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Förord  

Det finns två faktorer som avgör att jag väljer att utbilda mig till lärare: 1. Jag har mycket lätt 

att få kontakt med ungdomar. 2. Jag vill försöka att slå mynt av och arbeta med ett livslångt 

privatintresse; historia. Min ursprungliga idé var att arbeta som historielärare på gymnasiet. 

Mina VFU- perioder i lärarutbildningen har visat mitt egentliga ”kall”; att jag ska arbeta som 

speciallärare. Perioderna i verklighetens lärarmiljö har visat att jag är ”duktig” med de 

”bråkiga, stökiga och oroliga” eleverna vilka kan ha en osynlig funktionsnedsättning, som 

medför läs- och skrivsvårigheter t.ex. dyslexi. Den troliga orsaken till min kompetens med 

dessa elever, är att jag själv var en obstinat elev, med en oupptäckt dyslexi, vilket medförde 

att jag förvandlades till den misslyckade bråkiga eleven i grundskolan. Mina erfarenheter som 

oregerlig elev, samt en utbildning i mitt egna handikapp, dyslexi, har medfört att jag kan nå 

till ”störiga elever”, vilket går att uttrycka med ett ordspråk: ”Lika barn leka bäst”. Jag har 

erfarenheten och förståelsen att vara totalt misslyckad i skolsammanhang vilket är oerhört bra 

förkunskaper som troligtvis inte går att läsa sig till på någon lärarkurs på universitet eller 

högskola. Det var troligtvis mina ”privata” förkunskaper, som misslyckad störig elev, som 

ledde till en anställning som resurslärare på Skola A efter två veckors VFU – praktik. Den 

anställande rektorn ansåg att jag var duktig med de ”stökiga eleverna”. Anställningen på 

Skola A väckte tanken om att jag vill arbeta som speciallärare och mina VFU – perioder på 

Skola B, där jag mötte fler oroliga, stojiga och lekfulla elever. Jag fick möjligheten att prova 

av min dyslexikompetens med dyslektiska elever. Jag fick möjligheten att ge en dyslektisk 

kille, läsupplevelse genom en talbok + vanlig bok att han fick möjligheten att följa med i 

handlingen och samtidigt läsa orden ur boken, ökad ordförståelse: Vilket resulterade till att 

den lekande individen under läslektionerna satt stilla och läste. Min handledare tyckte att det 

var fantastiskt att se och berömde min gärning. Vilket jag kommenterade: Jag har gett honom 

verktygen att läsa, arbetet att läsa gör väl han själv. Läsupplevelsen förstärkte jag genom att 

låta honom se filmen som baserades på boken. Det var troligtvis detta som medförde att han 

valde mig som speciallärare till grammatiken en termin senare. Eleven ställde sig upp oväntat 

i klassrummet och frågade huvudläraren om han fick ha grammatiklektionerna med mig. När 

vi lämnade klassrummet hade jag en liten grupp med läs- och skrivsvaga elever, vilket jag 

fick lägga upp arbetstimmarna helt själv. Jag har även hittat dyslektiska elever i klasser vid 

första mötet. Jag utgick enbart från elevernas beteende, på vilket sätt denne läste och skrev för 

att misstänka dyslexi. Det jag saknade mest under mina VFU – perioder, var talböcker till en 

del elever, inte enbart under läslektionerna i Svenska utan även i övriga ämnen, samt 

”maskiner” som spelade upp detta åt eleven, små enkla ”maniker” som medfört att elever har 

sluppit att lida under lektioner. Jag har mött många fina trevliga benämningar ang. läs- och 

skrivsvaga elever under min lärarutbildning men inte hur man hjälper dessa individer i lektion 

sammanhang. LPO 94 talar om elevers rätt till lika utbildning, jag är rädd att det inte fungerar 

i praktiken. Det är trevligt att det finns massa bra utredningar som kan konstatera elever 

dilemman t.ex. dyslexi, men vad hjälper en diagnos när det inte finns resurser till lärandet.  
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1. Inledning  

 

I dagens samhälle, där skolan har blivit en betydande faktor för individers karriärer, kräver 

skollagen att elever ska ha fullgjord grundskola, med betyg i kärnämnena för att fortsätta i 

gymnasiet. Skollagen kräver även att eleven går till skolan med skolplikten och att eleverna 

har rätt till grundutbildning.
12

Det ligger mycket fokus på att personer med funktionshinder i 

arbete och de dolda handikappen har eskalerat sedan 1990 – talet när t.ex. dyslexi blev ett 

handikapp. De personer som utbildar elever som är i behov av särskild stöd för sin 

undervisning är speciallärare som ibland använder sig av specialpedagogik och – metodik för 

att elever ska uppnå godkänd skolgång. Det som har intresserat mig är när man började 

använda sig av special- pedagogik, metodik och lärare i utbildningen. I Gävle finns en 

dövskola, som är byggd 1897, vilket är under den period som folkutbildningen med skolplikt 

påbörjades i Sverige, vilket har medfört att jag väljer att fokusera min undersökning på 

dövundervisning. Jag är intresserad att undersöka när och varför svenskarna började undervisa 

döva, vad är orsaken till att man började tillämpa specialundervisning för döva. I min 

undersökning har jag funnit tre olika dövmetoder som jag kommer att komparera, där två av 

skrifterna härrör från mitten och slutet av 1800 – talet, samt en från 1918, när Sverige har en 

etablerad dövundervisningsskola. Jag är intresserad att undersöka vilka likheter/vilka 

skillnader det finns i dövmetodiken under 160 år.  
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2. Syfte   

Uppsatsens huvudsyfte kommer är att göra en komparativ textanalys på tre avhandlingar i 

dövundervisning: 1. Abraham Argillander. 1762. 2. Daniel Arosenius 1788 och 1789 .3. 

Johan Prawitz 1918. Det skiljer sig 156 år i utveckling av dövmetodiken och jag vill försöka 

analysera vad det finns för likheter och skillnader i dövlärarutbilningen mellan de tre olika 

författarna för att se på vilket sätt undervisningstekniken utvecklar sig under 160 år.  

 

2.1 Frågeställningar   

Det finns en förhistoria till svenskarnas genombrott i dövundervisning d.v.s. när Sverige får 

en dövskola och sedermera dövskolor under 1800-talet med skolplikt för de döva genom 

dövlagen 1889. Svensk dövundervisning var länge påverkad av utvecklingen i Europa, där en 

livlig diskussion pågick i slutet av 1700-talet om vilken metod som lämpar sig bäst för de 

dövas undervisning.  Som teckenmetodens representant stod Abbé de l'Épée och talmetodens 

talesman var Samuel Heinicke, vars polemik t.o.m. brevledes skickas till Vetenskaps-

akademin i Stockholm. I Sverige skapades en egen dövundervisningsmetod 1809.  När Johan 

Prawitz skriver sin avhandling 1918, verkar dövutbildningen vara formad till en svensk 

modell.   

 

Fråga 1. Vilka var de första dövlärarna i Europa och på vilket sätt påverkade de utvecklingen 

av dövmetodiken och dövskolan? 

  

Fråga 2. När går det att se en paradigmbrytning i dövmetodiken? 

  

Fråga 3. När började svenskarna utveckla sin egen dövmetodik?   

  

Fråga 4. Komparation av avhandlingarna: Jag kommer analysera en författare i taget genom 

att ställa samma frågor till texterna. Jag kommer att komparera uppgifterna med varandra för 

att se likheter eller skillnader i de olika utbildningsmetoderna. Frågeställningarna jag tänker 

jämföra är bl.a:   

 

 Varför tillkom avhandlingen?    

 Vilka tidigare metodik- och teoristudier stödjer sig författaren på?  

 Vad är avvikande modernt i deras utbildningsmetoder?   

  

  

2.3 Material   

I denna uppsats kommer tre läroböcker för dövundervisning användas för komparativa 

analyser:   

  

 Abraham Argillanders.”Försökt sätt at lära Dumbar Läsa och Tala” 1762.  

 

 Daniel Arosenius D.D. Disseratio Philosophica de Arte Surdos Mutosque Educandi 

Cujus Partern Prioem Consus. 1786,1788.   

 Johan Prawitz (1918). Den dövstumme och hans undervisning i språket. Stockholm. 

 

2.4 Metod   

Metoden för läroboksanalysen är den komparativa metoden, vilket innebär i detta fall att 

jämföra tre dövmetodshandlingar med varandra för att se likheter/differenser i utbildning av 

döva under en tidsperiod.   
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Stukát kallar den komparativa metoden för komparativ studie och hävdar: ”Att jämföra flera 

liknande texter med varandra kan också ge mycket intressanta resultat ” 
3
 

 

Biografiska metoden   

Jag vill undersöka anledningen för tillkomsten av avhandlingarna och kommer att använda 

den biografiska metoden vilken utgår från idén att det finns ett samband mellan författarens 

liv, samhällsförhållande och hans avhandling t.ex. varför skriver den 22 åriga Daniel 

Arosenius sin teoretiska avhandling, när han själv inte undervisar döva personer? En teori jag 

har är att han får tag på och studerar utländska dövmetodsförfattare t.ex. Abbé de l’Epée. Jag 

antar att han är insatt i regeringsbeslutet 1786, vilket medför att staten inte vill starta dövskola 

i Sverige. Jag förutsätter att Arosenius disputation är en protest till regeringsbeslutet enär han 

argumenterar för behovet att starta dövskola i Sverige.   

  

Hermeneutisk metod   

Hermeneutik betyder tolkningslära eller förståelselära.  Enligt Florén och Ågren eftersträvar 

hermeneutiken ett inifrånperspektiv, tolkning och förståelse av texter.
4
 I min uppsats har jag 

varit tvungen att jämföra olika källor för att komma fram till ett svar.    

  

Induktiv och deduktiv metod  

Ovanstående metoder beskriver Florén och Ågren att inom historieforskningen blandas den 

induktiva och deduktiva metoden till något man kallar abduktion där forskaren genom teori 

(antagande) och empiri (slutledning grundad på erfarenhet) och låter förståelsen successivt 

växa fram.
5
T.ex. i den biografiska metoden kommer jag att använda den induktiva metoden 

eftersom mina slutsatser om avhandlingarnas tillkomst inte behöver vara sann, utan det är min 

tolkning av vad jag har kommit framtill, av olika antaganden.
 6

    

  

Avgränsning  

Jag har valt att använda följande avgränsningar i min undersökning:   

 

1. Det historiska avsnittet sträcker sig från 1500- till 1800-talet där jag selektivt valt ut 

material jag anser vara intressant för dövundervisningens historia. 

 

2. I min komparation har jag valt att undersöka förhållandet mellan tre avhandlingar om 

dövundervisning 1762 – 1918. Det är intressant att försöka se om det finns någon tydlig 

skillnad mellan avhandlingarna; t.ex. synen på utformandet av undervisning för den döve, 

synsättet på de döva m.m.   

 

3. I en bilaga till examensarbetet kommer en presentation av den dövskola som blev modellen 

för svensk dövpedagogik. Historien om dövstumskolan eller det ”Sjette döfstumskoledistriktet 

”som den även kallas är en relevant historia att berätta. Skolan är Johan Prawitz arbetsplats 

åren 1897 – 1907, sedan blev han utbildningsansvarig för speciallärarutbildningen på 

Manillaskolan i Stockholm, vars elever söker arbete på dövskolan i Gävle. Prawitz bok blir 

gällande undervisningsmaterial för specialpedagoger fram till 1940-talet. Jag anser att Prawitz 

kämpade för de dövas språk, teckenspråket, som på 1980-talet lagligen blev de dövas 

minoritetsspråk i Sverige. Bilagan får även vara den didaktiska analysen eftersom det hjälper 

                                                           
3
 Stukát Staffan s.53 

4
 Florèn Anders. Ågren Henrik. s.125 

5
 Florèn Anders. Ågren Henrik s.43 

6
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion_(filosofi) http://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion_(filosofi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion
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läsaren att förstå svensk dövundervisnings historia och utveckling under 1800 – talet. Bilagan 

är även min privata fråga: Varför ligger det en dövstumskola i Gävle byggd 1897? Vilken har 

funnits hos mig sedan jag var 9 år och nyfiken. En fråga som är ”hjärtat” i min undersökning. 

 

2.5 Tidigare forskning   

Det finns tidigare forskning i frågan om dövundervisning. Anita Pärsson skriver ingående om 

dövundervisningen i Sverige 1889 – 1971 där hon beskriver de dövas utbildningssituation på 

dövskolorna i Sverige t.ex. vilken samhällsklass eleverna kom ifrån och utbildades vid de sju 

landstingsstyrda dövskolorna i Sverige.
7
 Boken har varit mig behjälplig i forskningen av  

dövskolornas tillkomst. Den har hjälpt mig att förstå förändringsparadigmet i svensk 

dövutbildningshistoria, dövlagen från den 31 maj 1889 som innebär att alla döva elever ska 

genomgå en utbildning som liknar folkskolans utbildning av hörande elever.   

 

Johan Prawitz berättar i en av sina böcker om Manillaskolan tillkomst där t.ex. utvecklingen 

av dövmetodiken presenteras.
8
 Manillaskolans grundare P.A. Borg skapar en dövundervisning 

med praktisk inriktning vilken sonen O. E Borg förbättra och förändrar genom att införa 

talmetoden efter tyskt mönster och han kämpar även att införa en special-lärarutbildning. 

Manillaboken är inte enbart en resa genom hundra år utan innehåller även informationer om 

de tidigaste döv- lärarna och -teoretikerna bl.a. Abraham Argillanders och Daniel Arosenius i 

Sverige. Prawitz har även skrivit en utbildningshandledning för speciallärare, vilka utbildades 

på Manillaskolan i Stockholm.
9
 Skriften publiceras 1918 och den kom att vara gällande för 

dövundervisningen fram till 1940-talet 

 

David Wrights förtydligar och ger en mer ingående beskrivning och förtydligar innehållet, av 

dövlärarkongressen i Milano1880, Lombardiet, Italien. 
10

 t.ex. att ledamöterna från skilda 

deltagare länder t.ex. Sverige, beslutar att påverka ländernas regeringar att göra alla döva 

elever skolpliktiga. Min hypotes är att detta beslut påskyndar dövundervisnings utvecklingen i 

Sverige med en dövlag den 31 maj 1889 att Sveriges döva barn ska bli skolpliktiga.   

 

Pär Eriksons båda böcker handlar om dels hela världens dövhistoria och behandlar b.la. de 

första dövlärarna.
11

Erikson tar upp problematiken för de döva i Sverige i historiskt tid samt 

olika personer som har betydelse för dövundervisning. Pär Eriksson är själv döv och berättar 

vad vi hörande bör veta om de dövas historia.  Böckerna är skrivna för att kunna användas i 

studiesyfte samt är illustrerade med bilder, vilket egentligen är dövas tankesätt, enligt Prawitz, 

att tänka i bilder i stället för ord. Böckerna har varit ett bra komplement till de mer 

akademiska författarna. 

 

F.A. Nyströms tar upp samma innehåll som Pär Eriksson, fast på ett mer akademiskt sätt.
12

 

Den förstnämnda boken användes på speciallärarseminariet på Manillaskolan i Stockholm. 

F.A. Nyströms anger själv i böckerna att han är lärare på Manillaskolan. Det har varit 

intressant att få veta vad av dövhistorien en speciallärare på Manillaskolan skulle lära sig. I 

inledningen till sin dövhistoria har F.A. Nyström skrivit: ”Den dövstummes världshistoria, är 

såsom namnet angiver, en skriftlig sammanställning av de öden, den dövstumme genomlevat 

på vår jord under mänsklighetens historiska åldrar”   

                                                           
7
 Pärsson Anita. Dövas utbildning i Sverige 1889 – 1971. Avhandlingar från historiska institutionen i Göteborg 17 

8 Prawitz Johan(1913). Manillaskolan 1812 – 1912. Stockholm 
9 Prawitz Johan(1918). Den dövstumme och hans undervisning i språket. Stockholm   
10

 Wrights David(1971). Att leva med sin dövhet. Stockholm 
11

 Eriksons Pär(1999). Dövas historia i Sverige och något om övriga Norden. Örebro.  Eriksons Pär.(1993) Dövas historia. Örebro 
12

 Nyströms F.A.( 1907). Handbok i dövstumsundervisningens allmänna historia. Örebro/ Nyströms F.A(1900). ”Grunddragen 

Döfstumsundervisningens utveckling i Sverige.  Örebro 
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Boken beskriver de dövas förhållanden under antiken; b.la. den grekiska respektive den 

romerska civilisationen och dövas förhållanden. Boken berättar om den polemik som Abbé de 

l’Epée och Samuel Hienicke hade angående vilken undervisningsmetod som lämpade sig 

bäst.  

 

Niels Herbert skriver en halv bok om Sjätte dövstumsdristriktet i Gävle, där resterande 

handlar om lärarseminariet som skolan omformades till efter 1940.
13

 Författaren nämner en 

oerhört intressant ”utredning” om Sigvard Löfqvist död 1925, där lärarinnan Hanna Löfgren 

agerade med en ”privat undersökning” vilket ledde till att massmedia involverades i fallet 

Sigvard Löfqvist. Det var via släktningen författarinnan och journalisten Mia Leche Löfgren 

som dövskoloras utbildning kom i fokus under flera månader under 1925: Leche 

argumenterade mot att Gävle dövstumskolas styrelse agerade avslaget angående elevens 

Sigvard död. Boken har varit viktig att förstå den svenska modellen av dövundervisningen i 

en selektivt utvaldskola som får vara en didaktisk analys över på vilket sätt dövundervisning 

bedrevs efter den 31 maj 1889, när de döva blev skolpliktiga.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Herbert Niels (2006). Från Gästrikland 2005, Från dövstumskola till högskola. Gävle   
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3.Historisk bakgrundsstudie 

 

3.1 De dövas situation i äldsta tider 

Enligt Nyström finns det i de judiska, egyptiska och persiska civilisationerna lagar som 

anbefaller dövföddas rättighet att leva i samhället.
14

 Några århundraden senare, i den 

hellenistiska kulturen anser de intellektuella t.ex. filosofer, läkare och präster att talet är en 

gudagåva. De intellektuellt bildade uppfattade dövhet som något onormalt och hävdar att döva 

är människor utan någon mänskligt intellekt, ingenium eller förstånd. Talet är en gudomlig 

gåva för grekerna. De anser att: om man inte kunde tala fanns bestraffningen från gudarna. De 

döva får ingen utbildning, till skillnad från blinda. Hellas invånare uppför teatrar vilka 

begagnas bl.a. i tävlan i talekonst. Grekerna är oerhört förtjusta i teater och pjäsförfattare 

skapar skådespel som tar upp vardagliga problem och man uppför bl.a. pjäser med de 

vanligaste mänskliga lytena t.ex. blindhet och dövhet. De dövas livssituation utspelas i farsen, 

komedin och de löjliga upptågen. Det grekiska samhället går längre i frågan med dövfödda. 

Enligt Nyström fanns Solons och Lycurgus lagar vilka fastslår att dövfödda ska elimineras, 

likvideras eller dödas. 
15

Filosoferna Platon och Aristoteles vars vishetslära fortfarande 

diskuteras under 2000-talet anser att döva är obildbara. Hippokrates 460-370 f. Kr har blivit 

erkänd som läkekonstens fader och han avfärdar vidskepelser och uppfattningar om att 

övernaturliga krafter eller gudomliga krafter orsakar sjukdomar. Hippokrates har även talteori: 

talet och hörseln uppstod i samma ställe i hjärnan och är oskiljaktiga, därmed anser han att 

dövstumma inte kan prononcera, artikulera eller skapa språkljud.   

 

3.2 Romarriket   

I det romerska riket har de döva inte bättre ställning än i den grekiska kulturen. Den romerska 

kulturen övertog den grekiska kulturen och man övertog antagligen även synsättet om de 

döva. Det är i den romerska kulturen kyrkan blir statsreligion. Nyström påstår att kyrkofadern 

Augustinus anser att dövstumma kan ej komma till tro, ty tron kommer från predikan d.ä. av 

det hörda ordet.
16

 Kristendomen inverkade på de dövas liv genom att inte tillåta läkekonsten 

att utveckla sig. Prelater och kyrkliga herraväldet vidmakthöll att det är Gud som inverkar i 

människans degeneration och arvsynden. För ”okristligt leverne” kan medföra att man föder 

döva ättlingar. I den romerska rätten, Codex Justinianeus eller corpus juris civilis från 500-

talet är en lagbok för hela det romerska riket, som även reglerar arvsfrågan, där den döve inte 

kan få ut sin rättmätiga del av arvet p.g.a. sitt handikapp.   

 

3.3 Den förste dövläraren    

Enligt de källor jag har undersökt och enligt Wright är benediktinermunken Ponce de Léon, i 

klostret Õna, Spanien, historiens förste kände dövlärare. Han är aktiv i slutet av 1500-talet. 
17

 

Ponce de Léons undervisningsmotiv är främst religiösa eftersom det är gudsord i bibeln som 

hans döva elever från Spaniens välbärgade aristokratiska elit ska lära sig. Detta medför att de 

kan konfirmera sig, bli myndiga och ärva. Dignitärerna vill eludera den romerska lagen från 

500-talet, Codex Justinianeus
18

 som hindrar döva att få sin rättmätiga arvslott, eftersom de 

står utanför normaliteten i samhället, att kunna tala och kunna ta del av nattvarden.  Det rika 

spanska adelsväldet har funnit ett sätt att kringgå lagen och de ser till att de Léons 

undervisningsverk och -metoder bevaras efter munkens död 1584. Ponce de Léons arbete 

övertas av Manuel Ramirez de Carrion och Juan Pablo Bonet vilka är anställda i 
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fältmarskalkens av Kastilien stab som lärare till fältmarskalkens yngre, döva bror. Bontes 

skriver en bok kom att bli en viktig bok i dövundervisningen: ”Reduccion de las letter y arte 

para enseñar a hablar los mundos (om bokstävers reducering och konsten att lära dövstumma 

tala)”, vilken sprids ut över världen tack vare boktryckarkonsten och hamnar i England.    

 

3.4 1600-talet vetenskapens århundrade   

Det har redan under 1500-talet riktats kritik mot kyrkans dogmer. t.ex. av de s.k. 

humanisterna och Erasmus av Rotterdam som skriver Dårskapens lov och satiriskt nedsablar 

katolska kyrkans doktriner.
19

 Martin Luthers idéer om kyrkans reformation av kyrkan är inte 

den enda kritiken mot den katolska kyrkan, vilken även splittrats i t.ex. protestantiska, 

hugenottiska 
20

och Church of England där kyrkomakten tillfallit staten. Detta är en del av 

faktorer som försvagar katolska kyrkans auktoritet över människan och deras fria tänkande 

inom vetenskapen t.ex. Galileo Galilei bevisar att jorden inte är centrum i universum vilket 

katolska kyrkan påstår. Det är i London som det icke religiösa sällskapet The Royal Society 

etableras 1660, ett samfund som enbart diskuterar och undersöker vetenskap.
21

 I akademin 

verkar män som Bacon, Newton, Boyle, Hobbe, Locke och Hervey. Man presenterar och 

diskuterar sina tankar och idéer om vetenskap för varandra. John Bulver (1606-1656) hade 

intresserat sig för döva och ville starta en ”akademi för stumma”. Det finns också andra 

vetenskapsmän som intresserar sig för de döva och utvecklar dövmetodik t.ex. Dr John Wallis 

(1616-1703). I Europa finns det andra intellektuella personer som spekulerar om språket är 

tillbörligt att lära dövstumma tala och på vilket sätt talet och skriften kan hjälpa till i denna 

metod: t.ex. den Belgiske baronen Franciscus Mercurius van Helmont (1618-1699) och John 

Conrad Amann (1668 – 1730) som utvecklar talmetoden i dövundervisningen.   

 

3.5 Dövskolor utformas 1700-talet  

I Edinburgh öppnas Braidwood Academy, den första dövskolan i Europa. Wright hävdar att 

utvecklingsmönstret på kontinenten liknar det i England.
22

 Eriksson och Nyström anger att det 

finns det fyra olika metoder som praktiserats i dövskolor i Europa 1760-1780.
23

 

 

 I Skottland Edinburgh,Braidwood Academy. Thomas Braidwood använder den 

Spanska-metoden, byggd på Ponces, Bonets metod som är vidareutvecklad av John 

Wallis med; tal, handalfabetet och skrift.  

 

 Frankrike Orelans Claude François Deschamp som utvecklar en egen 

metod:Deschamps metod; tal-, tecken och skrivmetod.  

 

 Frankrike, Paris. Charles – Michel de l’Epée, utvecklar teckenspråket med t.ex. 

grammatiska tecken.    

 

 (Nuvarande Tyskland) Leipzig. Samuel Heinicke, vilken enbart använder talmetoden, 

det artikulerade talspråket, teckenspråket är bannlyst.   

  

I slutet av 1700-talet är det två sist nämnda metoder som kämpar om att vara den rätta 

utbildningsmetoden för döva.  
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Fransmannen Abbé Charles-Michel de l’Epée utformar teckenmetoden eller den franska 

metoden och tysken Samuel Heinicke vilken utvecklar talmetoden, eller den ”tyska 

metoden”.   

 

4. Dövlärarna de l'Epée och Heinicke  

 

4.1. De l'Epée   

I och med upplysningstidens 1700-tal kom tankarna om människors jämlikhet. Fransmannen 

Abbé Charles-Michel de l'Épée är inspirerad av filosofen Rousseaus tankar om den artificiella 

människan som borde återvända tillbaka till sitt ursprung, naturen. De l'Epée anser att varje 

döv har ett eget naturligt språk, teckenspråket, som bör förbättras och användas i 

dövundervisningen. Abbé de l`Epée öppnar en dövskola 1766 i Paris, National de Jeunes 

Sourds de Paris (Nationella institutet för döva ungdomar i Paris) där döva, kostnadsfritt, får 

undervisning, oberoende vilken social bakgrund eleven har. I början av de l’Epées karriär som 

dövpedagog använder han egna undervisningsmetoder och metodiken ”lånas” från andra 

dövpedagoger te.x. Amann och Bonet. De l`Epeé utvecklar och konstruerar ett handalfabet 

vilket underlättar bokstavering av ord. De l`Epeé vinner stor ryktbarhet med sin döv-

undervisning och snart får andra länder i Europa att intressera sig för dövpedagogik. De 

l'Epées skola är öppen för besökare och tar emot dignitärer; lärda personer, professorer och 

regenter bl.a. svenska konungen Gustav III. Det kom flera pedagoger till Paris från olika 

länder såsom Holland, Danmark, Skottland, Amerika för att utbilda sig i Abbé de l'Epées 

teckenmetod vilken spreds sig ut i Europas nystartade dövskolor.  

 

4.2 Heinicke    

Samuel Heinicke inleder sin dövpedagogiska karriär 1754 i Dresden.
24

 Han öppnar en 

dövskola i Leipzig 1778 med hjälp av Kurfursten av Sachsen. Heinicke är inspirerad av 

filosoferna Hegel och Kant vilka hävdar att: ”Språket skiljer människorna från djuren” 

Heinicke utvecklar talmetoden i undervisningen på dövskola i Leipzig, 1778 efter studier av 

John Conrad Ammans talmetod i dövundervisning. Heineken använder sig inte av 

handalfabetet i sin undervisning till de döva, men däremot skriften. Enligt Wright:   

 

Heinicke hävdade att en elev som använde sig av teckenspråket hindrades att 

tala, likväl som en handikappad hindras att lära sig att gå om det finns 

kryckor. 
25

 

 

4.3. Tal- och teckenmetods polemik   

Det uppstod en polemik mellan dövpedagogerna de l'Epée och Heinicke, de har ordfejd om 

vilken metod som är bäst för dövundervisningen, tecken- eller talmetoden.  Kontroversen 

uppstår sedan Heinecke kritiserar herr Storch dövskola i Wien, Österrike vilken använder sig 

av de l`Epeés teckenmetod. Det uppstår en häftig brevväxling mellan herrarna där de 

argumenterar om vilken av metoderna som är den bästa. De l`Epeé försökte lösa tvisten 

genom att skicka sina skrifter till vetenskapsakademierna runt om i Europa för att vetenskapen 

skulle lösa tvistefrågan bl.a. fick den svenska vetenskapsakademin i Stockholm brev ifrån de 

l'Épée. Tvistefrågan löste sig aldrig under de l`Epeé och Heineckes livstid.   
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5 Kollektiv dövundervisning   

1700-talet visar världen att dövundervisning är möjligt och genomförbar för fler elever, att 

alla döva elever kan undervisas, det är inte längre en klassfråga om vilka som kan utbildas. 

Tecken- och talmetoderna kom att bli rivaliserande metoder. Enligt Wright använde sig 

dövskolor i början av 1800-talet av teckenmetoden i Frankrike, Amerika, Spanien, Norden, 

Tyskland och Italien och talmetoden i England.
26

 Det är ett förhållande som förändrades vid 

dövlärarkongressen i Milano 1880.  

 

5.1. Dövundervisningsmetoden påverkas av Europas politiska händelser   

Eriksson hävdar att den politiska utvecklingen påverkar dövpedagogiken.
27

 Eriksson förklarar 

att Napoleons fall i Waterloo 1814 och Wienkongressens fredsförhandlingar omformar den 

politiska kartan 1815. Europa får en ny stark stat i förbundsstaten Tyskland där Otto Von 

Bismarck blir Tysklands förbundskansler när Tyskland går i krig mot Frankrike 1870-1871. 

Frankfurtfreden medför att inte enbart de politiska vindarna i Europa blir tyskinriktade. 
28

 

Tyskarna är Europas nya supermakt, även inom dövpedagogiken förändras tankesättet om hur 

de döva ska undervisas och den tyska metoden, talmetoden, vinner över den franska 

teckenmetoden som dövundervisningsmetod. Det politiska läget i Europa medför att 

talmetoden, den tyska metoden, byter namn och kallas ”Den rena orala metoden”. Europas 

dövlärare anser att det effektivaste sättet att eleverna ska kunna nå undervisningsmålen är 

talmetoden, vilket är den mest lämpligaste sättet för en döv att närma sig det hörande 

samhället.   

  

5.2 Dövlärarekongressen i Milano 1880   

Bland de 255 deltagarna från olika dövskolor från 150 länder i världen, finns Sveriges 

representant; rektor Carl Kierkegaard-Ekbohrn från Bollnäs dövskola för överåriga. Dövlärare 

diskuterar för- och nackdelar med tecken- och talundervisning, man enas till slut om ett beslut 

att använda talmetoden i undervisningen. Enligt Wright väljs talmetoden eftersom:    

”[…] talet är […]” oemotsägligt överlägset teckenspråket när den döve ska återanpassas in i 

samhället[…]”.
29

 Enligt Wright enas kongressen om att försöka påverka regeringarna i 

Europa att skapa dövundervisning, en skolplikt för döva. 
30
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6 Dövas förhållade i Sverige   

 

6.1 Döv ett gammalt ord i svenskan   

Det finns få fornnordiska ord kvar svenska i språket p.g.a. inverkan av språkförnyelsens t.ex. 

låneord från franskan och tyskan. Ordet ”döv” går att spåra från urnordiska där döv kallades 

daubhaR. Under vikingatiden skrevs ordet om till dauf (f uttalas v) som fick en omskrivning 

mellan 900 – 1000 talet till döver. Det finns mycket få uppgifter om vad som skedde med de 

personer som blev och var daubhaR, dauf och döver.  När det inte finns källor som beskriver 

levnadsvillkoren för de döva i äldre tider, måste vi spekulera om deras levnadsöden: 

situationen för de döva i Norden är troligtvis som för de hörselskadade i Europa: Kanske 

hamnade individerna i samhällets nedersta skikt, kanske betraktades döva som djur, kanske 

döva eliminerades från samhället.   

 

6.2 Döf och Dumb i Sverige  

De tidigaste källorna om de dövas förhållande i samhället härrör från 1700-talet. Enligt 

Lundström kallas de döva i Sverige fram till 1700-talets slut för döf och dumb. 
31

 Uttrycket 

dumb går att jämföra med dagens engelska deaf and dumb vilket betyder döv.  

I Sverige jämförs dumb, dumben med den fattige” med de sinnesslöe och de döfstumma 

utgjorde så gott som en och samma klass” som inte räknas som samhällsmedborgare.  

Lundström hävdar att det medför att den dumbe står utanför det juridiska rättsliga när döva 

inte får ärva gods eller gårdar. Döva anses inte kunna tänka eftersom de saknade talförmåga 

och de lever under isolerade förhållanden på landet eller i städerna. De ”dumbe” ansågs 

tillhöra en lägre stående klass jämfört med den hörande världen. De hörande ansåg att 

nattvarden var ett tecken på mänsklighet. Herrens måltid kunde inte den döve ta eftersom 

denne inte läst till konfirmationen. Lundström skriver om döva i 1686 års kyrkolag:  ”dumbar 

som leva christligen och visse tekn at de åstunda afläsning och Herrens Nattvard, skola ock 

ther blifa delachtige”. 
32

 

 

Döva som lyckades ta sig in i den talande gemenskapen  

Det finns döva som lyckas i den hörande världen. Lundström skriver om en tidskrift för 

”dövstumskolan i Kalmar 1882 […]” om lektorn i Kalmar, Anders Vijkström, skrivelse till 

vetenskapsakademin [i Stockholm] om en man som var född ”döf och dumb” vilken hade lärt 

sig att läsa, skriva och räkna. Denne döve man använde psalmboken som läsebok och visade 

att han förstod ”Christendomen”. Den döve mannen fick ta nattvarden och med detta fick han 

rätt att gifta sig, bilda familj vilken han ombesörjde, arbetade hårt och flitigt.  Det går att läsa 

om samma i Glansholms skrivelse där uppgifter redogörs för kring den döve mannen som 

bodde i Ålhems socken i Småland:   

 

... här i Socknen och Flinsmåla gån är född och lefvre en Man benämnd Lars 

Nilsson, som ifrån sin födsel är döf och dumb [...] Han tecknar väl sina tankar, 

som merendels dumbar pläga. i synnerhet för dem som äro vane vid honom...
33
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6.3 Svenska vetenskapsakademin   

Upplysningstidens idéer kom även till Sverige på 1700-talet, i Stockholm inrättades den 

Kungliga Vetenskapsakademien 1739, vars uppgift var att stödja och stärka vetenskapernas 

inflytande i samhället. Vetenskapsakademin gav ut skriften Handlingar 1739 i vilken 

vetenskapsmän hävdade analytiskt de färdigheter som döva, blinda och andra lytta hade kvar 

trots sitt handikapp. En av deltagarna i akademin var medicine doktor Ronald Martin 1726-

1788. Martin studerade bl.a. i Paris och blev professor vi institutionen Collegium Medicum i 

Stockholm. Dr Martin fastslog sinnenas betydelse för människan och ansåg att det var svårare 

att undervisa en döv än en blind person, men det var nödvändigt att undervisa döva för att få 

dem nyttiga i samhällslivet i stället för ett liv i tiggeri. Martin skrev i en essä: ”Prof at förlust 

af et eller annat at” människans utvärtes sinnen kan ersättas genom större fullkomlighet i de 

övriga. Martin pläderade om sinnesförmögenheternas möjligheter att ersätta varandra, vilket 

han hade gjort genom egna iakttagelser i egen studie om b.la. döva.  

 

6.4 Förslag till dövskola i Sverige  

Enligt Eriksson väcktes tanken om dövskola i Sverige under Gustav III regeringstid 1771-

1792 genom Lars von Engström vilken 1779 besökte en dövskola i Wien som bygger på Abbe 

de l’Epées metod, den franska teckenmetoden. 
34

 Förslaget avvisades eftersom Sverige befann 

sig i ekonomiskt obestånd, dessutom var Gustav III inte intresserad av en undervisning för 

alla människor och avslaget argumenteras med att Sverige inte hade tillräckligt många eller 

mycket få döva personer för att kunna starta en dövskola.   

 

6.5 Dövskolepionjärer: Johan af Bjerkén 1763-1823   

I början av 1800-talet söker Johan af Bjerkén statligt anslag till att öppna en dövskola. Han 

arbetar planmässigt för att starta skolan. Johan af Bjerkén undervisar i Sala den 10 år gamle 

Gustav Adolf Wahrenberg och af Bjerkén använder sig av egna undervisningsmetoder, som 

underlag används fransmannen Abbe´ Sincards (Abbé de l'Epée efterträdare) bok ”Cour 

d’instruction d’un sourd- muet de nassiancce”. Af Bjerkén gör även en egen undersökning 

om hur många döva det fanns i Sverige genom att kontakta stiften i Uppsala, Linköping, 

Växjö, Borgå, Kalmar och Karlstad. Enligt undersökningen fanns sammanlagt 680 döva 

personer i de sex stiften, vilka 99 var ungdomar under 20 år. Eriksson skriver att Johan af 

Bjerkén menade att: ”hvilka, i anseende til lust att lära, lätt fattningsförmåga[…]” elever som 

skulle kunna gå i dövskola. 
35

 

 

Johan af Bjerkén konstaterar 

I granskningen av de döva, fastslår af Bjerkén att en av tretton döva är befängda, vilket gör att 

han ställer frågan: Hur dessa olyckliga personer, från den spädaste ungdom har blivit 

behandlade att de blivit sinnesförvirrade? I analysen fastställer af Bjerkén att det flesta av 

målsmännen var för fattiga att kunna skicka barnen på någon utbildning. Han anser också att 

dövutbildningens framsteg utomlands inte är känd i Sverige, allmänheten tvivlar om 

möjligheten lära de döva läsa och skriva, samt att yttra sina innersta tankar. Det finns 

utbildade män i Sverige som anser att döva inte passar till något annat än grovarbete. Staten 

beviljar 1808 af Bjerkén ett bidrag till att öppna en dövskola. Kriget mot Ryssland satte stopp 

för hans undervisningsplaner, när han blir inkallad till tjänstgöring. Hustruns plötsliga 

bortgång medför att af Bjerkén blir ensam ansvarig för fostran av sina fem söner och sex 

döttrar vilket sätter totalt stopp för dövskoleplanerna.   
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7 Manillaskolan   

 

7.1 Pär-Aron Borg   

Pär-Aron Borg bör ha hört talas om Daniel Arosenius disputation enligt Nyström. 
36

 Borg är 

student i Västerås skola och Gymnasium där Arosenius arbetar, disputation kan även ha 

kommit Borg tillkänna vid hans studier i Uppsala 1796. I sökandet efter 

dövundervisningsinformation vänder sig Borg till Uppsala bibliotek, och finner Arosenius 

disputation som blir grunden för hans dövundervisning.  Enligt vad Nyström och Prawitz 

anger får Borg beviljat statliga medel för dövundervisning den 6 juni 1809. 
37

 Det verkar som 

att Borgs utbildningsmetoder är bristfälliga under hans period som dövlärare enligt 

Prawitz.
38

Undervisningen sker i teckenspråk samt i någon mån rudimentär talundervisning. 

Borgs praktiska undervisning ifrågasattes 1823 av riksdagsfullmäktige E Svensson, vilken har 

reviderat Borgs Manillaskolan och gör följande uttalande om Borgs undervisning:   

 

Jag vet nog att reglementet äfen bjuder att Eleverna skola erhålla undervisning i 

sådant som kan befrämja förståndsutvecklingen […] att de vid utgåendet från 

institutet kunna sjelfa taga sig fram och göra sig begriplig för andra 

Menniskor 
39

 

 

Riksdagsfullmäktige anser även att Borg endast lär sina elever hantverk vilket eleverna kan 

lära sig i Skåne eller Norrland. Borg blir delägare i Kosta bruk, efter ett arv från sin fru och 

begär tjänstledigt 1816 vilket leder till att Borg hamnar i en schism med direktionen för 

Manillaskola. I protest bygger Borg ett eget institut, Manhem, en dövskola i som ligger i 

närheten av Manilla. Sverige har två undervisningsinstitut för döva under perioden mellan 

1817-1819. Skolorna återförenades till ett institut och Borg kom i nåd med staten och får 

fortsätta sin undervisningsverksamhet. Borg är inbjuden till Portugal åren 1823-1828 för att 

bygga upp en dövskola åt portugisiska staten, vilket har medfört att Sverige och Portugal har 

näst intill samma handalfabet. Vid Borgs bortgång 1839 tar sonen Ossian Edmund Borg sig an 

faderns undervisning vid Manilla.   

 

7.2 Reformering av Manillaskolan   

Enligt Prawitz förändrar O. E. Borg faderns undervisning under perioden 1839 – 1875: Den 

intellektuella undervisningen får större utrymme än tidigare. 
40

 Borg inför talundervisningen, 

vilken inlärs via skrift och handalfabetet. O.E. Borg författar själv undervisningsböcker i 

modersmålet.”Öfningar ut i det svenska språket och dess grammatik för döfstumma”. 
41

 Borg 

är inte rädd för att prova nya pedagogiska metoder: Talmetoden, den tyska metoden införs i 

utbildningen 1862, vilken blir försvenskad när teckenspråket används som ett hjälpmedel i 

metoden. Elevernas intagningsålder förändras, man sätter en gräns för hur gammal eleven får 

vara som student på Manillaskolan, de överåriga döva tas bort från undervisningen. 1874 

startas speciallärarutbildning på Manillaskolan enligt Prawitz. 
42

 Skolan byggs om under O.E. 

Borgs regi, en ny skola uppförs 1864. Till skolan byggs även hopptorn för badet, badhus samt 

ett gymnastikhus år 1870. Utomhusgymnastik är sedan tidigare infört i schemat. Den 

praktiska utbildningen kvarstår från faders dagar och utvidgas med bok- tryckeri och binderi, 

samt trädgårdsskötsel. Hantverkarutbildningen förbättras så att de dövas arbetsskicklighet 
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vinner priser på olika utställningar världen över t.ex. världsutställningarna i Paris 1865 och 

Wien 1873.   

 

7.3 Fortsatt utveckling   

På Manillaskolan fortsätter utvecklingen av dövpedagogiken av Dr Kyhlberg under perioden 

1876-1907. Han anser att talmetoden inte passar till alla elever och låter införa en skrivarlinje 

1880, vilket i sin tur inte gagnar alla elever och teckenlinjen införs för de svagaste eleverna. 

Det finns ett stort motstånd i Sverige till teckenspråksundervisningen främst genom Jehubba 

Blomkvist föreståndare vid dövstumskolan i Örebro.  

 

7.4 Talmetod i polemik med tal-, skriv-, teckenmetod  

Det utbryter ingen egentlig polemik mellan herrarna O Kyhlberg och Blomkvist av vad jag 

kunnat finna i mina studier, inte heller någon oenighet mellan representanter mellan 

talmetoden och tal-, skriv-, teckenmetoden. Det går att undervisa alla döva i talmetoden anser 

Kyhlberg enligt Nyström.
43

 Men Kyhlberg anser att det sker på bekostnad av den ”andliga 

utvecklingen”(citat Nyström) vilket jag tolkar som den intellektuella utvecklingen. Han anser 

att genom undervisning i enbart talmetoden får inte alla eleverna ett bra språk; vissa lär sig 

elementärspråket, d.v.s. de grundläggande delarna i talspråket, vilket döva inte kan försätta att 

utveckla själv genom läsning och en del döva glömmer vad de har lärt efter avslutad 

utbildning. Kyhlberg anser att man bör pröva eleven under ett år för att se om eleven är 

lämplig för talundervisning, Kylberg anser att det ska finnas ett alternativ för eleverna som 

inte klarar tal utbildningen – skrivarlinjen. Dövskolans två linjer ska helt följa folkskolans 

undervisning. Kyhlberg anser att det ska finnas ytterligare ett erbjudande för de s.k. ” 

sinnesslöa eleverna” (citat Nyström) vilka ska erbjudas en ren teckenlinje för att de ska kunna 

ta till sig kunskapen i undervisningen. Jehubbas Blomkvist har blivit intresserad av den rena 

talmetoden vid studieresor i Tyskland och Schweiz, där man använde åskådningsmaterial i 

undervisningen t.ex. bilder på hund, katt, spade m.m. Enligt Erikson inriktar Blomkvist sina 

krafter på talundervisning med förbud att använda teckenspråk och handalfabet i 

undervisningen.
44

 Blomkvist egna ord ur sin skolbok: ”100 små berättelser för Döfstumma” 

från 1878:    

 

7. Den döfve :   

Gustaf kan icke höra. Han är döf, men han är icke stum, ty han kan tala- djuren 

hafva öron liksom vi, de höra också, men de kunna icke tala. De kunna äfen 

blifa döfva liksom menniskorna.  

 

8. Den döfstumme:   

Frederik kan hvarken höra eller tala. Han är icke blott döf, utan äfen stum; han 

är döfstum. Många döfstumma kunna icke tala, utan endast teckna och skrifa. 

Andra döfstumma kunna tala. Dessa äro döfa men icke stumma- djuren kunna 

hvarken tala, teckna eller skrifa.  

  

8. Den komparativa undersökningen  

 

8.1. Abraham Argillander (1722–1800)  

Salpeterssjuderidirektören Abraham Argillander bor i finska Österbotten Finland [en del av 

Sverige]. Argillander anses som Nordens förste dövlärare, vilken dessutom är vetenskapligt 
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intresserad och författar flera avhandlingar till Vetenskapsakademin i Stockholm.
45

 En av 

akademins ledamöter Carl von Linné som Argillander är elev till under sin studietid och har 

som uppdrag att samla in växtligheter i Österbotten enligt Nyströms.
46

 Argillander väljer att 

utbilda sin döve släkting Wolfgang Henricius Amadeus, döv från två års ålder. Den 

vetenskapliga forskningen verkar vara Argillanders livsintresse eftersom han inleder en 

undersökning att bota Wolfgangs handikapp, samtidigt är det filantropin att hjälpa sin döva 

släkting.   

 

8.1.2Andra försök att bota döva   

Argillander provar först den dåtida medicinska vetenskapen för att bota Wolfgangs dövhet; 

Argillander experimenterar både med mineralvatten och elektricitet, den senaste 

nymodigheten inom medicinen i mitten av 1700 – talet. Den moderna medicinen är ineffektiv 

verkningslös till att kurera den döva eleven.  

 

8.1.3Försökt Sätt, at Lära Dumbar Läsa och Tala   

Argillanders syfte med ”Försökt Sätt, at Lära Dumbar Läsa och Tala” är att sprida kunskapen 

att lära döva tala och skriva d.v.s. att undervisa döva i en ”gör det själv handbok” att läsaren 

ska på ett enkelt sätt hjälpa en döv att kunna kommunicera med den hörande världen.  I 

förordet nämns följande om de personerna: ”som Wil åtaga sig sådan underwisning, och som 

sjelf widare eftertänker saken samt öfvar sig”    

 

8.1.4 Författarreferenser   

Argillander nämner flera av de stora författarna t.ex. benediktermunken i Spanien[Pedro de 

Léon
47

] Petrus Pontius, den engelske matematikern [John Wallis
48

] Wallisius m.fl. men 

hävdar att det är svårt att få tag på skrifterna i Sverige [Finland] och han har inte läst någon av 

dem själv. Jag utgår ifrån att Argillander har fått namnen via hörsägen, där namnen har 

förändrats på något sätt.   

 

8.1.5 Dövundervisnings metod   

Argillanders talmetod går att dela in i fyra kategorier:   

 

 Stämmans framlockelse som sker med hjälp av en papperstratt, vilken Argillander 

sätter vid elevens öra och säger ett ljudläte t.ex. aaaaa. Eleven får repetera i 

Argillanders öra. Läraren utgår från de lättaste ljuden och höjer svårighetskraven.  

 Språkljudens inlärning alfabetet.  

 Läsning av bokstavsförbindelser k.o = ko. Diftonger   

 Läsning av ord.   

 

Orden som Argillander och Wolfgang tränar skrivs ned i en skrivbok. Inlärningen av satser 

sker på samma sätt som för att lära sig orden, korta satser som utökas efter elevförmågans 

inlärning. Argillander övergår sedan till korta samtal och högläsning ur bok. Argillander 

använder sig av en spegel, så att eleven själv kan öva uttal av ord eller meningar för att se och 

lära sig formningen av munnen t.ex. uttalet av ordet ”mor”. Argillanders mun blir ett föremål 

för att eleven ska förstå hur tungan ska vara placerad vid uttal av ord eller bokstäver. 

Teckenspråket användes i Argillanders metod, för att börja med något som eleven behärskar 

vilket utvecklades i undervisningen.   
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8.1.6 Åskådningsmetoden  

Åskådningsmetoden är en metod som innebär att man tar med eleven ut på nya upptäckter av 

världen och namnger sakerna i den. Argillander tar Wolfgang med på utflykter på sjöar, ängar 

och andra platser i den finska naturen och faunan.   

 

8.1.7 Synen på döva  

I förordet till Argillanders avhandling säger förordsförfattaren att avhandlingen passar bra till 

von Rosensteins ”Barns Sjukdomar och Deras Botemedel” eftersom:   

 

I Sjelfwa werket passar den sig och wäl: ty de Barn som hafa fel på något av af 

de utvärters sinnerna, så som syn eller hörsel ehuru i öfrigt friske. Äro ej mindre 

att beklaga, och förtjäna ej mindre Wård än de eljets sjuka   

 

Argillander anger, att det är ren människokärlek att försöka hjälpa sådana ”uslingar” som är 

stumma. De fullkomligt stumma är de döva: ”att han inte förstår tal, ej heller med tal kan 

yttra sina tankar, utan endast med tecknande kan ge dem till känna” 
49

 

 

Argillander anser att det inte är hörselorganet som det var fel på: ”det tycktes Wara omöjeligt 

att kunna länge lefwa och tillika wara lam på läppa, käfta, tunga, gom eller Larynx, emedan 

matens förtärande i sådant fall blefwe omöjelig”  

 

Argillander konstaterar och kategoriserar att dövhet finns på två olika sätt:   

 Fullständigt stumma, som inte förstår talat språk och inte kunna yttra sina tankar.  

 De döva som har hörsel men är lam på läppar, ”käftar, tunga eller larynx (strupe), 

vilka det går att undervisa ”till att lära dem läsa och tala”.   

 

8.1.8 Lärarkompetens  

Argillander ger råd beträffade lärarrollen, läraren: ”ska ha ett normalt tankesätt och ska kunna 

uttala var bokstav rent”, samt ha ett ”roligt och muntert sinne” (citat Argillander) och komma 

ihåg att läraren har en elev som vill lära sig av hela hjärtat. När man stöter på problem med 

undervisningen kan det bero på instruktörens okunnighet, men även att eleven inte begripit 

lärarens undervisningssyfte.   

  

 

8.2.1 Daniel Arosenius 1764-1838  

Daniel Arosenius föds i Västerås och efter studierna i Uppsala försätter han sin yrkeskarriär 

som lärare och rektor på Collega trivial skola i Västerås från 1784 – 1816 därefter blir han 

kyrkoherde i Söderbärke, Dalarna, där han enligt Eriksson tar emot många obekanta och 

bekanta gäster. 
50

 Enligt Nyström: ”Det är inte troligt att Arosenius själf undervisat någon 

döfstum. Dock vet man inget där om.” 
51

 

 

8.2.2 Disputationens uppläggning   

Vid studien av disputationen anser jag att det går att indela den i två delar under följande 

beteckningar:   

1. Innehållet i första delen är att övertyga någon t.ex. de styrande i staten att ändra på 
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uppfattningen om värdet att ha en dövundervisningsanstalt i Sverige.   

2. Innehållet i andra delen beskriver vilken undervisningsmetod som är bäst att undervisa de 

döva.   

Arosenius skriver en disputation om konsten att undervisa döva utan att själv undervisa döva, 

vilket låter lite besynnerligt eftersom det verkar lite långsökt att anskaffa sig information och 

kunskap om dövutbildning vilket inte existerar i Sverige och vilket han inte kommer att 

använda i sin egen lärarkunskap. Jag förstår inte varför han lägger ned tid på en forskning om 

t.ex. Abbé de l’Epées teckenmetod om det inte ska vara till någon nytta. Arosenius syfte med 

sin disputation blir klarare om jag undersöker en aktuell politisk händelse: Enligt Eriksson 

avslår staten, under ledning av Gustav III, att inrätta dövskola i Sverige 1786.
52

 Arosenius vill 

övertyga de styrande herrarna vilka fördelar det finns med dövundervisning i Sverige. 

Disputationen är skriven i två delar där den första delen offentliggörs den 10 juni 1786 , den 

andra delen offentliggörs 10 maj 1788. Det viktigaste beviset för syftet med Arosenius finns i 

slutordet av disputationen där Arosenius uttrycker:   

 

Men vid den önskan stå vi fast i våra böner, att också i vårt land måste bereda 

sina dövstumma den mildare lott, som deras likar i andra delar av den 

civiliserade världen glädja sig åt, nämligen den, att de, sedan de genom 

vederbörligt omsorgsfull uppfostran återgivits åt det mänskliga samhället, måtte 

få återinträda dit som nyttiga människor och slippa vara andra till börda. 
53

 

  

8.2.3 Övertygelse: fördelarna med en dövundervisningsanstalt   

(Kapitel 1) §1   

Arosenius verkar tala för alla döva och inte en särskild klass av döva som ska utbildas till 

människor i ett hörande samhälle och som argument för dövutbildning anför Arosenius:   

”Om också antalet stumma, som lyckats lära tala, vore mycket ringa skulle enligt mitt 

förmenade detta förhållande icke förringa värdet av deras arbete”. Sveriges ekonomiska 

förhållanden är som det övriga Europa under 1700-talet, de merkantilistiska idéerna är de 

ledande d.v.s. exporten ska vara större än importen och man gynnar svensktillverkning av 

importprodukter t.ex. tobak, potatis, siden. Arosenius anser att dövas människovärde är högre 

om man kan se döva som en arbetskraftstillgång, än den börda som den outbildade döva 

utgör. Ett argument som talar för vanliga arbetare är att han lånat den franske dövläraren 

Abbe´ de l’Epées räknesätt för att beräkna hur många döva det finns i Sverige. Hur Arosenius 

kommer fram till att det finns 300 döva i Sverige, omnämns inte i sammanhanget men väl 

argumentet om att vi skulle få 300 ”nyttiga medborgare” om de gavs utbildning. De dövas 

situation som outbildade individer är att de ”sjunker ned till de oskäliga djurens tillstånd” 

(citat Arosenius)
54

. Det går att betrakta Arosenius argument till: Att outbildade döva är som 

djur, mer än nyttiga människor och att de står i gränslandet.  

 

(Kapitel 2) § 2   

Arosenius berättar om en 23- 24 år gammal hantverkarson, dövfödd som plötsligt börjar tala. 

Hantverkarsonen lär sig autodidaktiskt det talade språket under tre-fyra månader genom att 

lyssna sig fram och plagiera i tysthet vad de hörande säger. Om vi bortser från den märkliga 

historien med en dövfödd som lär sig att tala autodidaktiskt, går det att se berättelsen ur ett 

annat perspektiv: Arosenius berättar hur lätt det är att utbilda döva, att det finns döva som 

klarar av uppgiften själv på tre – fyra månader.  Arosenius berättar även om hur 
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hantverkarsonens liv var före talförmågan (citat Arosenius): Han levde ett rent djurliv, 

återigen finns metaforen att med dövas tillstånd kommer de närmare djurvärlden se (kapitel 1) 

§1.  Arosenius tillkännager senare i disputationens kapitel Abraham Argillanders försök att 

lära en döv tala och han förklarar vilket framgång Argillander har haft med eleven Wolfgang 

kan tala och avläsa tal och även detta sätt är ett bevis på dövundervisningens goda framgångar 

i Sverige: ”Även i vårt land har vi att anteckna ett ej utan framgång gjort försök i denna konst 

[dövutbildning] ” (citat Arosenius)
55

.  

 

Arosenius uppger Wolfgangs talförmåga; att eleven kan hjälpligt uttrycka sina tankar i skrift, 

läsa på läppar, uttala kortare meningar, trots att rösten förfaller ”sträv” (Citat Arosenius)
56

 och 

mindre begriplig för de personer som inte är van att höra Wolfgang att tala.   

 

8.2.4 Andra dövmetodslärare   

Arosenius uppräknar historiska och samtida dövmetodiklärare[1786]; t.ex. Abbé de l’Epée, 

Samuel Heinicke. Jag antar att det finns två syften med denna 

presentation:                                                       

1. De är ett sätt för att informera läsaren att det finns andra dövlärare, utifall läsaren själv 

skulle vilja undersöka saken.  

2. Uppgiften att berätta om dövlärarnas framgång  i Europa är ett sätt att informera eller 

övertyga läsaren/ åhöraren vilken utbredning dövundervisningen har och hur länge man har 

utbildat döva i andra länder, vilket knyter (kapitel 6) § VI där Arosenius omtalar den metod 

han anser vara lämpligast; Abbé de l’Epées metod, vilket även kallas den franska metoden 

eller teckenmetoden, som vunnit spridning i: Rom, Zürich, Spanien, Holland och Österrike. 

Vilket han återknyter till (kapitel 1) § 1 och där han anger att det finns länder som tävlar med 

varandra i dövundervisning.   

  

 8.2.5 Arosenius förslag om undervisningsmetod   

Abbé de l’Epées teckenmetod (kapitel 6) § VI   

Det finns en metod som Arosenius anser vara den bästa för dövutbildning; Abbé de l’Epées 

metod eller den franska-/teckenmetoden, vilken Arosenius anser är den bästa. Han nämner 

antalet elever de l’Epées kan utbilda på samma gång, 30 elever, vilka får lära sig det 

”nödvändiga” i religion och medborgarkunskap, samt att eleverna lär sig tala och skriva fler 

språk än franska. Det kommer många besökare till de l’Epées skola b.la. många ”åhörare med 

snillen” samt personer från högre samhällsskikt b.la. den österrikiske kejsaren Josef II som 

sänder en delegat som lär sig de l’Epées teckenmetod och startar en skola för dövundervisning 

i Wien, Österrike. Arosenius berättar att de döva behöver lära sig att tala men utbildningen 

bör ske genom att eleven använder sig av:   

 

 De dövas övriga fungerande sinnen; synen och känseln ska användas som hjälp att den 

döve lär sig att uppfatta rörelsen i hörandes talorgan, [Antar att Arosenius menar 

läppläsning (synen) och känna (känsel)på lärarens struphuvudet när eleven lär sig att 

t.ex. uttala ordet APA] Läraren ska ha kunskap i fonetik.  

 Till den ovanstående undervisningen ska de döva lära sig det skrivna och talade ordet. 

Hjälpmedlet i den undervisningen är teckenspråket som utvecklas med hjälp av att 

eleven lär sig grammatiska tecken och handalfabet [Ifall man ska teckna: I går åt 

Bengt ett äpple, behövs grammatika tecken och handalfabetet, eftersom i 
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teckenspråket finns inte betydelsen av imperfekt (preteritum) Bengt har inget särskild 

tecken utan det behövs att tecknas fram med handalfabetet]   

 Undervisningen fortgår i att eleven lär sig utvidga sitt teckenspråk med fler 

tecken t.ex. för kroppens olika delar. 

Dessa antecknas på papperslappar [en form av åskådningsmetod]. Det viktigaste elementet i 

metoden är att lära eleven att förstå skrivspråket innan undervisningen övergår i att lära 

eleven talspråket. Arosenius anser att i de l’Epées metod; att eleven lärs sig att utöka 

teckenspråket, lär sig de grammatiska tecknen och handalfabetet samt att de lär sig läsa och 

skriva medför att eleven kan över gå från en konkret till en abstrakt världsbild. Arosenius 

beskriver: ”ty jag tror, att, sedan de döva börjat läsa och verkligen förstår vad de läser, de ha 

lika lätt att lära sig fullt förstå vårt språk: som vi hörande att förstå ett främmade.”   

 

Om jag har uppfattat Arosenius riktigt, menar han om de döva ska lära ett nytt språk, måste vi 

förstå språket till grunden och när de förstår språket går det att börja undervisa döva i 

talspråket. Det är på samma sätt för oss hörande när vi ska lära oss att tala ett främmande 

språk, vi måste förstå språket innan vi kan använda språket. I vad jag uppfattar som förord 

skriver Arosenius följande i en dedikation till släktingarna herr Abrahamsson och fru Garve:   

”Man har upptäckt konsten att låta Dumbar [döva] tala, men den tacksamme[döve] saknar 

ofta att uttrycka sig som hans hjerta önskade.”   

 

Det finns utbildningar för döva, men inte än i Sverige. Arosenius har i sin forskning kommit 

till insikt att de metoderna inte är tillräckliga, visserligen talar en del döva, men inte om sina 

innersta känslor. I sin disputation har han lösningen för den bästa tänkbara metoden som han 

vill ska användas i svensk dövundervisning: Abbé de l’Epées metod.   

  

8.2.6 Åskådningsmetoden   

Eleven får lära sig vad kroppsdelarna heter, menar Arosenius i (kapitel 8) § VIII. Jag anser att 

det tyder på att han använder sig av åskådningsmetoden, eftersom döva har sett, huvud, armar 

ben och nu ska man sätta ett namn på med ett speciellt tecken för t.ex. huvud.  Arosenius 

fortsätter:  ”så kommer utmärkandet av personer och numerus, något som eleverna redan 

känna till; det gäller nu blott att välja bestämda åtbörder [tecken] härför”   

 

Grammatiska ersättningstecken 

Arosenius beskriver sedan hur tecknen för; jag (första personen) han (andra personen) och 

någon närvarande/frånvarande person (tredje personen) (personliga pronomen).   

 

Synen på dövas situation   

Arosenius menar att om de döva inte har vårdande människor som tar hand om dem skulle de 

döva sjunka ned till de ”oskäliga djurens tillstånd” d.v.s. döva liknar mer ett djur än en 

människa. Detta argument återges på fler platser i disputationen. Disputanden anser att en 

outbildad döv är: ”Obildade ödens orättvisor”, vilket antyder att dövas öden är orättvist 

eftersom de tvingas att befinna sig i ett tillstånd som icke mänsklig. I (kapitel 2) § II beskriver 

han dövas situation allegoriskt ur en hörandes vardag: ”frånvaron av talförmåga skulle icke 

blott beröva oss en stor del av den njutning vi förnimma oss i umgänget med andra 

människor”. Vi hörande skulle inte enbart utesluta våra möjligheter att kunna argumentera om 

våra och andras, tankar och känslor, när vi tvingades till ett begränsat teckenspråk, vilket 

skulle vara vårt språk, vi hörande skulle befinna oss i en ”ständig sömn” likt djuren. 

Arosenius hävdar att de döva inte har möjligheten med sitt begränsade teckenspråk att göra 

beräkningar eller att lära sig moraliska och religiösa begrepp.     
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8.2.7 Andra metoder att häva dövhet   

Arosenius beskriver att människan sökt att på medicinsk väg bota döva och anser att 

utbildning är den enda hjälpmedlet för att ”bota” döva. Han menar att dövfödda aldrig hört 

talspråket och därmed aldrig kunnat härma mänskligt tal, trots att dövfödda haft ”friska och 

sunda” talorgan. Det finns bara ett sätt att ”bota” döva och det är att utbilda dem.   

 

8.2.8 Lärarens kompetens   

I slutet av (kapitel 9) § IX beskrivs den sista delen i dövundervisningsmetoden; 

talundervisningen.  Arosenius anser att läraren behöver vara tålmodig och inte kompetent vid 

talmetodsundervisning eftersom metoden är ”mekanisk och tröttande”. I (kapitel 3) § III 

beskrivs lärarens kompetens när eleven ska utveckla teckenspråket, med handalfabetet och 

grammatiska tecken, samt lära sig att läsa och skriva. Arosenius beskriver att det inte är svårt 

att använda sig av teckenspråket när läraren beskriver konkreta föremål t.ex. bord, stol 

fönster. Svårigheten i läraryrket är när de abstrakta företeelserna ska förklaras t.ex. kärlek, 

fosterlandskänsla, idé. Det krävs av läraren; mer arbete och djupare insikt i Abbé de l’Epées 

metod, de l’Epée besitter enligt (Arosenius Kapitel 7) § VII:     

 

Han avvänder sig av naturliga tecken i en sådan ordning och efter en sådan 

metod, att nästan ingenting för tanken så svårfattlig finns, att han icke kan 

medelst analys och genom att foga tecken till tecken få sina elever att framställa 

det i skrift.   

  

8.3 Johan Prawitz 1855-1937   

 

Enligt Anjo föds Johan Prawitz den 5 maj 1855. Han blir som 19 -åring student i Lund
57

 och 

får ett år efter lärarstudentexamen 1875 anställning vid Skånesanstalt för döfstumma i Lund.
58

 

Skolan anställer inga döva lärare, arbetar uteslutande med talmetoden, teckenspråket är 

förbjudet i undervisningen och fick inte användas av eleverna på fritiden. Prawitz blir 

föreståndare för Gävleborgs länsanstalt för dövstumma, Bollnäs 1880.
59

 Direktör för 6 

distriktet dövstumskola 1891. Prawitz syn på de döva och deras behov av sitt teckenspråk kan 

ha förändrats under tjänstgöringen som föreståndare i Bollnäs dövskola, där han gifter sig 

med en döv lärarinna Axelina Charlotta Prawitz. Paret får tillsammans en dotter. Vid en 

båtolycka, Ydalekatastrofen 1896, vilken tar totalt 15 människoliv, förolyckas även fru 

Prawitz.
60

 Lundström skriver att Prawitz tankegångar för döva i undervisningsmetoderna 

formades av hans nära kontakt med döva. Prawitz flyttar till Gävle och blir föreståndare för 

Sjätte dövstumskoledistriktet, dövskolan i Gävle åren 1897 – 1907. Prawitz gifter om sig med 

lärarinnan Toll och sonen Gunnar Prawitz
61

 föds i Gävle. Prawitz blir utnämnd som 

föreståndare för första dövstumskoledistriktet, och rektor för dövlärarutbildningen 

Manillaskolan i Stockholm 1907 – 1920. Johan Prawitz är engagerad i frimurarorden och 

väljs in 1888.
62

 Inom frimureriet finns det viktigt samhälls- och finansiella kontakter och det 

kan vara genom frimurarmedlemskapet han kan vara verksam med sina privata sociala 

filantropiska åtaganden gällande döva personer. Han startar tillsammans med fröken O. 

Wilkéns ett pensionärshem för döva i Stockholm som fortfarande är i bruk.  
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8.3.1 Prawitz bok går att dela in i följande kategorier:   

 Synen på döva; att det inte går direkt att se skillnaden på döva och hörande, vad 

avvikelsen mellan hörande och döva elever beror på. 

 Kategorisering av döva, på vilket sätt eleverna kan vara döva   

Dövmetodik på vilket sätt döva ska utbilda sig: I tal, skriv- och teckenmetoden 

 Dövskolans språkliga mål, vilket mål undervisningen ska ha för de döva eleverna.  

 Teckenspråket är de dövas gemensamma språk; Prawitz försvarar elevernas rätt att 

använda dövas naturliga språk, teckenspråket, i skolan.   

 

I Förordet anger Prawitz att det inte finns eller finns det få läroböcker för 

dövlärarutbildningen och anser att sin bok: ”hoppas att boken skall i någon mån avhjälpa den 

rådande bristen på läroböcker” i dövlärarutbildningen”.   

 

 

8.3.2. Synen på döva - Dövhet som det osynliga handikappet  

Prawitz skriver att utseendemässigt går det inte att avgöra om en person är döv. 

Dövheten medför att den döve går lite sämre, hör inte sina verbala tics av smackningar och 

läten. ”Dock är den undervisade döve ”klumpig i sina rörelser” Prawitz anser att man bör akta 

sig att tro att dövhet är en missbildning eller slapphet i talorganen, han hävdar att det oftast är 

”fel” på hörselnerven eller hjärnans det som kallas hörselcentrum och att vissa döva kan sakna 

öronöppningar. Prawitz framlägger även hur dövhet kan uppstå genom sjukdomar t.ex. difteri, 

mässling, kikhosta m.m. och t.o.m. yttre våld mot huvudet kan orsaka dövhet.  

 

8.3.3 Dövas gemensamma språk  

Den språkliga förebilden kan döva skapa själva om de lever tillsammans och använder 

teckenspråk som alla förstår. Det mänskliga behovet av kommunikation finns hos de döva och 

att de fungerar som de hörande medmänniskorna och vi har ju uppfunnit talspråket som 

kommunikationsmedel.  De döves tänkande är bilder menar Prawitz och han hävdar att det 

finns många som ser något ”okultiverat i den döves blick” det är bara inbillning att den döve 

saknar intellekt, Prawitz tyske kollega har hävdat att den döve ”saknar mänskligt förstånd”. 
63

De döva bildar teckenspråket i samband med varandra och utan ”yttre påverkan” vilket 

bevisar att de döva har en mänsklig kompetens till intellektualitet. Prawitz hävdar på s. 16 att 

det finns flera världsspråk och ser ingen skillnad på det talande språket och teckenspråket.   

 

8.3.4 Kategorisering av döva   

Troligtvis vill Prawitz introducera den hörande specialläraren till vilka personer denne 

kommer att arbeta med i sitt kommande yrke vid dövskolorna. Prawitz fastlägger att det finns 

olika sorters dövhet: De som är födda döva och de som blivit döva under uppväxten. 

Skillnaden är att den senare har upplevt talet, vilket finns memorerad hos denne och det blir 

lättare att lära denne tala än en dövfödd. Trots att det finns två olika kategorier av döva hävdar 

Prawitz att det inte finns någon skillnad i ”den dövstummes framtida utveckling. Prawitz 

förklarar att det finns dövfödda barn som har ”ord hörsel” och som kan uppfatta ord eller 

korta meningar. Det finns döva som enbart har vokalhörsel och Prawitz kategoriserar dessa 

som ”oegentligt” dövstumma. Prawitz delar in dessa döva i två grupper:  

1. De elever som har haft hörsel/tal – förmåga och blivit döva efter tre års ålder.   

2. De elever som har ord eller vokalhörsel som aldrig hört på ”vanligt” sätt lärt sig tala. Den 

döves tänkande är utan ord, men har sakföreställningar, de tänker i bilder. Det finns brister 

med teckenspråket eftersom tänkandet blir begränsad.   
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8.3.5 Språkets tre stadier   

Artikulationsstadiet: Elevens första läsår. Eleven lär sig språkljuden och bokstäverna. De 

elever som inte lyckas att lära sig språkljuden får ersätta språket med handalfabetet.  Elevens 

ska lära sig att gå in och ut ur klassrummet i bestämd ordning. Prawitz anser att de lättaste 

språkljuden inövas först t.ex. p, f, t. Prawitz beräknar att eleven kunde lära sig ca 200 ord 

under det första läsåret. Under första terminerna bedöms eleverna och placeras i A, B, C 

grupperingar utefter inlärnings förmåga.   

 

Satsbildningsstadiet: Eleven börjar med satsbildningar: A-eleven i det andra-tredje läsåret, 

B-eleven i det fjärde läsåret och C-eleven i femte läsåret. Undervisningen fortsätter med att 

bygga upp ordförråd och satsbildningar. Teckenspråket bör användas av läraren som ett 

hjälpmedel. Ett sätt att utveckla ordförrådet är genom åskådningsmetoden som används efter 

tyskt mönster som är på följande sätt: 1. Skolans inventarier t.ex. rumsliga miljön, tak, golv, 

elever, kläder m.m. 2. Föräldrahemmet, föräldrar, husets rum, lador etc. 3. Orten de befinner 

sig på; gator, torg, offentliga byggnader etc. 4. Ortens omgivning; åar, vattendrag, fält och 

ängar. 5. Himmelen; sol, måne, moln etc.   

 

Lässtadiet: Eleven börjar läsa och genom detta utökar sitt ordförråd, i grupparbeten samtal 

med lärare. A-eleven fjärde läsåret, B-eleven femte läsåret, C-eleven i hälften av 5 läsåret 

eller i sjätte läsåret. Det är under lässtadiet som de intellektuella ämnena träder in: 

”Kristendom, geografi, naturkunnighet och svensk historia”   

 

8.3.6 Undervisningsmetoderna tal, skriv och tecken  

Prawitz anser att skrivmetoden borde kallas för handalfabetsmetoden eftersom det är sättet 

man undervisar i skrivmetoden.[Fotnot] Det skrivna ordet används i betydligt större 

utsträckning i inom talmetoden och Prawitz påpekar att tal- skrivmetoden skiljer sig i:  

Det den döve ser, munrörelser talmetoden och handrörelserna skrivmetoden, för övrigt finns 

det ingen skillnad på utbildningarna.   

 

8.3.7 Lärarens kompetens  

Eleverna får lära sig ”ytterordning och skick” i skolan och Prawitz hävdar att det är p.g.a. : 

”för att de vid längre stillasittande och ordnat arbete, ovan elev ej skola tröttna och finna 

livet i skolan tråkigt”.
64

 Prawitz anser att läraren bör göra avbrott i lektionen med lekar eller 

att utföra gymnastiska övningar i klassrummet. Läraren ska även ta eleverna på promenader i 

skolans omgivningar, som ett avbrott i undervisningen.   

 

 

8.3.8 Den döves talspråk   

Prawitz hävdar att den döves talspråk inte liknar den hörandes eftersom den döves tal är 

otydligt, talet går inte att uppfatta på långt håll. Det går inte att tala med en döv, när denne 

inte ser dig i t.ex. mörka rum eftersom inte den döve inte kan läsa på läpparna. Den döve hör 

inte prosodin i språket d.v.s. rytmen och melodin m.m. ”Den gladaste och den sorgligaste tala 

med samma monotona stämma”. Prawitz skriver om tonfallets betydelse i språket, med 

tonfallet och betoningen kan man uttrycka glädje, sorg, oro, avsky m.m. Prawitz menar att :   

”Tonfallet gör mer än något annat talet levande och sympatiskt […]  utan tonfall blir 

talspråket utan märg”. Prawitz menar att när en döv talar, blir det ett betoningslöst talspråk, 

rösten blir till en entonig stämma. Den döves svårigheter med att ta sig an talspråket är att de 

inte känner till ljud och ljudlager som är svårt och främmande eftersom de aldrig hört detta. 
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Prawitz tycker att det går att likna när en hörande ger i sig i kast med att lära ett främmande 

språk, som för en döv att lära talspråket: ”En grönländare som lärt sig att tala något av de 

ordrika tyska eller engelska språken, reder ändock sina tankar bäst på sitt ordfattiga 

modersmål” 
65

 

 

Talspråksinlärningen   

Prawitz anser att inlärningen av talspråket är för den döve kombinerat med många 

besvärligheter och svårigheter. Prawitz ger ett exempel om föreståndare för dövstumskola i 

Riehen, Schweiz W.D. Arnold vilken förbjöd teckenspråket på 1870-talet. Eleverna tvingades 

tala med varandra som hörande och utan teckenspråket. Prawitz anser detta misslyckad, han 

har besökt flera dövskolor där teckenspråket var förbjudet och aldrig sett döva samtala med 

varandra.  Prawitz anser att man måste se de dövas begränsningar, handikappet i att tala som 

hörandet i samtalet med varandra. Prawitz hävdar att: ”Rousseau varnade för onatur i 

barnuppfostran” och menar att talmetoden kan hämma elevens andliga utveckling.   

  

8.3.9 Teckenspråkets försvar   

Prawitz försvarar tillämpningen av teckenspråket i undervisningen och som de dövas naturliga 

språk s. 36 – 51. De dövas teckenspråk uppfinns med hjälp av föräldrarna och syskon, men de 

döve har den mänskliga vilja att kommunicera med omvärlden som skapar teckenspråket, 

vilket är den naturliga formen för dövas tänkande. Om teckenspråket förbjuds i skolan 

kommer eleven ändå att fortsätta med teckenspråket. Förklaringen är att förståndet, känslan 

och viljan står i förbund med varandra enligt professor Hans Larson.
66

 Jag uppfattar att 

Prawitz menar att den döve eleven kommer att fortsätta att tänka inom teckenspråket, även om 

den döve lär sig talspråket. Teckenspråket är den döves språk, där inte enbart tankar formas 

utan den döves känsla och vilja.   

 

8.4 Dövskolans språkliga mål   

Prawitz anser att dövskolan ska ha samma utbildningsnivå som folkskolan. Men vilket språk 

eleven ska lära ställer sig Prawitz frågande till i sin text och menar att språket inte enbart ska 

vara ett hjälpmedel för en döv att kommunicera med den hörande världen utan språket ska 

vara ett hjälpmedel för att främja den döves tankeförmåga. Prawitz s.56 anser att dövskolans 

språkmål bör vara:   

 Den döve ska lära sig ett aktivt språk, att den döve kan tänka i språkets form.  

 Den döve förvärvar en språkförmåga att genom läsning förbättra sin språkliga 

förmåga.  

 Det är elevens språk och utvecklingen av det egna intellektet som är det primära i 

språkutbildningen. Det sekundära är att kunna förmedla sig med den hörande 

omvärlden.   

 

8.4.1 Andra utbildningsmetoder:   

Åskådningsmetoden: man använder det tyska mönstret när eleven ”upptäcker världen med sitt 

innehåll”. Eleven får lära sig vad nya saker heter, namnge och träna det som de har sett så 

många gånger förut:    

 

 Skolans inventarier t.ex. den rumsliga miljön: golv, tak, dörrar, fönster. Eleverna, 

läraren utseende och deras kläder etc.  
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 Föräldrahemmet: boningsrum, lador m.m.  

 Orten där de befinner sig i: gator, torg, offentliga byggnader m.m.   

 Ortens omgivning, vattendrag, fält, ängar   

 Himmelen: sol, måne, moln m.m.   

  

  

  

  

  

  

9 Resultat och förslag till fortsatta studier   

9.1 Analys   

  

Vilka är de första dövlärarna i Europa, på vilket sätt påverkade de utvecklingen av 

dövmetodiken och dövskolan? 
  

Det första säkra belägget på en dövlärare är Benediktinermunken Ponce de Léon från klostret 

Õna, Spanien.  Jag antar att det är Spaniens rika elit som är en pådrivande faktor som förser 

munken de Léon med döva adepter eftersom handikappet finns i de förmögna släkterna p.g.a. 

att de gifter sig inom samma hierarki. Spaniens dignitärer vill kringgå lagen Codex 

Justinianeus som förhindrar de döva att ärva och de vill ha kvar dövutbildningen. Personerna 

av rang anställer b.la. Juan Pablo Bonet vilken får lära sig Ponce de Léon metod vilken Bonet 

utvecklar en bok som vinner spridning till England. I spåren av en försvagad och inaktuell 

engelsk kungamakt är Oliver Cromwell, Lord protektor för republiken England, vilket medför 

att intresset för vetenskapen kan rota sig fast i England genom The Royal Society och 

utveckla dövpedagogiken vilket kom som ny vetenskap.   

 

När går det att se en paradigmbrytning i dövmetodiken?   

Jag anser dövmetodikens paradigmbrytning sker när Abbé de l’Epée öppnar skola i Paris som 

ger utbildning till alla döva oberoende vilken samhällsklass de tillhör. Det är en skola som blir 

förebild för andra skolor i Europa. Tidigare hade dövundervisningen enbart sträckt sig till de 

döva som har föräldrar med en god ekonomi som kunde betala de sporadiska döv-

undervisningarna som fanns att tillgå. I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet, börjar 

allt fler länder t.ex Danmark, USA, Österrike vara verksamma inom dövundervisning och det 

är främst fransmannen Abbé de l’Epées teckenmetod som vinner utbredning i världen. Det är 

inte förrän vid dövlärarkongressen i Milano 1880 som ytterligare en paradigmbrytning sker. 

Kongressen beslutar att lärarna i församlingen ska påverka respektive regeringar att ge alla 

döva barn skolplikt.  

 

När började svenskarna utveckla sin egen dövmetodik?  

Det fanns flera personer före Per-Aron Borg som ville att svenskarna skulle starta dövsinstiut 

t.ex. Daniel Arosenius och af Bjerkén men de ställdes inför stort statligt motstånd eller så fick 

de familjeproblem så att inte dövskolan kunde starta. Det är Per-Aron Borg som får ta till sig 

äran för att det första institutet för dövundervisning kan etablera sig i Sverige genom statligt 

bidrag, den 6 juni 1809. En institution som flyttas till Djurgården 1812 och blir Manilla-

skolan.  Jag anser att det är långt ifrån en enhetlig skola för dövutbildning som startades 1809. 

Även om Per-Aron Borgs son O. E Borg reformerar Manillaskolan i Stockholm bl.a. genom 

att förbättra talundervisningen och införa speciallärarutbildning för döva, kan vi inte se starten 

till att svenskarna har utvecklat en egen dövmetodik förrän 1874. Benämningen ”svensk 

dövmetodik” är flytande eftersom det startades dövundervisning i privat regi runt om i landet 
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men enbart för en priviligierad grupp föräldrar med döva barn som hade råd att utbilda sina 

döva barn. Det är inte förrän den 31 maj 1889 när dövlagen instiftas av svenska staten, vilken 

ser till att alla döva barn blir skolpliktiga som den ”svenska modellen” för dövmetodik kan bli 

gällande. När man studerar Johan Prawitz dövundervisningsbok för blivande speciallärare 

från 1918, uppfattar jag att den ”svenska modellen” inte riktigt är säker eftersom Prawitz 

verkar förorda dövas rättighet till deras naturliga språk, teckenspråket, vilket jag misstänker 

att inte alla dövlärare är ense om i dövpedagogikens värld t.ex. Jehubba Blomkvist. Prawitz 

kämpade för att de döva ska få ”rättigheten” att nyttja sitt naturliga språk, teckenspråket, en 

kamp som till slut ledde till instiftandet av en ny lag på 1980-talet och gör att teckenspråket 

idag räknas som ett av Sveriges minoritetsspråk.   

9.1.2 Komparation av avhandlingarna:   

Komparation av författarna   

 

Skillnader mellan avhandlingarna: Avhandlingarna skrivs i tre olika skeden i 

dövutbildningshistorien: Argillander skriver när det inte finns någon skolutbildning för döva, 

dövpedagogiken sker sporadisk medan Arosenius är påverkad av de yttre förhållandena d.v.s. 

omvärldens, främst Frankrikes dövskolor och vill att det ska startas här i Sverige.
67

 Prawitz 

skriver när Sverige har en utvecklad skolgång, med skolplikt för döva elever. I Prawitz 

utbildningsmetod finns beprövade metoder där eleven delas in i olika förgreningar i metoden; 

tal-, skriv- och teckenmetoden. Utvecklingen av dövmetoden har individualiserat utbildningen 

för att den döve ska utbildas genom sin förmåga.  I skillnaden finns dock en gemensam 

synsätt: dövas behov av utbildning.    

 

Likheter mellan författarna till avhandlingarna:   

Trots att Argillander arbetar som salpetersjuderidirektör blir han speciallärare. De undersökta 

källorna anger att Arosenius inte undervisar döva, men läraren Arosenius har specialkunskap i 

dövmetodik.  Prawitz är den enda som ägnar sin yrkeskarriär till att arbeta som speciallärare 

och får den högsta befattningen i Sverige; rektor för dövlärarutbildningen på Manillaskolan i 

Stockholm.   

 

Teckenspråket   

Arosenius och Prawitz skriver om dövas naturliga språk; teckenspråket, som de döva ska 

använda i utbildningen. Jag tycker att det är märkligt att två pedagoger som inte hade samma 

bakgrund kan ha samma åsikt; Arosenius är enbart dövundervisningsteoretiker, som läser sig 

till sin kunskap medan Prawitz arbetar aktivt som lärare inom dövskolan och får ansvar över 

speciallärarutbildningen på Manillaskolan i Stockholm. Prawitz första arbete var i en 

dövskola i Lund som enbart utbildade de döva som talare och där teckenspråket var förbjudet. 

Jag antar att det är Prawitz giftermål med en döv kvinna och arbete med döva som får honom 

att ändra insikt om teckenspråkets gagn i undervisningen. Argillander utvecklar sin döve elevs 

teckenspråk vilket används i talundervisningen. Han anser även att man ska börja där eleven 

befinner sig i undervisningsutvecklingen och genom utvecklingen av elevens teckenspråk lära 

eleven talspråket.   

 

Åskådningsmetoden   

Argillander, Arosenius och Prawitz använder sig av åskådningsmetoden i sin undervisning. 

Argillander tar med sin döve släkting Wolfgang ut på utbildningsäventyr, i skogar, mark samt 

till vattnen. Prawitz metod är lite mer sofistikerad med sin tyska åskådningsmetod.
68
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Skillnaden är att Argillander har en elev medan Arosenius och Prawitz har kollektiv 

utbildning med flera elever. Åskådningsmetoden utvecklas i dövmetodiken under de 156 åren 

som skiljer mellan Argillander och Prawitz, men jag anser att förfarandet är det samma i de 

två skilda åskådningsmetoderna: Att introducera eleven i utbildningen med att göra denne 

aktivt deltagande inom den på ett annat sätt än vid pulpeten i klassrumsmiljö.  

 

Tal- och tecken- utbildning  

De tre avhandlingsförfattarna använder tal i sin metodik. Argillander utgår från teckenspråket 

när han lär sin elev att tala. Arosenius anser (genom att studera Abbé de l’Epée), att eleven 

behöver en säkerhet i språket, vilket utvecklas genom teckenspråket, samt att eleven ska förstå 

skriven text innan eleven inleder talundervisningen. I Prawitz skola har utbildningen för de 

döva inneburit en individualiserad utbildning; eleven ska prova vilket tillvägagångssätt de är 

lämpade för innan de börjar med tal-, skriv- eller teckenmetoden. Alla tre författarna yttrar sig 

om talutbildning i sina metoder. Trots att möjligheten till talundervisning finns hos Arosenius 

beskriver han liksom Prawitz de dövas rättighet att tala i sitt språk, teckenspråket. Författarna 

skriver i olika perioder om dövutbildningen: Arosenius skriver när Abbé de l’Epée är den 

främste pedagogen i Europa, med sin teckenmetod. Prawitz skriver i perioden där talmetoden 

har gjort stora framsteg och är dövundervisningens huvudmål; att lära döva talspråket. De 

undersökta dövundervisningsförfattarna uttrycker samtliga att de dövas naturliga språk är 

teckenspråket.  I Prawitz dövundervisning ska en del döva elever lära sig tala med talmetoden 

trots att de döva har rätt till teckenspråket de dövas naturliga språk och speciallärarna ska 

använda, teckenspråket. Argillander använder och utvecklar teckenspråket i sin talmetod 

vilken ska lära eleven de hörandes språk. Beskrivningen av Argillanders lyckade undervisning 

finns i Arosenius disputation och redogörelsen av Wolfgangs röst liknar mycket hur Prawitz 

framställer dövas talspråk; monotoniska och strävt uttal.   

 

9.1.3 Möjliga förklaringsförsök    

Daniel Arosenius   

När jag läser Arosenius disputation förefaller argumenten vara riktade att påverka någons 

uppfattning om dövskolors varande i Sverige. Han skriver t.ex. inledningsvis om länders 

tävlan om dövundervisning: ”Om de länder i vårt tidevarv [1786] som är beredd att hjälpa de 

olyckliga [döva] länder tävlar med varandra om sina välgärningar till ”obildade ödens 

orättvisor”. I disputationen presenteras att  länderna t.ex. Rom, Holland, Spanien har 

anammat Abbé de l’Epées teckenmetod.
69

 Om den döve får undervisning blir de 300 nyttiga 

svenska medborgare. Det oskrivna är att den döve är onyttig medborgare när den inte är 

utbildad. Det är en påläst disputand som har fördjupat sig i sitt ämne; han hittar t.o.m. 

Abraham Argillanders elev i Stockholm och beskriver dennes utbildnings framgångar och 

beskriver sedan fransmannen Abbé de l’Epées framgångar med klasser med 30 elever som 

lyckas att lära sig att tala t.o.m. främmande språk utöver franskan.  Arosenius är påläst om 

dövlärare och jag drar slutsatsen om att han borde känna till det inrikes beslutet att inte starta 

dövskolor i Sverige samma år som han avlägger sin disputation. Eriksson nämner att under 

Gustav III regeringstid framlägger Lars von Engström ett förslag om att starta 

dövskoleundervisning, men förslaget avslås med argumenteringen att Sverige har för få döva 

eller att Sverige saknar döva och regeringen anser att det är onödigt med en dövskola. 
70

 Den 

egentliga orsaken är att staten saknar ekonomiska resurser, befinner sig i ekonomisk kris och 

det ryska kriget som inleddes 1788, var en kostsam förberedelse av krigsmaterial och 

manskap. Sveriges (och Europas) ekonomiska politik är under 1700-talet merkantilismen, 

vilket innebär att landets export ska överstiga importen, helst ska importen undvikas och 
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landet själv producera alla varor t.ex. tobak som odlades i Sverige.
71

 Var kan de onyttiga döva 

bli nyttiga medborgare? Om vi utgår från Arosenius argument som tiggare i staden eller 

arbetare på tobaksfälten? Är det statens herrar som Arosenius försöker påtala om fördelarna 

med dövutbildning? Det är ett svar som vi troligtvis aldrig kommer att få reda på. Det verkar 

även som Arosenius skriver sin avhandling för framtiden, till någon som ska starta en 

dövskola. Disputationen innehåller förutom dövutbildningsmetoden ett register om 

dövmetodsförfattare i historisk kronologisk ordning och det är viktiga uppgifter för en svensk 

som vill starta en skola. Manillaskolans grundare Pär-Aron Borg söker efter Arosenius 

avhandling i Uppsala bibliotek i början av 1800-talet, Arosenius dissertation får ett syfte för 

framtiden i dövutbildning. Men det är inte så konstigt att Pär Aron Borg finner disputationen, 

han har troligtvis kännedom om den eftersom Borgs pappa arbetar i samma skola i Västerås 

som Arosenius. Eriksson berättar att Pär-Aron Borg går i skola i Västerås 1784-1796 i 

”Westerås Trivialskola” och ”Gymnasium Westerås” samt studerar vid Uppsala universitet.
72

 

 

Johan Prawitz   

Jag anser att det är förunderligt att en dövlärarutbildning som har pågått under 44 år sedan 

1874 saknar handledningsböcker till blivande speciallärare 1918. Min hypotes är att dåtidens 

lärarutbildning är som min utbildning 2011 en praktisk utbildning, som innehåller en viss 

teori men själva arbetet som lärare sker i samband med elever i utbildningen. Prawitz skriver 

att dövlärarutbildningen är en teoretisk och praktisk utbildning.
73

 Den teoretiska delen 

innefattar allmän- och special- dövpedagogik, dövhistorien, och teckenspråk. Den praktiska 

biten innefattar metodik, praktik, att vara med som åhörare och att leda 

undervisningen.  Undervisningstiden vid seminariet är 1908 ”5 á 6” timmar i veckan. Prawitz 

har några år kvar till pensioneringen och seminarierna under ledning av Prawitz kommer att 

upphöra. I boken ”Den dövstumme och hans undervisning i språket” står det: ”föreläsningar 

hållna vid seminariet” d.v.s. bokens innehåll är baserad på Prawitz föreläsningar vid 

speciallärarutbildningen. Det jag har uppfattat som bokens budskap är följande: Man bör 

bibehålla de döva elevernas naturliga språk i undervisningen, teckenspråket. Prawitz vill 

troligtvis ha kvar 1918 års synsätt på hur dövlärarutbildnigen ska vara och att lärare ska 

fortsätta verka för dövas rättighet att tala med sitt naturliga teckenspråk. Lundström skriver att 

Prawitz införde tanken om tvåspråkighet i undervisningen för döva elever. 
74

: ”Hans ande 

svävade över dövundervisningen fram till 1940-talet”. När Lundström uttrycker sig på detta 

sätt antar att jag att Prawitz synsätt på de dövas rättighet till sitt språk, teckenspråket fanns 

med till reformationen av dövundervisningen på 1940-talet, t.ex. att dövundervisningen blev 

en statsangelägenhet.    

 

9.1.4 Likheter mellan avhandlingarna   

Det som förenar de tre författarna som skriver under olika tider i dövundervisningens historia 

är teckenspråket. Argillander lär sin adept tala, men det sker genom teckenspråket. Arosenius 

och Prawitz anser att teckenspråket är de dövas språk och de ska ha rättigheten till sitt språk 

innan de lär sig att tala. Prawitz arbetar under en period där talmetoden är den främsta 

metoden för döva att lära sig de hörandes språk, men han kämpar till det yttersta för att 1918-

års dövlärarundervisning ska lära de blivande speciallärarna att teckenspråket är de dövas 

språk. De tre herrarna är före sin tid i sitt tänkande om de dövas rättighet till ett språk, 

teckenspråket vilket blir de dövas språk i Sverige genom ett riksdagsbeslut 1981 och 

teckenspråket räknas som ett minoritetsspråk.   
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9.1.5 Den tidiga dövundervisningens kunskapstillskott till dagens undervisning                                                 

I mitt examensarbete har jag observerat att Abraham Argillander, Daniel Arosenius och Johan 

Prawitz undervisningsmetoder går att återfinna i dagens undervisning av döva/ hörselskadade 

elever. Det finns även faktorer från den första dövundervisningen kvar idag såsom: 

Speciallärarutbildning och specialskolor. Teckenspråksundervisningen har fortfarande en 

viktig betydelse för undervisningen och utvecklandet av hörhjälpmedel är en viktig faktor för 

att eleverna klarar undervisningen i skolan och livet i samhället.  

 

Speciallärarutbildningen                                                                                             

Speciallärarutbildningen startas  på Manillaskolan1874. Utbildningen finns kvar fram till 

1965 när lärarhögskolan övertar utbildningen av specialärare/specialpedagoger. 

Undervisningen ligger kvar där fram till 2001, då utbildningen läggs ned. 

Speciallärarutbildningen kommer troligtvis att återupptas höstterminen 2012 enligt Anna-

Carin Rehnman. 
75

 Inom svensk dövundervisning är man mycket tidig med att inse att det 

behövs utbildade speciallärare med kompetens att ge individanpassat stöd till 

döva/hörselskadade .detta beslutas om i dövutbildingens tidiga skede och före dövlagens 

tillkomst 1889. 
76

Regeringen anser i dag att speciallärarutbildning behövs för att få lärare med 

kunskap om de olika handikappen som finns i elevkåren t.ex. döva/hörselskadade.  

 

Specialskolor                                                                                                                                                               

Sverige delas in i sju dövstumskoledistrikt, med landstingen som huvudmän, när dövlagen 

slås fast  1889. I reformerad utseende finns specialskolorna kvar 2011: I Örebro finns 

Sveriges enda dövriksgymnasium som startar läsåret 1967/1968. I dag finns det sex statliga 

dövskolor t.ex. Manillaskolan samt en dövfriskola i Stockholm. 
77

 
78

 Enligt Krister 

Schönström s. 29 finns det två grundskoleformer att tillgå för de döva/hörselskadade.
79

 Elever 

kan få gå integrerade i vanliga klasser eller i anpassad skola.  Förskolan Staffangården, i 

Gävle, har en specialavdelning för döva och hörselskadade barn. Det förekommer likartad 

förskoleverksamhet på andra platser i Sverige.
80

 
81

 Tanken att specialundervisa på 

specialskolor är en kvarlåtenskap från tillblivelse av dövutbildningen före dövlagens tillkomst 

1889. 

 

Teckenspråket                                                                                                                                   

Argillander, Arosenius och Prawitz förespråkar vikten att använda teckenspråket i under-

visningen. I slutet av 1700–talet uppstår, inom teckenspråksundervisningen, en polemik 

mellan fransmannen de l’Epée teckenmetoden och tysken Heinicke, talmetoden om vilken 

undervisningssätt som lämpar sig bäst för dö undervisningen. Åsiktsstriden blir en politisk 

fråga när herrarväldet i Europa under 1800–talet växlar mellan Frankrike och Tyskland. Vid 

Milanokongressen 1880 beslutar deltagarna att talmetoden ska vara den gällande gängse 

utbildningsmetoden i västvärlden.
82

 I Sverige kämpar Manillaskolans förståndare: Dr 

Kyhlberg och Johan Prawitz för bevarandet av teckenspråket i utbildningen.
83

  Dr Kyhlberg 
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anser att enbart talmetoden inte lämpar sig för dövundervisning och individanpassar 

utbildningen. Han introducerar skrivmetoden i utbildningen som ett mellanalternativ till tal- 

och teckenundervisningen. Johan Prawitz tar strid i speciallärarutbildningsboken för dövas 

rättighet att använda teckenspråket. I dag har det svenska teckenspråket, internationellt sett, en 

stark ställning i samhället: Den 14 maj 1981 blir teckenspråket ett minoritetsspråk i Sverige. 

Enligt den nya språklagen, 1 juni 2009, är teckenspråket skyddat.
84

 Föräldrar och syskon till 

döva/hörselskadade barn har laglig rätt att utbilda sig i teckenspråk för att kunna 

kommunicera med döve/hörselskadade familje-medlemmen innan skolåldern.
85

 Barn till 

hörselskadade/döva föräldrar har samma rättighet till teckenspråksutbildning. 

Hörselskadade/döva har laglig rätt till teckenspråkstolkning i olika sammanhang, t.ex. i 

utbildning, på arbetsplatser. Teckenspråket används idag i grundskole-/gymnasieutbildningen, 

för universitetsutbildning finns teckentolkar i för undervisning i ”hörklasser”. Om rektorerna 

Kyhlberg och Prawitz inte arbetat för teckenspråksbevarandet i dövutbildningen och övergått 

till talmetoden, antar jag att teckenspråket inte blivit ett minoritetsspråk 1981. Prawitz 

dövutbildning blir intakt fram till 1938, när staten får överta huvudansvaret från landstingen 

och nya utbildningsgrepp prövas t.ex. att döva ska få utbilda sig teoretiskt.  Teckenspråket är 

den bästa innovationen att öppna en tyst värld för döva/hörselskadade. Det har gjorts/görs 

försök inom det tekniska och medicinska disciplinerna. 

 

Medicinska och tekniska hörselförbättringshjälpmedel                                                                                                          

I det medicinska och tekniska verksamhetsområdet har hörselförbättringshjälpmedel 

konstruerats åtmistonde sedan 1600-talet. Den förste svenske dövläraren Abraham 

Argillander är vetenskapligt intresserad och experimenterar med den senaste nymodigheten 

inom medicinen i mitten av 1700–talet; mineralvatten och elektricitet, samt använder en enkel 

papperstratt för att framlocka stämmans ljudläte för att behandla sin döve elev, att förstå 

språkuppbyggnaden.
86

 Telefonapparaten är en maskin som ska förbättra de 

döva/hörselskadade att uppfatta/höra det talade språket, en konstruktion som 

Alexander Graham Bell tar patent på 1876 som telefon. 
87

Den senaste innovationen är: 

CI (Cochlea – Implanta) vilket medför att döva och gravt hörselskadade kan uppfatta 

ljud men inte höra talspråk. EAS (Elektro Akustisk Stimulering) innebär att den 

förstärker diskanten för en hörselskadad som har hörselrester kvar i basen. 
88

 

Människan har, sedan 1600-talet, vid sidan av pedagogiken, genom medicin och teknik, 

försökt få döva/hörselskadade att höra/förstå den hörande världen genom anordningar, 

vilket ådagalägger en filantropi för de döva/hörselskadades situation. Med dessa exempel, på 

vad de tre jämförda forskarnas dövmetoder och vad den tidiga dövundervisningen har lämnat 

efter sig till dagens skola, avslutas detta examensarbete. 
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10. Förslag till fortsatta studier och avslutande diskussion 
I mina studier om dövskolan och de dövas situation, har medfört att en ny nyfikenhet har 

framkommit.  Det skulle vara intressant att intervjua personer som t.ex. har gått på dövskolan 

i Gävle eller andra dövskolor eftersom elevens förhållande i skolan inte finns med i det 

material jag har sökt. Det skulle kunna ge en objektivare bild på dövutbildningen i Gävle eller 

Sverige. Det skulle vara intressant att läsa om döva elevernas skolgång mellan 1897 och 2011 

och för att se vilka möjligheter det finns för de döva i utbildningen i denna undersökning kan 

man göra intervjuer med elever på dövskolan. Jag har sökt i ett speciellt kontaktnät, bussen 
89

efter människor som har upplevt dövskolan i Gävle. Det har varit några få som har sett 

eleverna vid skolan och de har tyckt synd om dem. Min granne gick som hörande elev på 

1950-talet i ”dövstumskolan” i Gävle, när skolan hade blivit omformad till lärosäte för 

lärarutbildning. En läkare som jag är bekant med har undervisat döva i Örebro i slutet av 

1960-talet och fann uppdraget oerhört svårt eftersom det var svårt att beskriva för eleverna 

te.x. färger . De enda intervjuer jag lyckats finna är från Niels Herberts bok, vilken återger 

informanter som gått på skolan och det är det enda elevperspektiv jag har lyckas finna. 

Herberts har bl.a. tre informanter som beskriver skolans lärare som bestialiska. En intervju 

med Gävle skolans vaktmästare beskriver även förekomsten av aga mot eleverna. Men det är 

inte tillräckligt att forska i eftersom de är selektivt utvalda berättelser och mycket få 

informanter.  Herberts bok tar även upp ett misshandelsfall eller dödsfall av eleven Sigvard 

Löfqvist som troligtvis dog av skallskador efter slag som kanske tilldelats av dåvarande 

föreståndare Ernst Aurell eller så dog eleven i hjärnhinneinflammation i maj 1925. Fallet är 

intressant eftersom lärarinnan Hanna Löfgren tar tag i saken och anmäler rektorn för 

dövstumskolans styrelse, när inte ledningen verkar bry sig om det som har hänt på skolan. 

Dövskolans styrelse blir mer aktiv när lärarinnan Löfgren kontaktar sin släkting journalisten 

och författarinnan Mia Leche – Löfgren vilken återger händelsen i Dagens Nyheter och 

upplysningen av förhållandet i Gävle blir ett scoop i flera tidningar med flera journalister som 

engagerar fallet/fallen; hur dövskolornas elever utbildas. Leche – Löfgren ser även till att 

hennes make (och Hanna Löfgrens bror) riksdagsmannen Eliel Löfgren tar upp händelsen i en 

interpellation i riksdagen under 1925. Det skulle kunna bli ett område att utforska; hur 

tidningarna tolkar händelsen på Gävle dövstumskola eller dövskolor runt om i Sverige; 

Sigvard Löfqvist mystiska död i maj 1925. Det skulle kunna ge en bild hur eleverna 

uppfostrades och hur allmänheten, tidningarna reagerade på uppgiftsscoopet 1925.   

  

Andra ”dolda handikapp” i 1800-talets folkskola   

 Det finns i dag andra handikapp i skolan t.ex. Asbergers syndrom, AD/HD, dyslexi, där det 

sista nämnda ”dolda handikappet” har lämnat många uppsatser efter sig. De jag har läst är väl 

täckande om modern tid. Dessvärre finns det ingen eller mycket få uppsatser som beskriver 

hur det var för elever i folkskolan när den uppbyggdes. Mitt handikapp, dyslexi, finns det 

mycket tidig vetenskaplig forskning av t.ex. James Hinshelwood vilken började 1897 skriva 

vetenskapliga artiklar om det nya handikappet som han kallade ordblindhet. Dyslexi har varit 

handikappklassat i Sverige sedan 1990-talet. Ett undersökningsområde skulle kunna vara att 

varför kallas ordblindhet, dyslexi i Sverige i dag? När i historien blev ordblindhet dyslexi? Jag 

känner till att i Danmark finns ingen dyslexi, man använder termen ordblindhet för 

handikappet. Man skulle kunna jämföra på vilket sätt man hjälpte individer med ett ”dolt 

handikapp” som förorsakar läs- och skrivsvårigheter t.ex. dyslexi. Det fanns speciallärare för 

döva, men fanns de inom andra handikappgrupper? En bra början för sådan forskning är 

t.ex.   http://www.audiblox2000.com/book2.htm, [http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia]  
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 Arbetar som busschaufför och anser det vara ett perfekt område att finna kontakter som ibland utvecklar sig till 

ett forum. 
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