 

läraren eller mellan två eller flera elever, oberoende av placering i klassrummet.  

Utifrån observationerna samt analysarbetet i flera steg har det framkommit återkommande 

teman. Dessa teman har grupperats i tre olika kategorier; Kommunikation mellan elever, 
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Visuellt och auditivt stöd samt Användning av språkliga resurser. Inom varje kategori har det 

skapats underrubriker för att underlätta för läsaren.  

I följande redovisning av studiens resultat kommer, inom varje kategori, elevernas 

språkanvändning att beskrivas samt citeras. Studiens frågeställningar är: 

 I vilka situationer väljer eleverna att växla mellan svenskt teckenspråk, talad svenska 

och talad engelska, samt hur kan denna växling se ut? 

● Hur använder eleverna sin flerspråkighet som resurs och hur kan detta stötta dem i 

lärprocessen?   

● Vilka modaliteter förekommer och på vilket sätt används dessa som medierande 

verktyg?  

 

För att underlätta läsningen av de transkriberade exemplen används nedanstående 

transkriptionsnyckel:  

 

Transkribering Förklaring Exempel 

VERSALER Svenskt teckenspråk SMART 

V-E-R-S-A-L-E-R Handalfabetsbokstavering C-H-A-N-C-E-S 

Courier New  Talat språk E det på tal?  

UNDERSTRUKET Svenskt teckenspråk med tal. 

Det svenska teckenspråkets 

grammatik och syntax 

dominerar yttrandet och de 

talade orden är 

underordnade.  

REDAN PAFF 

Courier New Talat språk med tecken.  

Det svenska eller engelska 

talspråkets grammatik och 

syntax dominerar yttrandet 

och tecken från det svenska 

teckenspråket är 

underordnade.  

Skolsyster har 

slutat.  

(Times New Roman) Vår kommentar. (Pekar på tavlan) 
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Kommunikation mellan elever 

Inledande fas 

Vid samtliga observationstillfällen förekom vid lektionsstart en inledande fas där eleverna 

förberedde sig genom att hämta läromedel, pennor, suddgummin och bärbara mikrofoner, vid 

de tillfällen de skulle användas, fullföljde och avslutade samtal som påbörjats på rasten samt 

inledde nya konversationer samtidigt som de intog sina platser i klassrummet. Under den 

inledande fasen förekom samtal på svenskt teckenspråk, talad svenska, svenskt teckenspråk 

med tal samt talad svenska med tecken. Talad engelska förekom endast vid enstaka tillfällen 

under den inledande fasen vid observationstillfällena. Citat som illustrerar språkanvändning i 

den inledande fasen är:  

Excerpt 1. Lektion i svenska. Samtliga sju elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Eleverna diskuterar skolsköterskans oväntade val att avsluta sin anställning.  

Charlie: Vad? (Frågan ställs till Kim) 

Kim: Skolsyster har slutat (yttrandet vänder sig till Charlie 

men Sam och Alex tittar också). 

Sam: IDAG JAG SKA DIT SKÖTERSKA KOM INTE (Sam söker 

uppmärksamhet av Kim genom att vifta med handen i Kims synfält 

och berättar på svenskt teckenspråk med viskande tal att tidigare under 

dagen när hen skulle träffa skolsköterskan så kom hon inte).  

I excerpt 1 diskuterar tre elever under den inledande fasen det faktum att skolsköterskan 

tydligen har slutat. Inga hörseltekniska hjälpmedel används. Charlie ställer en fråga enbart 

med talad svenska. Kim väljer att svara på tal med tecken. De sitter en bit ifrån varandra 

vilket innebär att det kan vara avståndet som påverkar detta val. Alternativt väljer Kim att 

göra på detta sätt för att hen önskar få svar på samma sätt, det vill säga på tal med tecken. 

Sam vill gärna bidra i samtalet och väljer då att använda svenskt teckenspråk med viskande 

tal. Om någon av de andra eleverna kan uppfatta detta viskande tal framgår inte eftersom de 

kan ta till sig informationen via svenskt teckenspråk. I detta korta utdrag framgår således att 

tre olika sätt att framföra ett yttrande försiggår.  
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Icke ämnesrelaterat  

Även efter den inledande fasen, då undervisningen inletts, förekom tillfällen där eleverna 

förde diskussioner sinsemellan som inte var ämnesrelaterade. Exempelvis diskuterades vid 

flertalet tillfällen pennor och suddgummin, dagens lunch, uppgifter i andra ämnen, tidpunkt 

för lektionsslut, mobiler samt privata och för läraren hemliga angelägenheter. Det förekom 

även vid några tillfällen att eleverna började sjunga sånger på engelska. Uttryck så som 

svordomar och känslouttryck förekom frekvent. Språken som användes i dessa sammanhang 

var svenskt teckenspråk, talad svenska, talad engelska, svenskt teckenspråk med tal samt talad 

svenska eller talad engelska med tecken. Elevernas val av språk påverkades, uppfattade vi det 

som, av avstånd, viljan att hålla något hemligt eller att utesluta någon, intentionen att inte 

störa övriga i klassrummet, en önskan om att säkerställa allas deltagande samt med avsikten 

att betona eller visualisera något. Citat som demonstrerar några av ovanstående intentioner 

och språkval är: 

Excerpt 2. Lektion i engelska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. Eleverna 

ska titta på ett Youtube-klipp och undertiden förberedelserna pågår pratar eleverna om annat.  

Charlie: asså  INTERNET SÅ DÅLIGT ÄR 

Kim: Du har inte wifi 

Charlie: [lärarens namn] internet so badly 

Kim: (Viftar med handen, söker kontakt med Charlie). JAG FIXA 

NYTT (håller upp ett fodral med ett busskort). REDAN PAFF (visar 

att ryggen på fodralet gått sönder) JAG BÖRJADE IGÅR REDAN 

PAFF (tyst tal samtidigt som hen tecknar) 

I excerpt 2 framgår det att Kim väljer att använda svenskt teckenspråk med eller utan tal då 

hen vänder sig till Charlie. Däremot använder Kim enbart talad svenska då hen pratar med 

läraren. När Charlie vänder sig till läraren väljer hen att prata engelska, troligtvis eftersom det 

är ämnet för lektionen. Precis som i excerpt 1 så verkar det som om avståndet mellan Kim och 

Charlie gör att de väljer att, i kommunikation med varandra, använda svenskt teckenspråk 

med eller utan tal.  
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Excerpt 3. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. Nedan 

beskrivs hur två elever växlar mellan olika språkliga modaliteter i sina yttranden. Eleverna 

diskuterar ett kommande skoldisko.  

Dylan: MÅSTE RAGGA TJEJER 

Andrea: Göra sån poem bara typ vacker bara POESI 

(tecknas långsamt och uttrycksfullt) hon bara (dramatiserar hur den 

tänkta tjejen skulle kunna titta konstigt på denna poesi).  

Dylan: DU MÅSTE DU 

Andrea: FUCK YOU 

Andrea väljer i excerpt 3 att visualisera för Dylan hur det scenario de diskuterar skulle kunna 

se ut och hur den tänkta tjejen skulle kunna tänkas reagera. Det engelska ordet poem betonas 

med ett tecken från det svenska teckenspråket. Även vacker och bara tydliggörs med 

tecken samtidigt som tal. Andrea avslutar med ett känslouttryck på engelska samt en allmänt 

vedertagen gest för detta. 

Ämnesrelaterat  

Vid observationstillfällena noterades att eleverna även förde ämnesrelaterade konversationer 

sinsemellan. Dessa konversationer förekom mellan två eller flera elever. Vid de 

ämnesrelaterade konversationerna eleverna emellan användes språken svenskt teckenspråk, 

talad svenska, talad engelska, svenskt teckenspråk med tal samt talad svenska eller talad 

engelska med tecken. I ett och samma yttrande förekom, relativt ofta, byten av språk. Även 

här visar elevernas val av språk deras intention med sitt yttrande. En vidare fördjupning av 

dessa val av språk och intentioner kommer att presenteras nedan under rubriken Användning 

av språkliga resurser. Citat som visar på ämnesrelaterat elevprat är: 

Excerpt 4. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. Två elever 

diskuterar det engelska ordet speakers som kan betyda både högtalare och talare.   

Dylan: FÖRSTA SKREV A-L-L O-F S-P-E-A-K-E-R-S 

(Översättning: På den första uppgiften skrev jag all of speakers) 

Andrea: All of speakers.  
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Dylan: S-P-E-A-K-E-R-S V-A? 

Andrea: All of speakers. Nej det går inte. Fast 

speakers det e högtalare.  

Dylan: Va? 

Andrea: Speakers e högtalare.  

Dylan: TALARE TALARE egentligen ska  

T-H-E S-P-E-A-K-E-R-S men va fan  

Eleverna använder svenskt tal samt handalfabetsbokstavering för att förtydliga samt översätta 

ett engelskt begrepp. 

Visuellt och auditivt stöd  

Siffror och handalfabetsbokstavering 

Det är vanligt förekommande vid observationstillfällena att siffror i olika sammanhang visas 

med tecken oberoende av vilket språk som används i den pågående kommunikationen. 

Följande citat visar på detta: 

Excerpt 5. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. Alex har 

en kort redovisning om ett minoritetsspråk på svenskt tal.  

Alex: Språket används mest inom familj (pekar på 

vänster pekfinger) vänner (pekar på vänster långfinger) släkt 

(pekar på vänster ringfinger).  

I excerpt 5 använder eleven sig av det svenska teckenspråkets visuella sätt att förtydliga 

uppräkning genom att, med pekningar, räkna upp olika kategorier. 

Excerpt 6. Lektion i engelska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. En 

diskussion om sångerskan Adeles ålder pågår. Eleverna använder sig av flera språkliga 

modaliteter i diskussionen (svenskt teckenspråk, talad engelska och talad svenska). 

Kim: Holy shit. Så gammal! Adele är 27 han 41 (talet 

41 endast på svenskt teckenspråk).  
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Lärare: He´s in his forties, I think 43 or 

something.  

Dylan: Å hur gammal e Adele?  

Kim: 27 

Samtliga siffror i excerpt 6 framförs på svenskt teckenspråk, med eller utan samtidigt tal, trots 

att samtalet förs på engelskt samt svenskt tal. Troligtvis görs detta för att förtydliga och 

säkerställa att informationen går fram samt för att betona. Eleverna förefaller förvånade över 

åldersskillnaden som diskuteras. 

Handalfabetsbokstavering tenderar eleverna att använda som stöd till sig själva samt med 

syfte att förtydliga för andra. Särskilt frekvent är detta i engelskundervisningen då flertalet 

engelska ord handalfabetsbokstaveras med syfte att klargöra hur orden stavas för sig själv 

såväl som för andra. Exempel på detta är:  

Excerpt 7. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. Eleverna 

arbetar individuellt med en uppgift där de ska placera in ett engelskt ord i en mening. Under 

detta individuella arbete diskuterar två elever valet av korrekt ord i sammanhanget, vilket 

beskrivs nedan. 

Dylan: Nä inte C-H-A-N-C-E-S (Dylan vänder sig till Andrea och 

påpekar att det engelska ordet chances inte är korrekt i 

sammanhanget) 

Dylan: A very good S-E-N-C-E O-F survival.  

I slutet av excerpt 7 handalfabetsbokstaverar Dylan det engelska uttrycket sence of samtidigt 

som hen använder tal för att klargöra för sig själv och för Andrea hur det stavas samt för att 

avgöra huruvida det passar bättre i sammanhanget än chances.  

Excerpt 8. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. Eleverna 

arbetar enskilt med en uppgift. Dylan har fått information om att ordet som söks i uppgiften 

börjar på bokstaven W. Eleven ser fundersam ut och tittar i sitt häfte samtidigt som hen med 

högerhanden tecknar bokstaven W. 
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Dylan: W (tecknet för bokstaven W hålls kvar samtidigt som Dylan 

funderar över vilket engelskt ord som söks. Munnen formas till ett tyst 

W med engelskt uttal). W-H-A-T (det engelska ordet what 

handalfabetsbokstaveras) W (tecknet för bokstaven W återkommer).  

I excerpt 8 tycks Dylan ha stöd av att hålla kvar tecknet för bokstaven W då hen försöker 

komma på vilket ord som söks i uppgiften. Troligtvis är det ett stöd för såväl det tankemässiga 

som det kinestetiska minnet.  

Excerpt 9. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är svenskt tal. Eleverna arbetar med en svensk text. I texten möter 

eleverna ett ord som de inte vet betydelsen av. I ett försök att skapa förståelse uppstår följande 

diskussion.  

Dylan: T-A-F-A-T-T vad betyder det? (till Andrea) 

Andrea: Jag vet inte.  

Dylan: Vad betyder tafatt? (till läraren) 

Ordet tafatt verkar obekant för Dylan och hen provar att handalfabetsbokstavera samt uttala 

ordet för Andrea innan hen ber läraren om en förklaring.  

Multimodalitet 

Det förekommer ofta att eleverna under observationstillfällena använder fler modaliteter än 

enbart svenskt teckenspråk, handalfabetsbokstavering och talat språk. Dessa modaliteter är 

exempelvis skrift, bilder, digitala verktyg, ljud i form av musik samt pekningar och andra 

visuellt förtydligande gester. Exempel på användning av dessa modaliteter är: 

Excerpt 10. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. Robin 

påkallar Andreas uppmärksamhet och visar stolt sin tröja med tryck.  

Robin: Andrea (bankar i bordet samt viftar med handen för att få 

kontakt med Andrea). (När Robin har fått Andreas uppmärksamhet 

pekar hen på en bild på sin tröja samt slår ut med armarna som för att 

visa upp tröjan).  

Andrea: (Rycker på axlarna) Gillar inte den.   
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Robin: (Reser sig upp och vänder sig om så att Andrea kan se bilden 

på tröjans baksida. Därefter pekar hen med båda tummarna mot bilden 

på ryggen).  

Andrea: Ja jag tyckte den var bra från början men 

sen slutet jag typ (låtsas sova och gör snarkande ljud).  

Lärare: Så alla hämtar sina mikrofoner är ni 

snälla (Robin och Andreas samtal avbryts av läraren som vill 

inleda lektionen).  

Robin påkallar Andreas uppmärksamhet genom att ropa namnet, därefter använder hen endast 

pekningar i sin kommunikation. Utifrån bilden på tröjan framför Andrea sina åsikter samt 

visualiserar hur hen vid ett annat tillfälle somnat samt snarkat eftersom hen uppenbarligen inte 

gillar den (det framgår inte i resultatet vad bilden på tröjan föreställer).  

Stöttning 

Som nämnts ovan förekommer självstöttning i form av handalfabetsbokstavering i 

föreliggande studie. Eleverna stöttar även sitt eget lärande genom att använda sina språkliga 

resurser på olika sätt. Följande citat visar på detta: 

Excerpt 11. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. Eleverna 

arbetar individuellt med en engelsk text. Andrea pratar högt för sig själv angående vilket ord 

som passar in i den engelska texten.  

Andrea: Much more. Det funkar inte för det ska 

vara bara ett ord. Men det, more är det bästa 

faktiskt.    

Andrea stöttar sitt eget lärande genom att på svenskt tal diskutera med sig själv huruvida 

uttrycket much more kan användas i den engelska text hen har framför sig. Uppgiften är att 

endast skriva ett ord men trots detta kommer Andrea fram till att det inte finns ett lämpligare 

begrepp. 

Excerpt 12. Lektion i svenska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är svenskt teckenspråk. Eleverna arbetar med satsdelar och Dylan 
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upprepar en ramsa för sig själv för att på så sätt memorera en regel för användning av 

predikatsfyllnad. Flera språkliga modaliteter används parallellt i lärandet. 

Dylan: Vara, bliva, heta kallas. Vara, bliva, 

heta kallas. Predikatsfyllnad. Vara, bliva, 

heta, kallas. Sen direkt O-B-J-E-K-T e allt 

annat än inte vara, bliva, heta kallas.  

Dylan försöker att befästa en ramsa för att kunna använda den som stöd i sitt fortsatta arbete 

kring satsdelar. Hen uttalar ramsan på svenskt tal med eller utan tecken flera gånger.  

En annan typ av stöd för elevernas lärande är då de tar hjälp av varandra eller av läraren för 

att skapa förståelse och sammanhang. Vid observationstillfällena visade eleverna hur de med 

hela sin språkliga repertoar tillsammans med andra i klassrummet skapade en gemensam 

förståelse kring exempelvis begrepp. Citat som visar på detta är: 

Excerpt 13. Lektion i engelska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. En elev 

uttrycker sina åsikter om en skolas rektor.  

Dylan: No [egennamn] said that ehh this principal 

(pekar mot en tänkt person) for the lågstadiet (samtidigt som 

eleven säger ordet lågstadiet visar hen tecknet för ORD med höger 

hand).   

Läraren: Primary school.  

Dylan: Primary school. He said sorry to 

[egennamn] but he didn´t say sorry to me.  

Dylan tar i excerpt 13 hjälp av läraren då hen inte kan det engelska ordet för lågstadiet. Dylan 

övergår från talad engelska till talad svenska samtidigt som hen visar tecknet ORD med höger 

hand för att på så sätt tydliggöra för läraren att hen önskar få ordet översatt till engelska.  

Excerpt 14. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är talad svenska. Eleverna diskuterar på svenskt tal med stöd av tecken en 

lärare som blivit sjukskriven.  
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Dylan: Jag förstår inte varför måste alla goda 

snälla personer alltid, ja…  

Charlie: Drabbas 

Dylan: Ja 

När Dylan i excerpt 14 tvekar på ett ord hjälper Charlie till genom att säga ett passande ord.  

Användning av hörseltekniska hjälpmedel – turtagning  

Vid sex av de åtta observationstillfällena skedde undervisningen på talad svenska eller talad 

engelska med stöd av mikrofon och fast slinga. Eleverna uppmärksammade varandra vid ett 

flertal tillfällen på att använda mikrofon samt förde diskussioner angående hur mikrofonerna 

skulle användas på bästa sätt. Det noterades att när mikrofoner användes med fungerande 

turtagning tenderade eleverna att i mindre utsträckning använda tecken i samband med sina 

yttranden på talat språk. Följande citat visar på detta:  

Excerpt 15. Lektion i engelska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. Dylan 

framför sina åsikter om Youtube-klippet de nyss sett på talad engelska.  

Dylan: But it also tells a lot about how Adele is 

in person because she, in the video she looks a 

lot like this chill woman and she like to go to 

fancy parties, but actuality she´s not that at 

all. She plays drums and everything. So, she´s 

really cool. (Eleven får ordet av läraren, använder mikrofon 

och talar tydligt. Endast tecknet för SPELA TRUMMOR används).  

Mikrofonen används på ett adekvat sätt och endast ett ord förstärks med ett tecken från det 

svenska teckenspråket.  

Excerpt 16. Lektion i engelska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. Eleverna 

påminner varandra om att använda mikrofon.   

Dylan: I´ve noticed that women… 

Charlie: Mikrofonen! 
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Dylan: … often likes elder men… 

Kim: Mikrofonen! (Dylan startar mikrofonen och upprepar 

samma mening).  

När Dylan i excerpt 16 yttrar något på engelskt tal påpekar såväl Charlie som Kim på svenskt 

tal att Dylan måste sätta på mikrofonen.  

Excerpt 17. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är svenskt tal. En diskussion gällande adekvat användning av mikrofon 

uppstår.  

Dylan. Hoppas det e nått kul.  

Charlie: (visar med sin mimik i ansiktet att hen inte uppfattat vad 

Dylan sagt) 

Dylan: Hoppas det e nått kul (Startar mikrofonen och pratar 

med tillgjord röst).  

Charlie: Snälla sluta skrika i mikrofonen.  

Dylan: Hur långt ska det va? Så?  

Charlie: Så (nickar) 

Dylan: Hoppas det e nått kul.  

Charlie: Å det, när du pratar så, det e som om jag 

skulle stå precis där mikrofonen är. Så högt 

låter det. Så när du lutar dig fram så låter 

det som om du skriker i mina öron. Direkt in.  

Charlie uppmärksammar Dylan på att hen inte startat mikrofonen. När Dylan startat 

mikrofonen och sedan talar högt förklarar Charlie hur det låter. När Charlie gör denna 

förklaring förtydligar hen sitt tal med tecken.   
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Uppmärksamhetssökande 

Då eleverna vid observationstillfällena önskade få kontakt med någon i klassrummet använde 

de olika sätt att söka denna uppmärksamhet. Dessa sätt stämde inte alltid överens med det 

språk som för tillfället användes, exempelvis kunde en konversation på talad svenska eller 

talad engelska innehålla uppmärksamhetssökande gester tillhörande svenskt teckenspråk så 

som viftningar, bankning i bordet, stampning i golvet samt ”duttning” på arm. Även omvänd 

situation förekom, det vill säga en konversation på svenskt teckenspråk kunde innehålla tillrop 

så som ”hallå”, ”du” och egennamn. Traditionell handuppräckning förekom också. Citat som 

visar på elevernas uppmärksamhetssökande är: 

Excerpt 18. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är svenskt teckenspråk.  

Dylan: (Räcker upp handen, bankar i bordet och viftar sedan med den 

uppsträckta handen. Hen får ordet av läraren). JAG HAPP GLÖMT 

DIN LÄRARE SA SVENSKA FÖRUT HAN IN I KLASSRUMMET 

SKREK NÅGOT.  

Dylan använder i excerpt 18 traditionell handuppräckning, dock med tillägg av en viftande 

rörelse för att få lärarens uppmärksamhet. Den andra handen bankar hen i sitt bord, vilket är 

ett vanligt förfarande i teckenspråkig kommunikation eftersom vibrationerna från bankandet 

kan påkalla någons uppmärksamhet. När Dylan fått ordet av läraren använder hen svenskt 

teckenspråk.  

Excerpt 19. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är svenskt tal. I följande excerpt visar Kim på ett annat sätt att påkalla 

någons uppmärksamhet.  

Kim: [lärarens namn] ska du jobba i [egennamn] 

klass? (Kim tecknar med en hand, egennamnet visas med 

persontecken).  

I denna excerpt påkallar Kim lärarens uppmärksamhet genom att ropa hens namn. Några av 

orden förstärks med tecken.  
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Användning av språkliga resurser 

Inkludering och exkludering  

Elevernas val av hur de vid observationstillfällena använder sina språkliga resurser, 

translanguaging, kan tolkas som utryck för medvetet eller omedvetet inkluderande såväl som 

exkluderande av övriga deltagare i klassrummet. Det förekommer även att elever mitt i ett 

yttrande skiftar språk och detta menar vi kan bero på att eleven i situationen inte kommer på 

rätt uttryck. Det kan även vara så att eleven med sitt språkbyte vill poängtera, förstärka, 

betona, tydliggöra eller dramatisera sitt yttrande. Vid vissa tillfällen påverkar yttre 

omständigheter, såsom högt ljud eller samtidigt intag av dryck, valet av språk. Svenskt 

teckenspråk är, till skillnad mot talad svenska och talad engelska, möjligt att använda trots 

sådana hinder. Resultatet visar även att elevernas användning av sin språkliga repertoar kan 

påverkas av föregående persons val och användning av språk. En elev kan exempelvis yttra 

något på svenskt tal, under en lektion i engelska, få en motfråga på engelskt tal och därefter 

skifta språk och svara på frågan på engelskt tal. Eleven har därmed skiftat språk utifrån 

mottagarens outsagda önskan att använda ett annat språk än det språk som användes 

inledningsvis. Citat som visar på elevers användning av translanguaging enligt ovan är:  

Excerpt 20. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. En elev 

frågar läraren om uppgiften hen arbetar med.  

Andrea: Bara ett ord per gap?  

Eleven väljer att använda de engelska orden per gap i sitt yttrande på svenskt tal. Möjligtvis 

gör hen detta eftersom uppgiften är skriven på engelska och eleven inte känner till det 

motsvarande ordet på svenska. 

Excerpt 21. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är svenskt tal.  

Dylan: Varför klagar du då? (till Kim) Ja vad har 

jag skrivit, jag vet inte. Next question! (till 

läraren).  

Dylan visar med detta yttrande att hen vill fortsätta lektionen i engelska och inte fastna i en 

diskussion på svenskt tal angående det hen själv skrivit. Genom att säga next question 

på engelska till läraren visar Dylan tydligt detta.  
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Excerpt 22. Lektion i svenska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är svenskt tal. Andrea visar sin uppgivenhet angående en uppgift.  

Andrea: Alltså den jag bara W-H-A-T T-H-E F-U-C-K 

jag GE-UPP 

Andrea inleder sitt yttrande på svenskt tal och får på så sätt uppmärksamhet från övriga i 

rummet som hör detta. Därefter lägger hen till tecken och säger den jag bara vilket är ett 

uttryck som följer ordföljden för svenskt teckenspråk. Sedan bokstaverar Andrea ett engelskt 

uttryck samtidigt som hen uttalar det högt. Avslutningsvis visar hen tydligt med hela kroppen 

samtidigt som hen tecknar GE-UPP att det är just vad hen gör.  

Excerpt 23. Lektion i engelska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Undervisningsspråk är engelskt tal. Ett samtal mellan två elever inleds på engelskt tal men 

övergår sedan till svenskt teckenspråk.  

Dylan: We´re gonna watch Adele.  

Charlie: (skrattar och pekar på elev 2). ALLVAR. MÅSTE HAFT 

KAMERAx2. R-Å (”coolt”).  

Dylan: SMART 

Samtidigt som läraren informerar om dagens lektionsinnehåll förekommer ett samtal på tal, 

mellan Charlie och Dylan, som övergår till svenskt teckenspråk, troligtvis med syfte att inte 

störa eller avbryta läraren.  

Språklig medvetenhet – att härma 

Vid flertalet tillfällen härmar (samt i vissa fall överdriver) elever lärarens och andra elevers 

engelska uttal. Det förekommer även diskussioner kring detta samt kring dialekter. Engelskt 

tal eller engelsk sång som förekommer i korta filmklipp i datorn respektive i elevernas egna 

hörlurar imiteras emellanåt. Två exempel som visar på detta är:  

Excerpt 24. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. 

Gemensam genomgång av ett prov i engelska.  

Dylan: Turn. [tööörn] (upprepar ordet i mikrofonen med 

överdrivet uttal). T-Ö-R-N. 
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Andrea och Dylan unisont: More. [Mooore] (upprepar ordet med 

överdrivet uttal).  

Kim: More.  

Dylan: M-Ö Much [möööre] (uttalar ordet med överdrivet uttal) 

interesting. M-Ö.  

Flera elever upprepar flera ord på engelska med överdrivet uttal. De försöker att härma ett 

brittiskt uttal. Handalfabetsbokstaveringar förekommer.  

Excerpt 25. Lektion i engelska. Fem elever som deltar i studien finns i klassrummet. Läraren 

frågar vad det engelska ordet paparazzi betyder.  

Kim: FOTOGRAFERA (eleven gör samtidigt ett klickljud med 

munnen som föreställer ljudet som hörs när en fotograf tar en bild).  

Eleven väljer att förtydliga sitt yttrande på svenskt teckenspråk genom att göra ett klickljud 

liknande en kameras samtidigt som hen tecknar.  

Metaspråkliga diskussioner 

Det förekommer metaspråkliga diskussioner, det vill säga diskussioner och reflektioner om 

språk, vid ett antal tillfällen under de åtta observationstillfällena, såväl elever emellan som 

mellan elev och lärare. Följande citat beskriver dessa metaspråkliga diskussioner: 

Excerpt 26. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. Andrea 

redogör för hur hen tänker gällande det prov de går igenom. Uppgiften var att fylla i rätt 

engelskt ord i en mening där ett ord saknas.  

Andrea: Men det e också många ord om man lägger 

till ett ord som det ordet krävs att det ska 

tillägga mer i meningen. (Lärare: Nä). Jo det finns. 

Nä, nä, nä men kolla till exempel om det e så, 

meningen e så (visar tecknet för ORD med båda händerna och 

håller dem bredvid varandra, i följd) och sen e ett ord e 

missat (tecknar SAKNA), öh saknat, och rätta ordet 

gör att meningen e klar men om du lägger ett 
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annat ord då kräver den (refererar till tecknet för ORD som 

tecknas med vänster hand), som inte passar in, fler 

ord.  

Eleven använder sig av både svenskt tal och svenskt teckenspråk för att på ett tydligt och 

visuellt sätt få fram vad hen menar. Observera att eleven säger missat på svenskt tal 

samtidigt som hen tecknar SAKNA. Därefter rättar hen sig själv och säger saknat på 

svenskt tal samtidigt som tecknet för SAKNA upprepas. Flertalet ord förstärks samt 

förtydligas med tecken.  

Excerpt 27. Lektion i engelska. Sex elever som deltar i studien finns i klassrummet. En elev 

resonerar kring engelska uttryck på svenskt tal samt till viss del med förstärkning av tecken. 

Charlie: Jag tycker det (pekar på tavlan) funka rätt 

bra förutom när det kom till engelska uttryck 

för jag tror man brukar säga så i inom i 

engelska. För vi förstår engelska språket men 

det e uttrycken som hamnar lite snett ibland. 

Charlie resonerar kring engelska uttryck och hur de ibland kan vara svåra att förstå och 

använda. En del ord förstärks med tecken.  

I ovanstående resultatdel ges exempel på elevers translanguaging i ett flerspråkigt, 

multimodalt klassrum på specialskolan. Nedan följer metod- samt resultatdiskussion där 

studiens resultat problematiseras i förhållande till syfte och frågeställningar samt tidigare 

forskning.  

Diskussion 

Detta avsnitt består av metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

reflekteras samt belyses metodvalet samt de fördelar och nackdelar som framkommit vid 

studiens genomförande. Därefter diskuteras och problematiseras studiens resultat i förhållande 

till studiens syfte och tidigare forskning ur ett sociokulturellt perspektiv.  

Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie är en grupp elever i år 10 på specialskolan. Vi är medvetna om de 

begränsningar som detta val skapar men syftet är att ge en djupgående beskrivning av 
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begreppet translanguaging och därför studeras en grupp elever och två ämnen, svenska för 

döva och hörselskadade samt engelska för döva och hörselskadade. Begränsningarna består 

också av examensarbetets förutsättningar samt den tidsram som funnits att förhålla sig till. 

Urvalet kan ses som subjektivt, enligt Denscombe (2009), då studien enbart studerat en grupp 

elever utifrån förhoppningen om att denna grupp kan bidra med värdefull data till studien. Det 

är således en fördjupad studie representativ för kvalitativ metod som utförts. Vår erfarenhet 

och förförståelse av den miljö som studerats kan naturligtvis påverka det vi menar oss ha sett 

och hur vi tolkar resultatet men inför studien och sammanställningen av resultatet har vi 

medvetet tagit steget från lärarrollen till forskarens (Allard, 2013) för att med forskarens ögon 

se på studien och analysera resultatet. 

Enligt Denscombes (2009) begreppsförklaring skulle en kvalitativ fallstudie passa denna 

studies syfte och den grupp elever som studeras eftersom inriktningen var på en enhet och 

antalet observationstillfällen begränsades till åtta lektioner. Detta gjorde det möjlig att gå på 

djupet för att studera företeelsen translanguaging. Studien kan enligt Denscombes (2009) 

definition ses som småskalig. Utifrån det sociokulturella perspektivet har språkanvändning 

studerats i ett socialt och kulturellt sammanhang (Wedin, 2016).  

Målet med denna studie är att belysa samt beskriva elevers användning av translanguaging i 

specialskolan och, vilket Repstad (2007) lyfter, detta görs genom beskrivning av processer i 

sin helhet i en avgränsad specifik miljö, vilket vi menar att specialskolan utgör. 

Genom att studera förekomsten av elevers translanguaging i specialskolan och i studien 

använda fältobservationer gavs direkt tillträde till de sociala processer och sociala samspel 

som fanns eleverna emellan. Elevernas samtycke till deltagande i denna studie befanns 

viktigt, likaså att de var medvetna om möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Fördelen med att delta i observationerna som forskare är att vi har fått förstahandsinformation 

och att det funnits möjlighet att genom videodokumentation säkerställa resultatet. 

Insamling av data innebar fältanteckningar och videofilmade lektioner. För att säkerställa att 

all information dokumenterades användes två videokameror för att fånga elevernas interaktion 

med varandra. Videokamerornas position gjorde det möjligt att enbart filma de elever som 

gett sitt samtycke till studien. För att störa undervisningen så lite som möjligt och samtidigt få 

en god överblick av kommunikationerna valde vi att placera oss som forskare vid kamerorna. 
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Eleverna var sedan tidigare vana vid förekomsten av filmkameror i klassrummet och struntade 

överlag i dem.  

Deltagarna i studien intervjuades inte eftersom vi ansåg att det var genom observationer och 

filmade lektioner som förekomsten av translanguaging i klassrummet, i naturliga situationer, 

kunde upptäckas. Vi tror att deltagarnas svar vid en intervju, enskild såväl som i grupp, skulle 

kunna var färgade av deras egna föreställningar om vilka svar vi ville ha samt hur de tror sig 

använda sina språk. Följaktligen skulle denna metod inte vara lämplig gällande föreliggande 

studies syfte och frågeställningar.  

Vi anser att resultatet, trots studiens småskalighet, är generaliserbart och att liknande resultat 

är möjliga i likartade studier med andra deltagare samt i andra kontexter. Studiens alla 

moment har bearbetats noggrant samt redovisats med syfte att göra den genomskinlig.   

Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån de tre kategorier som uppkom i analysarbetet; 

Kommunikation mellan elever, Visuellt och auditivt stöd samt Användning av språkliga 

resurser.  

 

Kommunikation mellan elever 

Eleverna som deltagit i studien är flerspråkiga och resultatet tyder på att de använder hela sin 

språkliga repertoar i en dynamisk kommunikation med varandra. Lärande sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv sker i en social aktivitet i samspel mellan aktiva deltagare (Säljö, 

2011), i föreliggande fall de elever som deltar i studien. Såväl vardagliga, privata 

angelägenheter som ämnesrelaterade diskussioner visar på en komplex språkanvändning där 

språken kompletterar varandra samt bidrar till ett gemensamt meningsskapande. Val av språk 

och modalitet kan, tillsynes, vara medvetet såväl som omedvetet samt kan påverkas av yttre 

omständigheter såsom avstånd, bakgrundsbuller, visuell tillgänglighet samt vad mottagaren 

förmodas föredra. Precis som i Garcia och Weis (2014) studie på flerspråkiga barn i 

sexårsåldern visar denna studies resultat att de deltagande eleverna flexibelt växlar mellan 

sina språkliga resurser för att på så sätt exkludera såväl som inkludera andra individer i 

kommunikationen. Individers språkliga resurser är, enligt Musk och Wedin (2014), en helhet 

vars olika varieteter kompletterar varandra och byte av språk såväl som modalitet mitt i ett 

yttrande visar på en hög språklig behärskning. Vidare menar de att flerspråkiga individer, 

utifrån situation och mottagare, kan anpassa sitt språk genom att använda alla sina språkliga 
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resurser. Även Grosjean (2010) menar att flerspråkiga individer, såväl hörande som döva, 

använder sina språk för varierade ändamål, med olika mottagare samt med skilda syften.  

Ett framträdande resultat i studien är elevernas val av språk och modalitet utifrån syftet eller 

intentionen med ett yttrande. Enligt Garcia (2014) är det utifrån den kommunikativa situation 

som eleverna befinner sig i som de väljer en adekvat och passande språkfunktion ur sin 

språkrepertoar. Förutom att inkludera eller exkludera andra individer i kommunikationen 

förekommer i föreliggande studie samtal som tenderar att syfta till en önskan att inte störa 

eller avbryta andra pågående samtal. Yttranden kan även hemlighållas genom att svenskt 

teckenspråk används utanför vissa individers synfält för att på så sätt undvika upptäckt. I 

studiens resultat visar detta sig bland annat då elever i provsammanhang diskuterar svar på en 

viss fråga, det vill säga fuskar, samt då elever för samtal med varandra samtidigt som läraren 

har genomgång, vilket inte hör till kutym i ett klassrum. Vår reflektion gällande detta är att i 

ett klassrum där endast talade språk förekommer torde inte denna möjlighet till parallella, 

hemliga samtal vara lika vanligt förekommande.  

Det är främst svenskt teckenspråk, svenskt tal, svenskt teckenspråk med tal samt svenskt tal 

med tecken som används i kommunikation elever emellan i denna studie. Detta gäller såväl 

icke ämnesrelaterade som ämnesrelaterade diskussioner och samtal. Enstaka ord och begrepp 

samt känslouttryck förekommer på talad engelska. Vid ett tillfälle under en lektion i engelska 

arbetar eleverna med en uppgift där de ska diskutera en bildserie med varandra. I detta 

sammanhang används talad engelska i större utsträckning än i övrigt. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan språk och kulturella uttryckssätt användas som redskap för att, i ett socialt 

sammanhang, förstå, analysera och lära (Säljö 2011; Jakobsson, 2012). Garcia och Weis 

(2014) studie visar att flerspråkiga barn använder hela sin språkliga repertoar för att förmedla 

förståelse mellan varandra och Lindahl (2015) pekar på translanguaging i syfte att förtydliga 

och betona samt reda ut missförstånd. Denna studies resultat visar på att engelskt tal främst 

används i ämnesrelaterade sammanhang tillsammans med läraren och att det väljs bort i de 

sammanhang då elever önskar förtydliga eller reda ut saker. Exempelvis används aldrig 

engelskt tal då diskussioner kring huruvida datorn är kopplad till internet eller på vilket sätt 

det är möjligt att få projektorn att fungera. Detta kan tyda på att eleverna saknar kunskap i det 

engelska språket vad gäller sådana diskussioner. I dessa sammanhang tenderar eleverna att 

föredra svenskt tal med eller utan tecken. Möjligtvis beror detta på att mottagaren vanligtvis, i 

dessa sammanhang, riktar sin uppmärksamhet mot datorn eller projektorn och således inte har 

ögonkontakt med övriga i rummet.  
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Då eleverna i studien samtalar med varandra förekommer en hel del dramaturgi, skämt och 

interna kopplingar. Se exempelvis excerpt 3 där Andrea dramatiserar en tänkt situation på ett 

kommande skoldisko. Möjligen sker denna dynamiska användning av elevens språkliga 

repertoar med syfte att förstärka samt visualisera ett scenario. Eleverna i studien förefaller 

vara bekväma i varandras sällskap samt känna varandra väl. Detta visar sig inte minst då de 

hänger på samt vidareutvecklar varandras uttryck och resonemang samt börjar sjunga en viss 

sång utifrån ett visst ord. Exempelvis förekommer det vid ett antal tillfällen att det engelska 

ordet me följs av uttrycket och låttiteln me, myself and I av eleven själv eller av en annan elev.  

Visuellt och auditivt stöd 

Lindahl (2015) konstaterar i sin studie att steglösa språkväxlingar, translanguaging, i form av 

exempelvis handalfabetsbokstavering, utgör en stor och viktig del av den komplexa 

språksituation som flerspråkiga, teckenspråkiga elever befinner sig i. I det klassrum hon 

studerat är handalfabetsbokstaveringar naturligt förekommande i teckenspråkig 

kommunikation. I denna studies resultat framkommer att handalfabetsbokstavering är vanligt 

förekommande, dock inte enbart i kommunikation på svenskt teckenspråk. Eleverna i studien 

använder även handalfabetsbokstavering såväl i yttranden på svenskt tal som i yttranden på 

engelskt tal. Hela yttrandet kan, men måste inte, förekomma med tecken, dock förekommer 

det inga exempel på bokstavering endast på tal, det vill säga utan handalfabetsbokstavering. 

Såväl engelska, C-H-A-N-C-E-S, som svenska, T-A-F-A-T-T, handalfabetsbokstaveringar 

förekommer med eller utan tal. Studiens resultat visar även att siffror till övervägande del 

framförs på svenskt teckenspråk, med eller utan talat språk. Dessa siffor utgör exempelvis 

ålder, klockslag, datum, antal poäng på ett prov, sidnummer etcetera. Vår uppfattning är att 

detta görs med syfte att förtydliga stavning av ord, för att det ska bli korrekt eller för att det 

ska skiljas från ett liknande ord, samt siffror i olika sammanhang. Det förekommer även att 

elever vill säkerställa att de uppfattat rätt ord eller siffra. Även nya ord eller ord som eleven 

inte förstår, tenderar att handalfabetsbokstaveras. Möjligtvis är det så att de så kallat smakar 

på ordet. I excerpt 8 försöker Dylan komma på ett engelskt ord som börjar på bokstaven W. 

Bokstaven hålls kvar i handen som ett stöd för minnet. Kanske är det även så att 

rörelseförnimmelsen, användning av det kinestetiska sinnet, gör att eleven lättare kommer 

ihåg ett ords stavning och betydelse. Handalfabetsbokstavering och siffror på svenskt 

teckenspråk kan, enligt det sociokulturella perspektivet, ses som medierande artefakter där 

lärande sker genom interaktion mellan tanke och handling (Jakobsson, 2012). I föreliggande 



54 

 

studie interagerar eleverna således med tillgängliga, kulturella artefakter för att driva 

lärprocessen framåt.   

Utveckling av döva elevers och elever med hörselnedsättnings flerspråkiga repertoar och 

kommunikativa förmåga bör, enligt Swanwick et al. (2014), ses som norm och fördelar med 

en flerspråkig, multimodal undervisningspraktik bör utforskas mer ingående. I sitt dagliga liv, 

menar de vidare, använder, utvecklar och växlar dessa elever på ett flexibelt och dynamiskt 

sätt mellan språk. Detta trots vanligt förekommande strikta gränser mellan språk i såväl 

bemötande som språkpolicyers. Denna studies resultat visar på att flerspråkiga elever i 

specialskolan inkluderar hela sin språkliga repertoar, inklusive olika modaliteter, i sitt lärande 

utan att ta hänsyn till skolans språkpolicy eller den aktuella lektionens fastslagna 

undervisningsspråk. Återigen är det den kommunikativa situation som eleven befinner sig i 

som styr vilken språkfunktion som är adekvat. Interaktion med andra samt användning av 

olika modaliteter bidrar till, menar Lindahl (2015), ett gemensamt meningsskapande. Detta är 

i linje med en sociokulturell syn på lärande vad gäller interaktion såväl som samspel med 

andra.   

I föreliggande studie framkommer exempel på olika modaliteter som meningsskapande 

redskap. Dessa är exempelvis skrift på svenska och engelska i form av läroböcker, prov, 

lektionsplanering, texthäften etcetera, bild och film i form av bilder i läroböcker och på 

klädesplagg samt korta filmer på Youtube etcetera, digitala verktyg såsom dator, projektor 

samt smartboard och ljud i form av musik och härmande. Pekningar på befintliga eller tänka 

personer, på ord och meningar i texter samt på föremål förekommer såväl som olika 

förtydligande gester. Ovanstående exempel på multimodal kommunikation där eleverna 

använder hela sin språkliga repertoar kan jämföras med den studie Garcia och Wei (2014) 

genomfört där barn i sexårsåldern för att kommunicera och skapa mening använde hela sin 

språkliga repertoar inklusive gester, att härma, ljud samt pekningar.  

Stöttning av lärandet, såväl självstöttning som stöttning från läraren eller andra elever, 

förekommer i denna studies resultat. Självstöttning kan vara, vilket tidigare nämnts, 

handalfabetsbokstavering, men även upprepning av ramsor, högläsning samt dialog med sig 

själv. Stöttning från lärare eller andra elever kan vara översättning av enstaka ord men även 

diskussion om ett ords betydelse samt jämförelser mellan språken för att förtydliga och 

förklara mer ingående och på så sätt skapa en gemensam förståelse. Att stötta sitt lärande på 
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detta sätt, med hjälp av hela sin språkliga repertoar, ger eleven möjlighet att ta kontroll över 

sitt eget språkande och lärande, vilket Garcia (2014) förespråkar.  

På samma sätt som samtal om huruvida datorn har internet eller hur projektorn fungerar 

tenderar samtal om de befintliga hörseltekniska hjälpmedlen, bärbara mikrofoner, förekomma 

på svenskt tal alternativt svenskt tal med tecken. Eleverna påminner varandra om att starta 

eller stänga av mikrofonen samt beskriver hur de bör användas på bästa sätt. Resultatet i 

föreliggande studie visar även att eleverna, då mikrofonerna används på rätt sätt och 

turtagningen fungerar, i större utsträckning använder talad svenska eller talad engelska utan 

tecken. Vad detta kan bero på kan vi endast spekulera i. Kanske är det så att användning av 

mikrofonerna signalerar att alla i klassrummet kan ta del av ett yttrande på tal. Huruvida detta 

stämmer i realiteten står inte att finna i denna studie. Användning av mikrofoner förekommer 

endast i lärarledda diskussioner och inte i samtal mellan elever.  

Enligt Grosjean (2010) är de flesta döva individer bikulturella, det vill säga de deltar i 

varierad grad i två eller flera kulturer och adapterar, i olika grad, dessa kulturers språk, 

beteenden etcetera. Detta visar sig i denna studie genom att det sätt på vilket eleverna söker 

uppmärksamhet varierar samt har sitt ursprung i den teckenspråkiga kulturen såväl som i den 

talspråkliga kulturen. Exempelvis förekommer traditionell, i skolsammanhang, 

handuppräckning, utrop såsom du, egennamn eller hallå samt viftning, bankning i bord och 

”duttning” på arm, där de tre sistnämnda hör till den teckenspråkiga kulturen. Vad vi finner 

anmärkningsvärt i detta sammanhang är att eleverna mycket väl kan föra ett samtal på svenskt 

tal samtidigt som de söker uppmärksamhet med hjälp av det svenska teckenspråkets 

uppmärksamhetssökande förfarande. På samma sätt sker det omvända, det vill säga i ett 

samtal på svenskt teckenspråk kan uppmärksamhet sökas via utrop med rösten. Eftersom 

eleverna i studien sitter i U-form är det långt avstånd mellan vissa av eleverna vilket till synes 

leder till att det är vanligt förekommande att elever ropar en annan elevs egennamn för att, 

efter att ha fått uppmärksamhet av och ögonkontakt med eleven i fråga, föra ett samtal på 

svenskt teckenspråk. Huruvida eleverna är medvetna om de båda kulturernas innebörder 

innefattas inte i denna studie, dock tyder resultatet på att de, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, använder språken såväl som de kulturella uttryckssätten i sitt lärande. 

Användning av språkliga resurser 

Potentiella fördelar med translanguaging i ett klassrum är, menar Yoxsimer Paulsrud (2014), 

att eleverna får flera möjligheter till deltagande och delaktighet genom användning av alla 



56 

 

sina språkliga resurser. Translanguaging kan därmed, menar hon vidare, tillhandahålla 

stöttning i elevernas utveckling av språkmedvetenhet, ämnesspråk och ämneskunskaper. 

Eleverna i föreliggande studie använder sina språkliga resurser för att poängtera, förstärka, 

förtydliga, betona, dramatisera, inkludera någon, exkludera någon, stötta sitt eget och andras 

lärande samt som komplement då kunskaper i det ena språket inte räcker till. De språk som 

flerspråkiga individer har tillgång till kan, enligt Lindahl (2015), ses som en samlad resurs 

som används utifrån situation och mottagare. Språken är integrerade och interagerande med 

varandra i elevernas lärprocess. I linje med ett sociokulturellt perspektiv stämmer detta väl 

överens med denna studies resultat och i elevernas flerspråkiga kommunikation är, precis som 

Lindahl (2015) sett i sin studie, translanguaging en naturlig del. Garcia och Wei (2014) menar 

att elever använder translanguaging för att lära och förstå sin omvärld vare sig detta är en 

medveten pedagogisk metod eller inte.  

Förutom de intentioner som nämnts förekommer det i föreliggande studie att elever väljer 

språk utefter yttre omständigheter så som utifall bakgrundsljud som försvårar uppfattning av 

talat språk förekommer samt om intagande av exempelvis dryck hindrar möjligheten att tala. I 

dessa båda fall väljs svenskt teckenspråk som primärt kommunikationsspråk. Om eleverna 

däremot inte har möjlighet till visuell kontakt med en mottagare används talat språk för att 

påkalla uppmärksamhet och därmed skapa visuell kontakt. Hur detta skulle kunna te sig i ett 

klassrum med elever som inte kan uppfatta ljud eller tal har inte kunnat undersökas i denna 

studie.  

En upptäckt som gjordes vid analysarbetet var att eleverna i studien tenderar att skifta språk 

utifrån mottagarens utsagda respektive outsagda önskan om val av språk. När de före, eller i 

den inledande fasen, får klart för sig vilket undervisningsspråk som gäller verkar de överlag 

välja just det språket i kommunikation med läraren i sammanhang då hela elevgruppen deltar. 

Däremot förefaller detta inte i lika stor utsträckning påverka valet av språk elever emellan. 

Om en elev använder talad svenska till en annan elev och denne sedermera svarar på svenskt 

teckenspråk, talad svenska med tecken respektive engelskt tal med eller utan tecken, så 

tenderar den förste eleven att fortsättningsvis använda samma sätt som på vilket den andre 

eleven svarat. Huruvida detta språkskifte görs medvetet eller omedvetet går inte att besvara i 

denna studie.  

Resultatet i föreliggande studie visar på god språklig medvetenhet bland eleverna. De härmar 

uttal och dialekter samt leker med språken på olika sätt. Diskussioner samt reflektion om 



57 

 

språk förekommer också. Dessa metaspråkliga diskussioner visar på elevernas medvetenhet 

om språk samt deras resonemang kring hur språken är uppbyggda och hur exempelvis ord 

påverkar andra ord i en mening.  

Slutsats 

I föreliggande studie har resultatet visat att elevers translanguaging i ett multimodalt 

flerspråkigt klassrum i specialskolan förekommer i hög grad. Flera konversationer 

förekommer parallellt och eleverna använder sig av alla sina språkliga resurser i 

undervisningen både medvetet och omedvetet utifrån situation, behov och mottagare. Även 

om det på förväg är bestämt att en viss lektion ska ske på svenskt teckenspråk, talad svenska 

eller talad engelska så förekommer alla tre språken på samtliga lektioner som observerats. 

Elevernas flerspråkighet är dynamisk och språken är ömsesidigt beroende av varandra. 

Eleverna använder sin kommunikativa kompetens samt hela sin språkliga repertoar, där 

språklig praxis överförs mellan språken, i sin kommunikation och i sitt lärande. Detta, menar 

vi, stämmer väl överens med Lspec11 där det tydligt framgår att undervisning i specialskolan 

ska främja elevernas lärande med utgångspunkt i bland annat deras språk men också att de ska 

få rika möjligheter till att kommunicera, få tilltro till sin språkliga förmåga samt använda sina 

språk i olika sammanhang och med skilda syften (Skolverket, 2011). Dock är det önskvärt, 

anser vi, att medvetenhet och kunskap kring detta ökar samt att translanguaging som 

pedagogisk metod utforskas samt införlivas i undervisningen. Detta inte minst eftersom 

dagens skolelever i specialskolan är flerspråkiga och, enligt den forskning som lyfts under 

rubriken tidigare forskning samt enligt denna studies resultat, dynamiskt rör sig mellan sina 

språk. En flerspråkig och bikulturell lärandemiljö för specialskolans alla elever där de, 

tillsammans med läraren, deltar i komplexa, diskursiva praktiker samt använder hela sin 

språkliga repertoar med syfte att utveckla sitt språk och sitt lärande är, menar vi, vad 

specialskolan bör sträva efter.  

Vidare forskning 

I föreliggande studie har fokus varit en elevgrupp i specialskolan och deras användning av 

translanguaging. Detta har varit en medveten avgränsning. Dock skulle det vara intressant att 

göra en jämförande studie med en grupp elever i en grundskola. Hur ser deras translanguaging 

ut i jämförelse med specialskolans elever? Några av frågeställningarna i denna studie skulle 

även kunna användas i vidare forskning. Förslaget till vidare forskning skulle kunna fördjupa 

kunskapen om elevers translanguaging i specialskolan såväl som i grundskolan. Det vore även 
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önskvärt att undersöka elevers translanguaging i specialskolans lägre årskurser samt i grupper 

med enbart döva elever. En utveckling av föreliggande studie vore även att utföra intervjuer 

med de deltagande eleverna, enskilt eller i grupp, för att på så sätt få inblick i deras egen 

uppfattning om språkanvändning och translanguaging. Vidare skulle en studie med fokus på 

translanguaging som pedagogisk metod i specialskolan vara av intresse.  
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Skriftligt samtycke                     2016-01-18 

Vi (Lina Jerpö och Ulrika Hallqvist) studerar sista terminen på speciallärarutbildningen vid 

Örebro Universitet. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete, vilket kommer att 

handla om translanguaging. Det innebär att vi kommer att titta på elevers användande av 

språk samt växling mellan olika språk såsom svenskt teckenspråk, svenska och engelska 

under lektionstid. Vår plan är att filma och observera 7-8 lektioner i svenska och engelska 

under januari och februari 2016.  

Uppgifterna vi samlar in kommer endast att användas i vårt examensarbete och efter godkänd 

examen kommer alla uppgifter att förstöras. I redovisningen av resultatet kommer vi att 

redovisa på ett sätt som gör att skolan samt enskilda elever inte kan kännas igen. 

Elevens deltagande är frivilligt och eleven kan när som helst välja att avbryta sin medverkan i 

studien.  
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