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1. Inledning 
Tack vare min utbildning till lärare har jag fått upp ögonen för hur man som lärare/pedagog 

kan underlätta elevernas läs- och skrivinlärning. Metoderna för att få eleverna till läsande och 

skrivande individer är många och alla ser olika ut. Alla dessa metoder kan sorteras in under 

två olika principer, den syntetiska och den analytiska principen.  

 

Den syntetiska och mest renodlade metoden, Wittingmetoden, är en av de mest använda 

metoderna i Sverige idag. Denna metods arbetssätt inriktar sig till en början på matchning av 

bokstäver och dess ljud, vilket övar den fonologiska medvetenheten (Larsson m.fl. 1992). 

Läsinlärning sker genom bearbetning av delar. Av dessa delar skapar läsaren sedan en helhet 

och kan därmed förvandla bokstavsljuden till ord (Larsson m fl. 1992; Åkerblom, 1988). 

 

I den analytiska metoden ser vägen till läsning lite annorlunda ut. Denna metod utgår från ett 

holistiskt förhållningssätt, där läsprocessen inte börjar med att man slår ihop delar till en 

helhet utan istället tvärtom. Eleven får möjlighet att starta i meningsfulla texter och ord för att 

senare komma fram till hur man ljudar ihop bokstäver i okända ord (Björk m.fl., 1995). I den 

analytiska principen börjar eleven arbeta med helheten för att sedan undersöka delarna som 

till exempel meningar, stavelser och fonem för att sedan komma tillbaka till förståelsen och 

helheten (Larsson m.fl. 1992; Leimar, 1979).  

 

Oavsett vilken av modellerna man som pedagog väljer att arbeta efter kommer man förr eller 

senare in på att eleverna ska lära sig bokstävernas olika fonem. Många forskare, som till 

exempel Elbro (2004), Åkerblom (1988) och Larsson (1992), anser att utan ljudningsmetoden 

har man som läsare svårt att läsa ut nya ord som man inte har fått förklarat för sig innan. 

Genom att kunna koppla ett fonem till varje bokstav klarar läsaren att tyda nya ord.  

 

Det var när jag insåg denna koppling till fonem och läsförståelse, som idén till min C-uppsats 

tog form. Hur fungerar läsinlärningen när man inte hör? Jag antar att om en elev är döv kan 

eleven omöjligt koppla ett fonem till varje bokstav och kan då inte heller använda sig av 

ljudningsmetoden och får då svårt att läsa ut nya okända ord. Detta antagande gör mig 

intresserad av att ta reda på mer, vilket resulterade i denna uppsats. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur döva elever lär sig läsa och skriva. Vidare syftar 

studien till att belysa hur man som pedagog i svenska kan gå till väga i läs- och 

skrivundervisningen för döva. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med tre pedagoger i 

svenska för döva elever i Specialskolans tidigare år.  

 

Pedagogers syn på hur de själva ser på fenomenet och hur de arbetar med döva elevers läs- 

och skrivinlärning har inte tidigare studerats. Likaså finns knappt någon tidigare forskning 

och utvecklade metoder som beskriver hur man som pedagog bör gå tillväga när man lär döva 

barn att läsa och skriva, vilket motiverar studien. Studien riktar sig till alla som kommer i 

kontakt med döva och/eller har ett intresse av att få en inblick i hur läs- och skrivinlärning för 

döva kan fungera. 

 

 

2.1 Frågeställningar: 
Hur lär sig döva barn att läsa och skriva? 
 
Hur går man som pedagog tillväga för att undervisa döva barn i läs- och skrivinlärning? 
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3. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången är uppdelad i fyra huvuddelar. Den första av dessa delar behandlar 

och reder ut begreppen döv, teckenspråk och tvåspråkighet. Nästa del beskriver dövas och 

teckenspråkets historia för att förstå dagens situation för de döva eleverna. I del tre beskrivs 

vilka mål och kursplaner Skolverket har för Specialskolan som bedriver undervisning för 

döva. Den sista och mest omfattande delen ger en översikt av tidigare forskning och andra 

källor inom detta område.   

 

 

3.1 Definitioner av döva, teckenspråk och läsning 
Enligt Sveriges Dövas Riksförbund föds det ca 70 döva barn varje år, antalet är konstant från 

år till år. Detta gör att ca 0,1 % (1 promille) av Sveriges befolkning är barndomsdöva. En 

barndomsdöv person är en: 

 
…person som är döv från födseln eller under sin grundskoleålder blivit döv. Döv 

definieras i detta sammanhang som en som utvecklar och använder teckenspråk som sitt 

första språk och svenska som sitt andra språk. (Hörselvårdsutredningen, 1989, sid. 12) 

 

Denna definition, som enligt Göransson och Westholm (1995), är godkänd av Sveriges 

Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund och Riksförbundet för döva, hörselskadade 

och språkstörda barn, kommer jag att använda mig av när jag skriver om döva.  

 

Dessa döva barn har teckenspråk som sitt modersmål och Edenås (1987) beskriver 

teckenspråket så här: 

 
”Teckenspråk” - det språk döva använder - skiljer sig från tecknad svenska genom att det 

har sin egen grammatik, syntax, semantik m. m. Förutom att det finns teckensymboler till 

de enskilda orden kan vissa hela meningar uttryckas med ett enda tecken. Mim- och 

kroppsuttryck ger språket liv. (Edenås, 1987, sid. 4) 

 

Det är inte helt enkelt att definiera vad läsning eller god skriftspråklig förmåga är och det 

finns ingen enhetlig godtagen definition (SOU 1997:108). UNESCO har beskrivit en läs- och 

skrivkunnig person som: /…/someone who can with understanding both read and write a 

short simple statement on his everyday life (SOU 1997:108, sid. 23).  
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För att tydliggöra läsprocessen använder jag mig av Nationalencyklopedins definition på 

läsning: 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övningar för att 

kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning 

innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av 

tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 

förståelse fungerar väl. (www.NE.se). 

 

 

3.2 Dövundervisningens - och teckenspråkets historia  
Enligt Eriksson (1994) har det alltid pågått en livlig diskussion om hur undervisning i läsning 

och skrivning för döva ska se ut. Genom åren har det funnits olika undervisningsmetoder som 

har utvecklats parallellt och utan vetskap om varandra i olika länder runt om i Europa. Dessa 

metoder har sedan påverkat och influerat undervisningen olika mycket under alla år. 1772 fick 

grundarna av de olika metoderna vetskap om varandra vilket ledde till en korrespondens där 

de via brev försökte komma fram till vilken metod som var den bästa. De fyra olika 

metoderna som har dominerat och varit föremål för debatt är: Skrivmetoden vilken 

härstammar från Spanien och som också kallas den Spanska metoden. Vid användandet av 

denna metod, som är utvecklad av Thomas Braidwood (1715-1806), tränades eleverna i att 

först skriva bokstäver och sedan uttala dem och sedan skriva ord och uttala dem. Eleverna 

fick använda skrift och handalfabet (Eriksson, 1994). Nästa metod kommer från Tyskland och 

kallas den tyska metoden eller talmetoden. Den innebär att eleverna ska träna sina hörselrester 

och lära sig läsa på läpparna (Göransson m.fl., 1995). Tysken Samuel Heinicke (1729-1790) 

var talmetodens främste företrädare. Han menade att användning av tecken hindrade 

talutvecklingen och denna metod tillät endast artikulerat tal. Inga tecken eller gester tilläts. 

För att eleverna skulle lära sig uttalet på vokalerna lät man dem smaka på olika vätskor för att 

få fram uttalet, till exempel i- skarp ättika, e-vermouthextrakt, a-vatten osv. En annan metod 

har sina rötter i Frankrike och kallas den franska metoden eller teckenmetoden. Denna metod 

tillåter användandet av teckenspråk eftersom man utgår från att eleverna inte hör utan 

uppfattar vad som sägs med synen (Göransson m.fl., 1995). Den främsta företrädaren för 

teckenmetoden hette Charles-Michel de l´Épée (1712-1789). Han utvecklade ett teckenspråk 

ur ett redan befintligt handalfabet. Det första större institutet för fattiga döva barn öppnade 

l´Épée i Paris och hans undervisningsmetoder spred sig snabbt till andra skolor och andra 

länder. Den sista metoden kallas för blandmetoden och detta för att Claude Francois 

Deschamp, också han en fransman, ansåg att döva elever skulle undervisas med hjälp av alla 
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ovanstående metoder. Han använde tecken, skrift, tal, avläsning och handalfabet (Eriksson, 

1994).  

 

I slutet av 1700-talet inrättades dövskolor runt om i Europa, l´Épées skola i Paris anses vara 

den första i världen av större omfattning och med ordnade former, som tog emot alla barn, 

även fattiga. Innan denna typ av skolor inrättades skedde undervisningen i privatskolor. 1808 

startades Sveriges första skola för döva i Stockholm av Pär Aron Borg (1776-1839) (Eriksson, 

1994, Kruth 1996). Han ses som den svenska dövundervisningens fader efter att ha grundat 

det Allmänna institutet för Blinda och Döfstumma. Skolan bytte lokaler vid ett flertal tillfällen 

och hamnade så småningom utanför Manilla, i Stockholm. Efter 1817 tog skolan inte längre 

emot blinda elever. Till en början var undervisningen mest praktiskt inriktad och skedde 

genom skrift och tecken. Borg konstruerade ett handalfabet som hjälpmedel vid 

undervisningen. Detta handalfabet används fortfarande i Sverige (Eriksson, 1994; Göransson 

m.fl.; 1995, Kruth, 1996). 

 

När Pär Aron Borg avled tog hans son Ossian Edmund Borg över efter sin far och bedrev till 

en början undervisningen på samma sätt. Efterhand fick teoretiska kunskaper en allt mer 

framskjuten plats i hans verksamhet. O. E. Borg skrev det första läromedlet som riktas till 

döva; Övningar uti svenska språket och dess grammatik för dövstumma (Göransson m.fl., 

1995).  

 

Teckenmetoden var alltså den metod som dominerade dövas undervisning, både i Europa och 

i Sverige, fram till 1880 (Eriksson, 1994). Men redan 1862 började talmetoden komma till 

svenska dövskolor efter att en lärare varit i Tyskland för att inhämta kunskaper i hur man lär 

döva att tala (Göransson m.fl., 1995). Det förekom stora diskussioner om vilken metod som 

var den mest lämpliga att använda i undervisning för döva, talmetoden eller teckenmetoden, 

och på Milanokongressen 1880, beslutade man att talmetoden var den metod som lämpade sig 

bäst (Eriksson, 1994). Teckenspråket sågs nu som det talade språkets fiende, vilket medförde 

att tecken förbjöds i undervisningen (Göransson m.fl., 1995). 

 

I maj 1889 blev dövundervisningen obligatorisk i Sverige och landet delades in i sju 

dövskoledistrikt. Landstingen var huvudmän för skolorna som fanns i Stockholm, Växjö, 

Lund, Vänersborg, Örebro, Gävle och Härnösand (Göransson m.fl., 1995). Teckenspråket var 

fortfarande illa ansett och man delade in döva elever i olika grupper efter deras begåvning 
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(Eriksson, 1994). De enda som fick undervisning på teckenspråk var de elever som ansågs 

sinnesslöa (Göransson m.fl., 1995). 1965 infördes en ny skolform i Sverige, grundskolan för 

döva, fortfarande var det dock den orala metoden, talmetoden, som dominerade 

undervisningen. 1972 började Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet forska 

kring teckenspråk. Detta, tillsammans med påtryckningar från Sveriges Dövas Riksförbunds, 

ledde till ett erkännande av teckenspråket (Eriksson, 1994; Kruth, 1996). Den 14 maj 1981 

beslöt Sveriges riksdag, som första land i världen, att teckenspråket skulle erkännas som ett 

eget språk och att alla döva skulle ha rätt till tvåspråkighet, med teckenspråket som första 

språk och svenskan som andra språk (Eriksson, 1994).  

 

På uppdrag av Skolöverstyrelsen inrättade Sveriges riksdag en professur i teckenspråk. Brita 

Bergman blev världens första professor i teckenspråk (Eriksson, 1994). Sedan 1998 finns 

också en professor i svenska som andraspråk för döva vid Stockholms universitet. Härifrån 

drivs ett aktivt samarbete med Specialskolorna om hur och på vilket sätt man undervisar döva 

i svenska (www.sdrf.se). Skolan för döva kallas numera för specialskola och är en tioårig 

grundskola. Specialskolan har som mål att få eleverna tvåspråkiga vilket idag ses som en 

tillgång, eftersom de två språken anses befrämjar varandra (Ahldén, 2002). 

 

 

3.3 Kursplaner och mål för Specialskolan 
Grundskolans mål gäller även för Specialskolan men i svenska och engelska gäller särskilda 

mål för döva och hörselskadade elever. 

 
Specialskolan ansvarar för att varje döv eller hörselskadad elev efter genomgången 

specialskola 

• är tvåspråkig, dvs. kan avläsa teckenspråk och läsa svenska samt uttrycka tankar och 

idéer på teckenspråk och i skrift och  

• kan kommunicera i skrift på engelska.  

(www.skolverket.se) 

 

I specialskolans kursplaner kan man läsa att skolan ska se till att eleverna utvecklar sitt 

teckenspråk och kan använda det i olika sammanhang. De ska också utveckla sin förmåga att 

tala, läsa och skriva och de ska kunna hämta kunskap ur litteratur, video, film och teater. 

Skolan ska ge eleverna en förutsättning att leva som tvåspråkiga individer i samhället. Med 

funktionell tvåspråkighet menar Skolverket bland annat att eleven ska kunna kommunicera 
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med omvärlden och söka ny kunskap på båda sina språk. De ska också kunna påverka sin 

situation och utveckla sin personlighet (www.skolverket.se).  

 

Kursplanen för specialskolan betonar att svenskan och teckenspråket ska användas parallellt i 

undervisningen. Språken används ofta i samma situationer men har olika funktioner och 

förstärker varandra i kommunikationen med andra. Teckenspråket är ett gestuellt-visuellt 

språk som saknar skriftspråk och används i direkt kommunikation där eleven får kunskap om 

omvärlden och utvecklas socialt, kognitivt och emotionellt. Svenskan, vars skriftspråk 

används, krävs för att kunna delta i samhället, inhämta kunskap och information och kunna 

kommunicera med andra. Det svenska språket ska vara ett funktionellt komplement till 

teckenspråket för de döva eleverna. Skolan ska ge eleverna förutsättningar att lära sig skriven 

svenska som andra språk, detta för att eleverna ska kunna studera och delta aktivt i samhället 

(www.skolverket.se).   

Målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det tionde skolåret i svenska är: 

Eleven skall 

– kunna läsa och tillgodogöra sig till åldern anpassad skönlitteratur och förstå faktatexter av 

den art som behövs för skolarbetet, 

– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt och med en sådan 

språkriktighet som syftet med skrivandet kräver, både vid skrivande för hand och med dator, 

– kunna kommunicera på ett ändamålsenligt sätt med olika mottagare och med olika syften, 

– kunna läsa och reflektera över några skönlitterära verk och författarskap. 

(www.skolverket.se)  

 
Att bli en läsande och skrivande människa – att erövra skriftspråket - är i skriftspråkliga 

kulturer en viktig milstolpe under uppväxtåren. Det handlar om att lära sig läsa så att man 

förstår vad man läser och skriva så att andra förstår vad man skriver, men det är inte allt. 

Inträdet i den skriftspråkliga världen innebär något mer. Att bli skriftspråklig förändrar på 

avgörande sätt livet för en människa. Läsandet och skrivandet öppnar för nya möjligheter att 

se på och påverka sitt eget liv och andras. (SOU 1997:108, sid. 109).  
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3.4 Vägar att nå målen - olika metoder för kunskapsinhämtning 
 

3.4.1 Förutsättningar 
Enligt Ahldén (2002) kan processen att lära sig läsa och skriva vara svår och krävande för ett 

dövt barn, om man jämför med hörande. Hon anser att det är viktigt att barnen är på det klara 

med att hörande lär sig läsa på ett språk de redan kan, medan de döva lär sig två saker 

samtidigt. De döva barnen ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska lära sig att läsa 

(Ahldén, 2002; Roos, 2004; Skolöverstyrelsen, 1991). En annan elevgrupp som ska lära sig 

läsa, på ett annat språk än modersmålet, är invandrarbarn. Det finns vissa likheter mellan döva 

barns läsinlärning och invandrarbarns läsinlärning eftersom de båda grupperna har ett annat 

modersmål än svenska, på vilket läsinlärningen bör baseras. Däremot är skillnaderna relativt 

stora med tanke på att invandrarbarnen hör svenskan. De kan med hjälp av hörseln lära sig ett 

nytt språk vilkets skrift de sedan ska förstå. Invandrarbarn kan dessutom använda både sitt 

modersmål och svenskan såväl i direkt kommunikation som i indirekt kommunikation. De 

döva barnen kan oftast endast använda teckenspråket i direkt kommunikation och svenskan i 

indirekt kommunikation (Skolöverstyrelsen, 1991). Enligt Skolöverstyrelsen (1991) kan de 

döva och de hörandes svenskinlärning illustreras så här: 

 
Döva    Hörande 

Ser texter och ord   Hör samtal 

Känner igen ord och yttranden  Känner igen ord 

Förstår orden   Förstår yttranden 

Läser texter   Talar 

Skriver   Skriver 

(Talar)    Läser 

(Skolöverstyrelsen, 1991 sid. 25) 

 

Moores (2001) menar i likhet med Aldén (2002) att döva barn har svårare att lära sig läsa än 

hörande barn, eftersom de inte har någon förkunskap om språket eller dess uppbyggnad innan 

de börjar med läsinlärning. Han påstår vidare, att jämfört med hörande ska de döva barnen 

lära sina ögon att göra öronens jobb och händerna ska genomföra tungans uppgifter (Moores, 

2001). 

 

Flera författare menar att man som förälder och pedagog kan underlätta döva barns läs- och 

skrivinlärning genom att ge dem goda förutsättningar (Ahldén, 2002; Roos, 2004; 
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Skolöverstyrelsen, 1991). Den främsta och viktigaste förutsättningen är att ge barnen ett 

förstaspråk i vilket de kan identifiera sig, känner sig trygga och ha en utvecklad 

begreppsvärld. Författarna anser att ju bättre kommunikationen är på det första språket, desto 

bättre förutsättningar har eleven att lyckas lära sig ett andra språk. För att klara av att läsa en 

text räcker det inte med avkodning av bokstäver utan vi måste dessutom använda tidigare 

erfarenheter och kunskaper för att kunna tolka och förstå innehållet i texten vi läser. Det är 

bland annat därför det är så viktigt med ett bra förstaspråk (Ahldén, 2002). Däremot anser 

Skolöverstyrelsen (1991) att man inte kan tala om avkodningsförmåga hos döva eftersom de 

inte har det svenska språket i talad form. När hörande barn ”knäcker koden” lär de sig avkoda 

det talade språket i skriftspråk, vilket de döva barnen aldrig kan göra. 

 

För att ge eleverna goda förutsättningar bör eleverna stimuleras med språkstimulerande 

övningar redan på förskolan genom till exempel sagoläsning. Genom att tillsammans med 

barnen samtala om bilder i en bok använder de sina egna erfarenheter och pedagogen har en 

möjlighet att ställa frågor som ger barnen utmaningar som leder till att de kan utvecklas i sitt 

språkande (Ahldén, 2002; Roos, 2004). Ytterligare en bidragande faktor till elevers läs- och 

skrivutveckling är att de ges möjlighet att möta skriftspråket i många olika typer av miljöer 

och att man som pedagog stimulerar den naturliga nyfikenhet som eleverna har. Genom att 

uppmuntra till att läsa text som finns runt omkring oss varje dag till exempel på 

matförpackningar, skyltar och reklam pekar man på läsningen i ett naturligt sammanhang 

(Ahldén, 2002). 

 

Även Svartholm (1990) och Skolöverstyrelsen (1991) anser att språklära måste sättas in i ett 

naturligt sammanhang. Eller som Svartholm (1990;8) väljer att uttryck det:  

 
Att studera språkets uppbyggnad utan att knyta an till hur det används vore som att studera 

verktygen i en verktygslåda och beskriva deras delar i detalj – men utelämna det viktigaste, 

det som verktygen ska användas till.  
 

Svartholm (1990) anser vidare att om språkinlärning ska ske krävs att språket finns 

tillgängligt i omgivningen. Ahldén (2002) menar att om eleven ska bli tvåspråkig krävs att 

eleven får ”språkbad” i både teckenspråk och svenska. Skriften finns synlig i de dövas 

omgivning och därför blir den tillgänglig för döva. Det räcker dock inte att omge ett dövt barn 

med skrivet språk och hoppas på att barnet lär sig läsa och skriva, här måste någon form av 
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”input”, eller styrd inlärning ske för att texten ska bli begriplig, vilket är pedagogens jobb 

(Svartholm, 1990; Skolöverstyrelsen, 1991). Med tanke på att det inte finns en enda lösning 

när det gäller skriv- och läsinlärning och att alla barn har olika förutsättningar för inlärning 

anser Ahldén (2002) vidare att undervisningen behöver individanpassas. För att nå målet att 

bli en läsande och skrivande människa behöver alla elever olika ”input” eftersom alla 

människor har olika inlärningsstrategier. Det finns döva barn som kommer ihåg svenska ord 

med munnen, andra med handen eller hur de känns i munnen och i handen. De olika orden i 

teckenspråket får sin betydelse genom handrörelser, ansiktsuttryck, ögonrörelser och 

munrörelser mm. Utan dessa olika kroppsuttryck kan teckenspråket bli svårt att tyda och 

förstå (Skolöverstyrelsen, 1991). 

 

Redan på ett tidigt stadium är det viktigt att eleverna inser att teckenspråk och svenska är två 

helt olika språk, lika men ändå olika. Om eleverna inte har insett att teckenspråket inte finns i 

någon skriven form och att det enbart används för kommunikation här och nu samt att det är 

svenskan som syns på läpparna och som finns i skrift, blir läs- och skrivinlärningen 

komplicerad. I och med att språken är så lika finns en risk att eleverna inte inser att språken är 

olika språk med till exempel olika ordföljd. I de lägre årskurserna är detta en viktig diskussion 

(Ahldén, 2002; Skolöverstyrelsen, 1991). Tack vare att språken är så lika, finns stora 

möjligheter att leka med språken och jämföra dem och dess olika uttryckssätt, vilket man som 

pedagog ska ta tillvara (Svartholm, 1990).  

 

I och med att barnen blir äldre förstår de mer och mer av de olika delarna i läsprocessen och 

därmed kommer de också att inse att det krävs en ordentlig arbetsinsats av dem själva för att 

nå målet. Det är också viktigt att eleverna får insikt i att man lär sig läsa genom att läsa och att 

man lär sig skriva genom att skriva och att det krävs aktivt arbete för att nå målet (Ahldén, 

2002). Ahldén (2002;5) framhåller vidare att 

 
För att kunna lära sig läsa behöver barnen så småningom känna till: 

• att alla kan lära sig att läsa, 

• att man successivt känner igen fler och fler ord, 

• att man lär sig läsa genom att läsa, 

• att det tar tid, 

• att man lär sig olika fort, 

• att man måste använda sånt man redan vet. 
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3.4.2 Att undervisa döva 
Skolöverstyrelsen (1991) anser att det inte finns ett generellt svar på när man som pedagog 

ska börja med läsinlärning i en klass med döva elever. Det är eleven själv som avgör när det 

är möjligt. Mognaden hos de enskilda eleverna varierar mycket och kan bero på många olika 

faktorer, till exempel social utveckling, motivation och teckenspråkskompetens. Det 

viktigaste är att läsundervisningen inte ska påbörjas om eleven inte har förutsättningar för att 

lyckas. Eleven måste till exempel besitta ett väl utvecklat och fungerande teckenspråk för att 

kunna samtala kring det nya språket och göra jämförelser för att kunna skapa sig läsförståelse. 

Om eleven inte kan resonera kring och jämföra skriven svenska på teckenspråk är risken stor 

att eleven efter upprepade misslyckanden med läsinlärning känner motvilja och rädsla för att 

försöka vilket kan leda till att eleven inte är motiverad att lära sig. Författarna trycker också 

på vikten av att läsinlärning bör föregå skrivinlärning eftersom eleven endast via läsning kan 

skapa sig grunder i det svenska språket. Innan eleven har vissa grunder vad gäller ord, 

begrepp och syntaktiska mönster kan eleven inte producera skriven text. 

 

När man som pedagog ska undervisa döva i svenska är det viktigt att komma ihåg att 

undervisningen inte kan baseras på hörsel och tal. Pedagogen måste basera sin undervisning 

på det som eleverna kan uppfatta med synen, teckenspråket och skriven svenska (Svartholm, 

1990; Skolöverstyrelsen, 1991). Vilket Ahlgren (1983) väljer att uttrycka så här: Svenska är 

inte ljud för en döv elev, det är krumelurer (sid. 84). Detta innebär att pedagogen aldrig kan 

dra paralleller till hur språket låter, vilket gäller språkets alla olika nivåer. Även små detaljer 

måste beskrivas utan ljud, till exempel att de små krumelurerna ”i” och ”!” har helt olika 

funktioner fast de ser ganska lika ut. Ahlgren menar vidare att de döva eleverna måste lära sig 

att alla krumelurer i svenskan är ordnade från vänster till höger på rader och att de ibland 

klumpar ihop sig till olika grupper. Enskilda krumelurer betyder oftast inte mycket men 

däremot har grupper av krumelurer stor betydelse. Dessutom finns det regler för hur dessa 

grupper av krumelurer får kombineras och ordnas (Ahlgren, 1983; Svartholm, 1990). Likaså 

måste pedagogen, utan att hänvisa till hur språket låter, kunna förklara att betydelsen i orden 

”hälsa på” inte alltid tas bokstavligt och att teckenspråkets miner och gester som förklarar och 

betyder mycket inte finns i svenskan. Likaså är en elev som skriver ”äffar” i stället för ”affär” 

inte betjänt av att veta hur orden uttalas. Eleven behöver i stället en ordentlig genomgång av 

de små detaljerna i skriften (Svartholm, 1990). 
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Alla bokstäver i alfabetet har sin motsvarighet i teckenspråkets handalfabet och kunskaperna 

om detta kan variera bland eleverna vid skolstarten. Det är självklart att undervisningen måste 

ta sin början i att eleverna lär sig vilken bokstav som har vilket tecken och detta är sällan 

någon svårighet. En hörande pedagog måste hålla i minnet att bokstäverna inte låter, de består 

av krokar, streck och prickar, men de har inget ljud. För en döv elev består en svensk text av 

krumelurer av olika slag som kombineras på olika sätt (Svartholm, 1990). Hur den döva 

eleven gör för att tolka bokstäver och ord finns det hitintills inte tillräckligt med forskning om 

för att det ska finnas belägg för teoretiska antaganden. Men det är sannolikt ordbildsmetoden 

och inte ljudningsmetoden som är mest relevant för dövas läsinlärning (Skolöverstyrelsen, 

1991). 

 

3.4.3 Pedagogiska utmaningar i undervisningen av döva 
Det finns ord i svenskan som har en direkt motsvarighet i tecken och de flesta av dessa ord är 

konkreta substantiv, till exempel boll och stol. Svartholm (1990) anser att det finns en 

uppenbar risk att pedagogen fastnar i dessa ord-tecken relationer trots att många ord har olika 

betydelse beroende på sammanhanget, kontexten. Något som pedagogen tidigt måste lyfta 

fram i undervisningen och som Svartholm anser vara en av de mest grundläggande insikterna 

är att det inte finns något ett-till-ett förhållande mellan svenska ord och enskilda tecken. Bra 

exempel på att detta kan man hitta bland olika verbfraser som till exempel ”äta upp”, ”skriva 

maskin” m.fl. Om eleverna här skulle teckna orden var för sig blir innebörden något helt 

annan än det som menas i den svenska texten. I stället för att enbart samla på sig svenska ord 

och deras tecken måste undervisningen inriktas mot både ord, fraser och fasta uttryck. 

Pedagogen måste dels jobba med översättningar av hela fraser, satser och texter och peka på 

skillnader mellan ord och tecken men han/hon måste också göra sig av med synsätt där orden 

har en grundbetydelse. För att kunna klargöra förhållandet mellan teckenspråk och svenska 

måste man arbeta med betydelser, inte med svenska ord (Svartholm, 1990). 

 

Många grupper av ”krumelurer” kan användas med flera olika betydelser, som till exempel 

ordet går. Det är bara med hjälp av kontexten som vi kan förstå vad som menas och därmed 

också välja rätt tecken. Enligt Svartholm (1990;20) finns det två frågor som eleverna tidigt 

ska lära sig: 

 
1) Vad kan ordet/frasen betyda? (”kan-betydelsen”) 

2) Vad betyder ordet/frasen just här i texten? (”här-betydelsen”) 
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För att kunna svara på dessa frågor måste eleven öva upp en analytisk förmåga där läsningen 

handlar om att söka efter innehåll och inte isolerade ordbetydelser. Denna analytiska förmåga 

kan endast övas upp i samspel med läsning och språkundervisning. Ett annat exempel där 

kontexten är viktig för ordens betydelse är bildspråk, liknelser och metaforer. I sagor är det 

inte helt ovanligt att liknelser som ”rött som koppar” och ”stegen liknar en björns” påträffas. 

För att förstå textens innebörd måste pedagogen lyfta fram och förklara denna typ av 

språkanvändning. Först när eleverna har samlat ord och fraser och är bekanta med detta förråd 

av uttryck kan undervisningen gå vidare med nya strukturer och regler. En bit in i 

undervisningen måste pedagogen visa på riktlinjer för och uppmuntra eleverna till att plocka 

sönder olika krumelurgrupper som till exempel bära, bärsele, brevbärare, blåbär osv. Detta för 

att eleverna ska få en känsla för svenskans böjningssystem och för att känna igen delar av 

sammansatta ord och avledda ord (Svartholm, 1990). 

 

Enligt Svartholm (1990) ägnar man sedan lång tid tillbaka, stor koncentration åt svenskans 

böjningssystem där de döva eleverna får fylla i långa listor med verb och substantiv och de 

böjda formerna av dessa ord till exempel hoppa, hoppar, hoppade, hoppat. Författaren anser 

att man inte lär sig språk genom att öva mönster. Hon anser att språk är kommunikation och 

att sådana böjningsmönster inte kommunicerar. Om man gör övningarna begripliga för 

eleverna kan det kanske hjälpa eleverna att automatisera vissa delar av det svenska 

böjningssystemet. Men hon anser att vi ännu vet för lite för att kunna veta om det verkligen är 

så, eller om eleverna bara kanske lär sig. För vissa elever kanske det fungerar att automatisera 

på detta sätt för att sedan kunna använda det i sitt eget riktiga språkbruk och för andra inte 

(Svartholm, 1990). 

 

En viktig aspekt är att undervisningen för döva bör baseras på vanlig, levande svenska, det 

vill säga verklig text som är skriven för att kommunicera något. Exempel på sådan text är den 

man möter i tidningar, böcker, på reklampelare och i affärer. Oförenklade svenska texter bör 

utgöra den huvudsakliga delen av texter som eleverna möter i sin undervisning 

(Svartholm,1990; Skolöverstyrelsen, 1991). Pedagogen har som uppgift att göra den texten 

begriplig för eleverna vilket innebär att översätta den till teckenspråk, diskutera den på 

teckenspråk och förklara den på teckenspråk. Det är ur dessa texter som pedagogen har 

möjlighet att arbeta med formlära och grammatiska småord. Ytterligare en viktig aspekt när 

det gäller dövas läs- och skrivinlärning i svenska är att eleverna bör få något som liknar ”här-

och-nu-kommunikation”. Genom sådan typ av kommunikation får till exempel en hörande 
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andraspråksinlärare lättare att lära sig förstå signaler och delar i det nya språket. För döva kan 

pedagogen försöka efterlikna denna ”här-och-nu-kommunikation”, i svenska, genom att föra 

samtal i skriven form. Detta kommer inte att bli detsamma som för hörande men Svartholm 

(1990) anser ändå att det är viktigt.  

 

Ännu finns det många frågetecken om hur det är att vara döv och lära sig svenska i skrift som 

andra språk (Svartholm, 1990). Det finns än idag väldigt få läromedel som utgår från döva 

elevers behov och verklighet (Ahldén, 2002). Skolöverstyrelsen (1991) anser att det inte är 

nödvändigt att ha en speciell läsebok för döva barn, huvudsaken är att eleverna blir 

presenterade för riktig svenska med ett intressant innehåll. I många klasser används en vanlig 

barnbok som första läsebok. Däremot är det viktigt att forskning och framställning av 

undervisningsmaterial för pedagoger vidareutvecklas.  

 

Undervisningen för döva elever är idag till största delen baserad på inlärningsmodeller för 

hörande andraspråksinlärare, vilket kan försvåra för pedagoger som ska undervisa döva 

eftersom regler som finns i grammatikböcker oftast hänvisar till det talade språket. Det gäller 

som pedagog att vara uppmärksam när man presenterar regler så att beskrivningen sker från 

en visuell synvinkel och inte en auditiv. Till exempel syns inte skillnader mellan konsonanter 

och vokaler i skrift. Pedagogen får i stället lära ut att vokaler är de bokstäver som saknar 

stolpar och som innehåller slutna krokar eller ringar och till detta kommer de tre bokstäverna 

i, y och u. Skillnaden mellan kort och lång vokal är också svårt att lära sig om man inte hör, 

däremot kan eleven lära sig de dubbeltecknade konsonanterna. På detta sätt måste pedagogen 

göra om reglerna i svenskan så de passar målgruppen (Svartholm, 1990). Skolöverstyrelsen 

(1991) anser att det är viktigt att pedagoger som undervisar döva barn och ungdomar både har 

och får möjlighet att prova sig fram i undervisningen eftersom bristen på 

undervisningsmaterial är stor. Pedagogerna bör hela tiden prova, utvärdera och revidera 

momenten för att göra undervisningen bättre och bättre. 
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4. Metod 
Detta är en kvalitativ intervjustudie. I metoddelen beskrivs studiens tillvägagångssätt. 

Metoddelen behandlar, förutom genomförandet, också förberedelser inför intervjuerna som 

urval och etiskt förhållningssätt. Efterarbete som transkription och analys av intervjuer samt 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet behandlas också i detta stycke. 

 

 

4.1 Val av metod 
Det finns två övergripande inriktningar eller synsätt på hur insamlande och bearbetning av 

intervjudata kan ske. Dessa inriktningar är kvantitativa studier och kvalitativa intervjustudier 

(Kvale, 1997). Förenklat beskriver Holme och Solvang (1997) att kvantitativa studier bygger 

på att en större mängd intervjuade personer delger mindre uttömmande information medan 

kvalitativa studierna bygger på att ett färre antal intervjuade personer som ger en mer 

uttömmande bild av ett fenomen. 

 

Med hjälp av det kvantitativa sättet att samla in data och bearbeta den kan forskaren finna 

mönster och lagbundenheter som tros gälla generellt. Det vanligaste sättet att samla in data till 

en kvantitativ undersökning är via enkätundersökningar. Det kvalitativa synsättet används när 

man är intresserad av att ta reda på vad den enskilda personen tycker i olika frågor, vilket kan 

leda till att de generella lagbundenheterna ifrågasätts. För att komma åt dessa personers tankar 

sker datainsamlandet oftast via personliga intervjuer (Johansson m.fl. 1998). En annan stor 

skillnad mellan de olika sätten att samla data är att i den kvantitativa ansatsen är det mängden 

data som ligger till grund för statistiska analyser. I den kvalitativa ansatsen är det däremot 

forskarens tolkningar av den tillfrågade personens svar som står i fokus (Holme m. fl. 1997). 

Enligt Trost (2005) ligger kritiken mot de kvalitativa studierna bland annat i att de bygger på 

små urval som inte är representativa för befolkningen i stort. Svaren går inte att generalisera 

på samma sätt som det går att göra med de statistiska analysernas slumpmässiga urval av 

populationen. 

 

I den aktuella studien har jag valt att göra en kvalitativ intervjustudie, se vidare avsnitt 4.6. 

Grunden för detta val är att jag är intresserad av hur svensklärare resonerar om döva barns läs- 

och skrivinlärning. Genom att samtala med pedagoger som arbetar med döva elevers läs- och 

skrivinlärning kan uppsatsens syfte uppnås. 
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4.2 Urval 
För att genomföra min studie var mitt mål att få kontakt med pedagoger som undervisar döva 

barn i svenska, detta för att få höra hur de resonerar kring döva barns läsinlärning. Den första 

kontakten skedde med en universitetsinstitution där man forskar kring teckenspråk på alla 

nivåer. Via institutionen slussades jag vidare till en döv lärare i teckenspråk. Eftersom att jag 

inte behärskar teckenspråk behövde jag antingen få tag på hörande lärare eller ta hjälp av en 

tolk för att kunna genomföra mina intervjuer. Läraren hänvisade mig vidare till hörande lärare 

i svenska för döva. Till slut fick jag kontakt med tre informanter som välvilligt tog emot mig. 

Dessa tre informanter är hörande och arbetar som lärare i svenska i Specialskolans lägre 

åldrar.  

 

I Sverige idag finns det sex statliga, en kommunal och en friskola för döva och hörselskadade 

elever. Eftersom skolorna är relativt få är deras upptagningsområden stora. Döva barn som 

föds på orter där dessa specialskolor inte finns flyttar oftast dit. Varken i Linköping eller 

Norrköping finns denna typ av undervisning och upptagningsområdet för dessa två kommuner 

är Birgittaskolan i Örebro. 

 

4.3 Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes under samma dag. Då jag som intervjuare kom till 

pedagogernas arbetsplats fick de bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Sammanlagt 

genomfördes två intervjuer eftersom två av informanterna intervjuades samtidigt. Den ena 

intervjun varade i 30 min och den andra i 70 min och de spelades in med ljudupptagning på 

minidisc. Enligt Kvale (1997) är ljudupptagning av intervjuerna att föredra eftersom 

intervjuaren då kan koncentrera sig på intervjun i stället för att anteckna, vilket kan leda till att 

viktig information från informanterna går förbi. 

 

Jag hade förberett ett antal frågor som jag ville resonera med informanterna om. Jag såg på 

frågorna mer som ett stöd för att behålla samtalets fokus. Det centrala med intervjuerna var att 

höra hur just dessa pedagoger resonerar kring döva elevers läsinlärning.  

 

Följande frågor och följdfrågor användes som stöd vid intervjusamtalen: 

Hur lär sig döva elever att läsa?  

Har ni jobbat med hörande elever? Är det någon skillnad? 

Vad finns det för material som är gjort för döva elever? Läroböcker? 
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På vilket sätt stimulerar ni eleverna till att läsa? 

Vilka svårigheter kan uppstå när döva elever ska lära sig läsa?  

Lär sig eleverna läsa innan de lär sig skriva?  

 

Under bearbetning av intervjuerna valde jag att göra en grovtranskription för att få en 

överblick över helheten. De delar som jag ansåg var mer intressanta för mitt syfte 

transkriberade jag mer noggrant (se appendix) för att få med pauser, skratt och överlappande 

tal. Eftersom samtalet har stor betydelse är det viktigt att även det som inte alltid är tal vägs 

in. En paus i samtalet kan ge uttryck för eftertänksamhet eller tvekan. När två personer pratar 

samtidigt kan man tolka att informanten är ivrig att berätta eller att någon avbryter den andra. 

Detta kan i sin tur ha betydelse för hur berättelsen tolkas. 

 

Appendix: 

… kort paus  

<text> långsamt tal 

((text)) intervjuarens kommentarer 

[ överlappande tal 

 

Min analysmetod är inspirerad av konversationsanalys, eftersom jag i min analys utgår från 

att intervjupersonens berättelse är en produkt av det samspel som sker tur för tur mellan 

intervjuaren och informanten i den specifika intervjusituationen (Norrby, 1996; Riessman, 

1997). Det som informanterna beskriver i samtalen är berättelser av deras vardagliga arbete i 

mötet med de döva eleverna. Mina informanter var alla väldigt engagerade i ämnet och drev 

för det mesta intervjun framåt med hjälp av sina egna berättelser, vilket har gjort det svårt att 

avgränsa de samtalssekvenser jag valt ut för närmare analys. 

 

Utifrån de data som samlats in har jag analyserat och tolkat. För att tydliggöra hur 

pedagogerna resonerade kring döva elevers läsutveckling gick hela materialet inledningsvis 

igenom. Därefter valde jag, utifrån mitt syfte och frågeställningar, ut ett antal excerpter för 

närmare genomgång. Dessa excerpter analyserades vidare, jämfördes inbördes och med 

tidigare forskning. Detta innebär att jag som intervjuare har valt att utelämna vissa delar av 

intervjuerna till förmån för andra delar som jag anser vara mer centrala för studiens ändamål. 

Jag anser att frågorna har varit relevanta för studiens syfte och grundfrågorna har varit 
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desamma i båda intervjuerna. Däremot gav den första intervjun upphov till nya frågor inför 

det andra samtalet (se sidan 25).  

 

4.4 Resultat och tillförlitlighet 
Då syftet med studien var att höra några pedagogers resonemang kring döva elevers läs- och 

skrivinlärning anser jag att intervjuerna skildrar detta på ett tillförlitligt sätt. Respondenterna 

har varit väl insatta i både studiens syfte och i ämnet den ämnar belysa, vilket också bidragit 

till studiens tillförlitlighet. Jag anser att pedagogerna gav en trovärdig bild av just deras 

specifika arbetssituation om man jämför med litteraturen. Eftersom intervjumaterialet är litet 

och ansatsen kvalitativ kan man inte direkt generalisera utifrån resultatet, men eftersom det 

inte finns så många pedagoger som arbetar med dövas läs- och skrivinlärning i Sverige kan 

man ändå påstå att deras berättelser har hög trovärdighet och även är representativa. 

Dessutom är de bilder de ger av arbetet i klassrummet väldigt lika, även om det finns 

metodologiska skillnader. Vad som ytterligare ökar studiens trovärdighet är att jag i texten 

exponerat stora delar av materialet för analys och att jag i min analys har tagit hänsyn till det 

interaktiva samspel som skett mellan intervjuare och respondenter. 

 

 

4.5 Etik 
All den information informanterna har delgivit intervjuaren har behandlats med stor respekt. 

Varken namnet på universitet, skola eller informanterna själva har delgivits vid något tillfälle. 

Alla tre informanterna har fått fingerade namn. De blev i tidigt skede införstådda med hur 

intervjun skulle läggas upp och vad den behandlade. Informanterna blev också tillfrågade om 

elektronisk inspelningsutrustning fick användas och de hade också möjlighet att avbryta 

intervjun under tiden den pågick. Frågorna som de resonerade kring var inte självutlämnande, 

eftersom de till största delen rörde deras elever och även hur de gick tillväga i sitt yrke. De 

etiska förhållningssätt jag har rättat mig efter är de samma som både Linköpings Universitet 

och Humanistiska forskningsrådet använder (www.codex.uu.se). 

 

 

4.6 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ intervjustudie passade bra för att belysa studiens syfte, att få reda på hur 

svensklärare för döva elever resonerar om elevernas läs- och skrivinlärning. Genom 

intervjusamtalen resonerade sig informanterna på ett personligt sätt fram till hur de upplever 

sin verklighet i skolarbetet med de döva eleverna. Om studien hade använt sig av ett 
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kvantitativt sätt att samla data till exempel via enkäter hade de personliga skildringarna och 

resonerandet kring fenomenet till större delen försvunnit och syftet med studien hade inte 

uppnåtts. Resonemanget informanterna förde utvecklades i stunden för intervjun i samspel 

med intervjuaren. Informanternas berättelser analyserades och bearbetades för att belysa syftet 

med studien. Eftersom jag har genomfört intervjuerna och gjort urvalen och analyserat blir jag 

en konstruktör till det resultat som redovisas. 

 

Vid intervjuer är man som intervjuare väldigt beroende av informanternas tid och 

engagemang. Eftersom Specialskolorna är få var antalet möjliga informanter till min studie 

begränsat, dessutom fanns informanterna inte i närheten av min hemstad eftersom det inte 

finns någon verksamhet av det slaget vare sig i min kommun eller i närliggande kommuner. 

Kombinationen av resväg och begränsat antal möjliga informanter gjorde till slut att antalet 

informanter blev tre. Dessa tre tog  å andra sidan gärna emot mig. 
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5. Resultat och analys av intervjuer 
Efter upprepade genomgångar av intervjumaterialet har jag delat in pedagogernas resonemang 

kring döva elevers läsinlärning i sju centrala områden med avseende på studiens syfte. Dessa 

områden är: Svårigheter att precisera tillvägagångssätt där pedagogerna ger uttryck för att de 

anser sig ha svårt att beskriva hur de går tillväga i sitt arbete. Vidare beskrivs Konkreta 

tillvägagångssätt där pedagogerna ger en praktisk bild över hur arbetet i klassrummet kan se 

ut. I område tre, Läsning eller skrivning först?, resonerar pedagogerna beträffande 

inlärningsordningen. Pedagogerna diskuterar även kring Ordbilder som ett inlärningssätt för 

de döva eleverna och vilka svårigheter ordbilder som metod kan ge. Det femte området 

behandlar Kontextläsning där pedagogerna uttrycker sina tankar om hur viktigt det är för 

dessa elever att kunna läsa och lära sig förstå utifrån ett sammanhang. Något som anses 

viktigt för de döva barnen är Förkunskaper vilket utgör det sjätte området. I den sista delen 

möter vi tre eniga pedagoger som alla uttrycker samma sak, det vill säga att man: Lär sig läsa 

genom läsning. 

 

 

5.1 Svårigheter att precisera tillvägagångssätt 
Under intervjuns gång beskriver två av informanterna att de upplever svårigheter att beskriva 

hur de lär sina döva elever att läsa. 
Excerpt 1 

Anna: Och man…..man letar ju fortfarande efter någon slags metod, hur man lär döva barn att läsa 
I: Mm 
Anna: Men det går liksom inte att säga att: så här gör man. 
I: Nej 
Anna: Utan man måste själv va väldigt medveten om vad ett språk är, vad…eh…och vad  som är 

viktigt i läsinlärning, vad, vad, vad…..vad är viktiga bitar för att man ska komma igång med sin 
läsning och så måste man kunna se det hos varje barn, så här 

I: Mm 
Anna: Och så får man försöka individanpassa 
I: Mm, för när man läser om det så får man….jag menar, läser man om hörande barns läsinlärning 

då finns det liksom hyllmeter med, gör så här, eller så här, eller så här 
Anna: Mm 
I: Läser man om det här så finns det [ju….  
Anna:  [Nej, jag kan tänka mig att du uppfattat att det går ju inte 

riktigt att ta på vad det här är för något 
I: Nej 
Anna: Ja menar, hur gör man? Det finns inte riktigt beskrivet någonstans, därför är det ju så svårt att 

svara på det, hur gör man ((skrattar)) eller så….eh…man måste liksom se varje individ när dom 
utvecklas 

 
Anna påpekar i denna excerpt att det inte finns en metod som beskriver hur man gör för att 

lära de döva eleverna att läsa. I slutet av excerptet skrattar Anna till och påpekar att 
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tillvägagångssätt inte finns nedtecknat. Hennes skratt kan uttrycka en viss osäkerhet och 

svårighet att beskriva hur hon går tillväga. Anna fortsätter och beskriver att bristen på 

befintliga modeller gör att pedagogen själv måste vara medveten om de centrala delarna i 

elevernas läsutveckling. Dessutom menar Anna att pedagogen måste individanpassa sin 

undervisning eftersom läsinlärningen måste utgå från varje individs utveckling. 

 

I nästa excerpt förmedlar även Stina samma svårighet som Anna: 
Excerpt 2 
Stina: Och det är svårt att säga vad som är, som du sa….så här, så här gör vi  
I: Mm 
Stina: Utan det är … det är nog det…den här medvetenheten på nåt sätt 
I: Ja 
Stina: Man är väldigt lyhörd för, att man har möjlighet att ge dom här en sån individuell anpassning, 

hela tiden. 
 
Stina uttrycker här en svårighet i att beskriva hur hon anser att hon lär sina döva elever att 

läsa. Precis som Anna påpekar hon att läsprocessen är individuell och att man som pedagog 

därför bör vara lyhörd och medveten för att kunna individualisera undervisningen så den 

passar alla elever. 

 

Den svårighet som pedagogerna ovan beskriver när de ska precisera tillvägagångssätt för de 

döva barnens läsinlärning stämmer överens med det som till exempel Svartholm (1990) 

skriver. Bristen på befintligt material i ämnet gör att pedagogerna inte har teorier som stödjer 

deras undervisning. Den undervisning som bedrivs är till största delen baserad på 

inlärningsmodeller för hörande andraspråksinlärare (Svartholm, 1990). De pedagoger som 

undervisar döva barn och ungdomar måste få möjligheter att prova sig fram i undervisningen. 

Dessa pedagoger ska ges tillfälle att prova, utvärdera och revidera momenten för att på så vis 

göra undervisningen bättre, eftersom bristen på undervisningsmaterial är så stor 

(Skolöverstyrelsen, 1991). 

 

Vidare menar jag att båda informanterna i utdragen ovan trycker på vikten av individualiserad 

läsinlärning. De anser att pedagogen bör vara lyhörd för elevernas olika kunskapsnivåer och 

anpassa sin undervisning därefter, vilket är i linje med Ahldén (2002) som menar att det inte 

finns en enda lösning när det gäller skriv- och läsinlärning för döva barn, utan att 

undervisningen måste individanpassas. 
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5.2 Konkreta tillvägagångssätt 
Trots att informanterna uttrycker svårigheter att berätta hur de går tillväga för att lära sina 

döva elever att läsa ger de uttömmande skildringar över hur de praktiskt arbetar i 

klassrummet. 
Excerpt 3 
Karin: Läsinlärningen för ett dövt barn den går ofta till, att man börjar… skrivningen egentligen före 

läsningen. 
I: Jaha 
Karin: För ofta är det så att man skriver sitt namn, det gör ju alla, och man skriver mamma och pappa 

och så där och på det sättet har man ju skrivit här mamma och mamma ((pekar på mamma)) så 
att det blir så att skrivning föregår och att de lär sig läsa genom det man skriver. 

I: Mm 
Karin: Och om vi tänker så att du är eleven här och du är första dan i skolan och vill berätta någonting, 

kanske säger: Jag heter Maria och jag bor i Linköping, jag har en liten bil 
I: Mm. 
Karin: Jaha…ehh...vad roligt, då skriver vi där ((menar tavlan)) kanske: Maria sa:  jag bor i Linköping, 

jag har en liten bil. Då kanske vi ritar ditt ansikte där på tavlan och skriver Maria och gör en 
pratbubbla omkring det du sa.  

I: Mm 
Karin: Och du vet ju vad du har sagt så du kan läsa där och så läser man det tillsammans och sedan så 

är det bara där sen kanske blir det så att vi håller på att lära oss skriva bokstäver också, som de 
hörande barnen gör 

I: Mm 
Karin: Vi säger …ehh….en av de första bokstäverna man tar, det är ju vokaler och s och l och de där 
I: Mm 
Karin: Och så säger vi att vi har bestämt att vi ska öva på o nu då och då får du säkert en sån här 

bokstavslapp av fröken, nu ska du söka i den där texten, finns den någonstans? Följer från 
vänster till höger där och du hittar: Jag bor…där fanns det! Du kanske stryker under eller ritar i 
det där o:et]. Det är ett o! och sen  

I:  [Ja, just det 
fortsätter du….ö…nej det var inte riktigt lika, det var någon annan. Det fanns bara ett o. Så 
jobbar man då 

I: Jaha 
Karin: Sen kanske man också söker en ordbild som var viktig, jag, kanske eller Linköping eller nåt och 

söker hela ordbilden. Var finns lika och vad betyder det här då….det du hittade där…det betyder 
jag ((pekar på sig själv)) och sen liksom skaffar man sig ordbilder som man använder nästa gång 
och nästa gång och nästa gång och på det sättet ökar ut dem. 

I: Mm 
Karin: och ordet Linköping i det här fallet, det skulle man också bokstaverat med handalfabetet. 
I: Jaha 
Karin: För det är också en jätteviktig…ehh….sätt att lära sig läsa, genom att handalfabeta och samtidigt 

memorera då hur de här bokstäverna, bokstavsräckan i ordet Linköping då till exempel 
  

I denna excerpt ger informanten, på ett mycket pedagogiskt sätt, intervjuaren sitt synsätt av 

hur hon konkret går tillväga i klassrummet. Här ser man tydligt intervjuarens betydelse för 

berättelsens utformning, det vill säga hur Karin inlemmar intervjuaren i sin berättelse dels för 

att illustrera sin metod och dels för att få intervjuaren med på noterna.  Karin menar att 

skrivning föregår läsning eftersom eleverna oftast kan skriva sitt eget namn och andra enstaka 

ord som till exempel mamma. Det är också genom det pedagogen skriver som eleverna lär sig 

läsa. I excerpter talar hon om att eleverna får berätta, pedagogen använder dessa berättelser 

och skriver dem på tavlan. Undervisningen baseras på dessa texter och eleverna använder dem 
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att söka efter både enskilda bokstäver och blockord. Jag tolkar att informanten också menar 

att det är viktigt att eleverna får träna på att bokstavera med hjälp av handalfabetet eftersom 

detta gör att de memorerar både bokstäver och ord. 

 

Metoden som Karin beskriver att hon använder liknar LTG- metoden, läsning på talets grund. 

Denna metod grundar sig i elevernas egna berättelser och i början av läs- och skrivinlärningen 

är det pedagogerna som skriver det eleverna berättar. Genom elevernas berättelser blir 

texterna verklighetsförankrade och på så vis mer intressanta att läsa. Utifrån dessa texter läser 

man, både elev och pedagog, tillsammans. Eftersom eleverna själva ”skriver” texterna vet de 

vad det står och kan därför läsa mer komplicerade texter än om innehållet varit okänt (Larsson 

m.fl.1992; Leimar, 1979). 

 

Genom att eleverna själva påverkar texten som läraren skriver har eleverna en relation till 

texten, ur vilken de lär sig läsa. Enligt Skolöverstyrelsen (1991) är det viktigt att eleverna blir 

presenterade för ”riktig” svenska med ett intressant innehåll. Undervisningen för de döva 

eleverna bör vara baserade på vanliga svenska texter som är skrivna för att kommunicera 

någonting. Läsinlärningen bör alltså ske i ett naturligt sammanhang (Skolöverstyrelsen, 1991; 

Svartholm, 1990). I excerpt 4 beskriver Stina sin metod för att lära döva barn att läsa. 
Excerpt 4 
I: Ja, hur gör man nu när dom kommer hit och sitter här, eleverna?  
Stina: Bra fråga ((skrattar)) 
I: Hur går man tillväga? 
Stina: Hmm…som vi har börjat nu då så har ju vi börjat med att, man läser ju dom här små lätta 

böckerna, har vi ju gjort. Dom här lätta orderna  
I: Mm 
Stina: Det är ju inte så mycket, det är väldigt kort. Du har säkert sett dom här ABC-böckerna? 
I: Ja 
Stina: Ja, precis….och att man…man  eh tecknar dom med barna, vi sitter och tecknar dom, helt 

enkelt. Vi tar dom var för sig och liksom, går igenom, ser om det är några ord de känner igen 
å… ofta kan dom ju nåt ord och…så där, och sen så….eh…. så att man gömmer ett ord och 
frågar om dom kan komma ihåg vilket ord som finns för att se om dom kan liksom ha ett minne 
för meningen då 

I: Mm 
Stina: Det fixar dom ofta ganska bra. Man pusslar lite med och sätta meningarna i rätt ordning och så 

där, och sen får dom det här i läxa då och sen hoppas man då att dom ska komma ihåg de här 
ordbilderna, det är ju så man börjar att bygga ordbilder då 

I: Mm 
Stina: och sen…sen har vi då jobbat med bokstäver, att bara kunna känna igen bokstäverna, om jag 

säger ett p kan du peka ut det ett p här 
I: Mm 
Stina: Var är stora och var är lilla? 
I: Mm, är det viktigt att dom lär sig koppla handalfabetet till eh dom skrivna bokstäverna? 
Stina: Ja, det är det ju, [för det är ju det man använder sen när dom frågar efter ett ord 
I: [Mm 
I: Mm 
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Stina: om…eh…när man ska komma igång med skrivning och sånt här så kanske dom inte riktigt vet 
och det är ju då man använder handalfabetet och berättar hur ordet skrivs 

 

Stina skrattar när intervjuaren inledningsvis frågar ”hur man gör” vilket visar att Stina 

upplever att undervisningen har sina svårigheter. Sedan ger hon dock en konkret beskrivning 

av sitt tillvägagångssätt. Till skillnad från Karin använder sig Stina av tryckt material precis i 

början av läsundervisningen. Genom att tillsammans med barnen läsa och teckna de enkla 

meningarna i ABC-böckerna gör hon eleverna medvetna om de två olika språken, teckenspråk 

och svenska. De korta meningarna använder hon för att lära eleverna ordbilder, handalfabetet 

och se om de har en känsla och minne för meningar. 

 

I Karins fall var texten producerad av eleverna själva och Stina berättar om hur hon i sin 

undervisning utgår från redan färdigt material. Oavsett vilken typ av text informanterna väljer 

att använda lägger de upp sin undervisning på liknande sätt. Eleverna får jobba med texterna 

dels genom att leta och lära sig enskilda bokstäver men också hela genom att leta och lära sig 

ordbilder. I nästa excerpt framhåller Anna textinnehållets betydelse. 
Excerpt 5 

I: Är det genom sagor och sånt som man…som ni stimulerar barnen och läsa eller är det…har ni 
liksom knep som ni kan ta till? 

Anna: Jag tror det största knepet det är nog att hitta vad dom verkligen är intresserade av. Älskar man 
katter då lär man sig, då är det roligare att läsa även texten om en lite….bok om katter och älskar 
man lastbilar då är det inte lika kul det där kattboken 

I: Nej 
Anna: Utan det gäller att hitta varje individ, alltså få en anknytning till nånting som dom tycker är 

spännande 
 

Anna menar att innehållet i texten som de döva eleverna använder vid läsinlärning spelar stor 

roll för deras motivation. Genom att hitta elevernas intressen kan man som pedagog 

individanpassa litteraturen och därigenom göra läsning mer lustfylld. 

 

Enligt Svartholm (1990), tar läsinlärning för döva sin början i och med att eleven lär sig 

bokstävernas motsvarighet i handalfabetet. För en döv elev är dessa bokstäver krumelurer som 

de ska lära sig kombinera rätt på olika sätt. I Skolöverstyrelsens dokument står att döva elever 

lär sig läsa genom att memorera ordbilder och inte genom att ljuda, samtidigt som det 

konstateras att det inte finns tillräckligt med forskning om hur döva går tillväga för att tolka 

bokstäver och ord (Skolöverstyrelsen, 1991). 
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5.3 Vad kommer först, läsning eller skrivning? 
Karin säger i excerptet att skrivning föregår läsningen vilket är en intressant iakttagelse. Hon 

grundar detta på att de flesta elever kan skriva sina namn och andra enkla ord så som mamma 

osv. Hon säger också att det är genom elevernas berättelser vilka pedagogerna skriver ner som 

eleverna lär sig läsa. 
Excerpt 6 
Karin: Läsinlärningen för ett dövt barn den går ofta till, att man börjar… skrivningen egentligen före 

läsningen. 
I: Jaha 
Karin: För ofta är det så att man skriver sitt namn, det gör ju alla, och man skriver mamma och pappa 

och så där och på det sättet har man ju skrivit här mamma och mamma ((pekar på mamma)) så 
att det blir så att skrivning föregår och att de lär sig läsa genom det man skriver. 

 

Eftersom intervjustudien inleddes med Karin fick det påföljden hur nästa intervju utformades. 

Till exempel tyckte jag efter mitt samtal med Karin att frågan om läs- och skrivningens 

inlärningsordning var så intressant att jag gick vidare med den frågan. 
Excerpt 7 
I: Lär dom sig skriva efter dom har lärt sig läsa? 
Anna: Det tror jag är lika individuellt som bland hörande barnen faktiskt, vissa barn skriver först och 

läser sen och andra barn läser först och tycker att det är jättejobbigt att skriva, jag tror inte att…. 
I: Nej, jag läste någonstans…. 
Anna: Ja 
I: Att det …..då påstods det just att man skulle lära sig att läsa efter man hade, nej, tvärt om, man 

skulle lära sig skriva efter man hade lärt sig läsa 
Anna: Man jobbar ju inte så mycket med skrivningen på det sättet att man skrivtränar mer än korta 

meningar oftast, det är ju läsningen man satsar på  
I: Mm 
Anna: Men det är ju som du säger, det är ju väldigt individuellt, vissa barn kan ju faktiskt….[skriva en 

del saker 
I: [Men sen så kommer skrivträningen senare sen? 
Anna: Ja, visst jobbar man med det parallellt också men när man inte har så stort ordförråd då är det 

svårt att skriva en mening, kanske bara skriva en sån enkel mening som vad har du gjort i 
helgen, jag har åkt pulka. Det är inte så lätt. 

 
I denna excerpt svarar informanten på intervjuarens fråga genom att säga att 

inlärningsordningen för läsning och skrivning är väldigt individuellt och kontrasterar till de 

hörande barnen. Jag tolkar Annas svar som att den största energin i hennes undervisning läggs 

på att lära eleverna att läsa, endast korta meningar skrivtränas. Hon avslutar denna excerpt 

med att konstatera att det inte är lätt att skriva förrän man har ett ordförråd på svenska. 

 

Denna diskussion om läs- och skrivordning är intressant eftersom Skolöverstyrelsens 

dokument trycker så tydligt på att läsinlärningen bör föregå skrivinlärning. De anser att 

läsningen bör komma i första hand då läsning är de döva elevernas enda sätt att tillägna sig 

grunder i svenska språket. Innan eleverna har grunderna klara för sig är skrivinlärning inte är 

aktuell (Skolöverstyrelsen, 1991) 
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De olika sätten att resonera om i vilken ordning skrivandet ska komma kan bero på hur 

begreppet skrivinlärning tolkas. Min uppfattning är att Karin pratar om skrift som enskilda 

ord, till exempel namn och andra enklare ord medan Skolöverstyrelsen (1991) menar med 

skrivinlärning att eleverna får träna på att bilda egna meningar och skriva berättelser. I excerpt 

7 tar Anna upp båda typerna av skrift. Hon konstaterar att en del barn kan skriva ganska 

mycket och att inlärningen av både läsning och skrivning sker parallellt, fast tyngdpunkten i 

hennes undervisning är på läsningen. Det framkommer också att för att kunna skriva måste 

man ha ett väl fungerande ordförråd. 

 

 

5.4 Ordbilder  
För att de döva eleverna ska kunna lära sig läsa, få ett ordförråd och en förståelse för vad de 

läser måste de memorera ordbilder. Nedan tar informanterna upp frågan om helordsmetodens 

nackdelar för döva elever. 
Excerpt 8 

I: Det som man hör om helordsmetoden är att nackdelarna är när man kommer till ett främmande 
ord, att man då inte kan ljuda sig fram till vad det står..eller att man har [svårare… 

Karin:  [Ja, och det kan ju inte 
våra 

I: Nej, precis, det måste vara svårt 
Karin: Och där är ju jättesvårt då därför att då blir det på ett annat sätt. Vi kan säga att för våra….Om vi 

går tillbaks först till de hörande barnen så är det ju så då att man pratar om det här att bli 
fonologiskt medveten.  

I: Mm 
Karin: Det är jätteviktigt. Att ett barn kan lyssna ut…. om jag säger <sol>, vad hör du först då, säger 

fröken…ss, ja just det, vad hör du sist då när jag säger <sol>. Att man liksom kan lyssna ut det 
och sedan att man förknippar det med bokstaven med ljudet. För då kommer man ju fram till det 
här att de själva kan knäcka koden, som man säger, som gör att när det sen ser det här s:et där 
och o:et och l:et så vet de att de där låter <sol>.  

I: Mm 
Karin: När man då gör det och träffar på nya ord som man inte haft i skolan utan man kan använda den 

här tekniken då, att förknippa bokstav med ljud och kan läsa ut nya ord. Det är då liksom man 
har knäckt koden, som man säger, ett hörande barn. 

I: Ja, precis. 
Karin: Men det kan vi egentligen inte prata om med ett dövt barn, att man knäcker koden på det sättet. 

För de ljudar ju inte, ett dövt barn, de hör ju ingenting av det, vet inte hur det är. 
 

Här jämför Karin de hörande barnens situation med de döva barnens. Hon menar på att 

hörande barn kan ljuda sig fram till vad det står i en text och när de har ljudat ihop ett ord och 

kopplat det till dess betydelse har ett hörande barn ”knäckt koden”. När en elev väl har knäckt 

koden kan den ta till detta verktyg för att förstå okända ord. Ett dövt barn däremot kan inte 

ljuda ihop ord eftersom de inte hör och har därför ingen kod att knäcka. 
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Det Karin säger ovan stämmer väl överens med Skolöverstyrelsens (1991) dokument. Där står 

att de döva barnen inte kan avkoda det svenska språket eftersom de inte har erfarenhet av 

språket i talad form. När de hörande barnen ”knäcker koden” lär de sig att avkoda det talade 

språket i skriftform, vilket de döva barnen aldrig kommer att kunna. I excerpt 8 beskriver 

Stina för intervjuaren hur döva barn i stället måste lära sig ordbilder. 

 
Excerpt 9 
Stina: Jag menar… som i en teckengrupp så måste man ju lära sig ordbilder hela tiden och det kan man 

ju översätta med att lära sig sifferkombinationer 
I: Mm 
Stina: Du måste komma ihåg att 7777 det är röd men 7776 är rött, [menar, och du har  
I:  [Mm  
 ju massor med ändelser, du har hund, hunden, hundens, hundarnas, jag menar, dom måste ju lära 

sig alla, alla, alla dom här då och först då när man startar så startar man ju mycket med att man 
bara ge dom ord. Att få ett begrepp om orden, liksom lära sig att känna igen de här lätta 
ordbilderna som buss, bil, båt. Ja…cykel, nämen sånt här 

I: Mm 
Stina: Och vissa lossnar det här för och vissa tar det längre tid för att lära sig  
 
Stina gör, på ett väldigt pedagogiskt sätt, en jämförelse för att få intervjuaren att förstå hur 

kämpigt det kan vara att lära sig ordbilder. Genom att göra en parallell till sifferkombinationer 

sätter hon in fenomenet i relation till hur svårt hon anser att det måste vara för ett dövt barn att 

lära sig alla dessa ordbilder för att erövra det svenska språket. 

 

I Skolöverstyrelsens dokument (1991) kan man läsa att det inte finns tillräckligt med 

forskning om hur döva går tillväga för att tolka bokstäver och ord som kan ligga till grund för 

teorier men man menar att det sannolikt går tillväga på det sättet att döva använder sig av 

ordbildsmetoden och inte ljudningsmetoden när de lär sig läsa. Det finns alltså en osäkerhet 

även i detta officiella dokument om hur döva barn lär sig läsa och skriva. 

 

 

5.5 Kontextläsning 
Eftersom de döva eleverna läser med hjälp av ordbilder var jag intresserad av att veta hur 

mina informanter resonerade kring hur eleverna tolkar och förstår nya ord. Till Anna ställde 

jag därför frågan: 

 
Excerpt 10 
I: Vad får dom för verktyg, förresten, för att tolka nya ord som ni aldrig har lärt dem förut? 
Anna: Mm 
I: För jag menar, om man lär sig läsa med ordbilder så går ju det bra tills man upptäcker ett ord 

som man aldrig har sett  
Anna: Mm….man måste ju fråga 
I: Mm 
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Anna: Eller utifrån sammanhanget tolka vad ordet betyder det är ju oftast så man säger….eller man kan 
ju…om dom sitter lite upp i klassrummet och läser….det är ju smäckat med nya ord hela tiden 
säkert va, som man inte kan avkoda, ljuda av och få ihop nånting med, det blir ju helt 
meningslöst…Öh! - fattar ingenting 

I: Nej 
Anna: Då kan man ju alltså ge upp och tycka: Nej, jag kan inte… eller också räcker man upp handen 

och så väntar man och så får man hjälp, amen det här betyder det här och förklarar och så och en 
annan teknik är att fortsätta läsa meningen 

I: Mm 
Anna: Så ska du se att dom allra flesta orden kan man förstå 
I: Mm 
Anna: Om man klurar lite och om man har liksom den där nästa nivå på nåt sätt på läsningen på språket 

va, att det är inte precis bara det som står här det finns en hel massa information mellan raderna 
och….eh….man kanske också måste förklara när dom kommer så långt att man behöver inte 
kunna varje ord, ibland, som du säger, man måste läsa meningen för att förstå sammanhanget 

I: Mm 
Anna: För så gör ju vi när vi läser engelska, det är ju inte alltid säkert att man förstår varje ord men 

man förstår, liksom sammanhanget 
 
Anna berättar för mig att hennes erfarenhet är att eleverna har olika strategier när de ska tolka 

nya ord. Vissa elever sitter och väntar på hjälp av pedagogen för att få ord de inte förstår 

förklarade för sig, samtidigt som Anna menar att det finns en risk att eleverna tröttnar när de 

inte kan förstå det de läser. De har inga direkta verktyg, som till exempel ljudning att ta till 

när de inte förstår ett ord och Anna menar att den elev som gör så ger upp lätt. Det gäller för 

pedagogen att ge eleverna en läsförståelse så att de kan fortsätta läsa meningen genom att 

kontextualistera, det vill säga förstå innebörden av ordet i sitt sammanhang. Hon menar att 

eleverna måste förstå, inte bara det som faktiskt står, utan också det som står mellan raderna. 

När eleven har kommit en bit i sin läskunskap anser hon att pedagogen kanske bör förklara att 

man inte måste förstå varje ord för att kunna förstå sammanhanget. För att tydliggöra vad hon 

menar, gör hon en jämförelse med när vi som hörande läser en engelsk text. I excerpt 9 

beskriver Karin hur hon tror att döva elever löser problemet när de kommer i kontakt med nya 

ord. 
Excerpt 11 
Karin: Det här är ju just den här svårigheten när man ska vidare och då om man till exempel ett ord som 

man känner igen, man vet ordet….vad ska vi säga…bär…bär, det kan ju betyda olika saker. Jag 
bär en tung bok, jag har plockat blåbär och så…Vad betyder det just här…då måste man ju se, 
man ser ordet bär, jag vet och kanske tänker på ordet som bär som det där lilla bäret. Så läser 
man vidare i meningen och så upptäcker man att nej, det kan det inte betyda. 

I: Nej 
Karin: Och sen får man ge sig på hela kontexten och se….nej, nu förstår jag vad det betyder, det är klart 

att hon går här och bär ett tungt paket. 
I: Mmm 
Karin: Det måste tecknas så här ((gör tecknet för att bära)) Så att man läser på tre nivåer samtidigt 

sedan, alltså på ordet – ortografiska strukturen, sedan på meningsnivån och på kontexten i ett 
stycke…att dom måste liksom träna sig i att gå vidare för att kunna bli läsare, att man blir 
textmedveten och inte bara läser ord för ord. 

I: Mm 
Karin: Och det är så också dom lär sig nya ord sen, genom att ….eh… som vi gör när vi läser 

främmande språk. Eh…du slår säkert inte upp alla tyska ord som du läser om du läser en tysk 
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text, även om du inte kan det. Utan du smågissar, vad kan det betyda, utav sammanhanget så tror 
du det.  

I: Ja, just det 
Karin: Men sen många gånger måste man ju revidera sin uppfattning därför att det stämmer inte riktigt 

med vad man trodde. Så, så är det dom duktiga läsarna gör, dom lär sig liksom att titta på hela 
kontexten och hela texten och förstå vad orden betyder. 

I: Mm 
Karin: Och då gäller det ju att de läser jättemycket för att få de här orden så de blir deras egendom. 
 
Karin upplever att det kan vara en svårighet när eleverna kommer till det stadiet när de 

svenska ordens betydelse inte är alldeles givna. Eleverna måste då lära sig att läsa hela 

meningar för att kunna tolka och förstå det enskilda ordets betydelse. Hon menar att eleverna 

måste tränas i att bli textmedvetna, som hon säger, så att de inte bara läser ord för ord. Karin 

liknar också, precis som Anna gjorde, de döva elevernas sätt att förstå sammanhang i svensk 

text med hörandes sätt att förstå sammanhang på främmande språk. Precis som när hörande 

läser en tysk text gissar de sig till betydelser av ord utifrån kontexten, precis som de döva 

eleverna ska göra med den svenska texten. 
Excerpt 12 
Stina: Men det är ju just, man börjar ju så här som jag sa och sen så, dom flesta barn snappar ju det till 

slut alltså  
I: Mm 

och…eh.. dom här, sen kommer dom ju inte ihåg alla ord, men det gäller ju också att, i början 
när meningarna är så lätta, vi pratar ju ofta om att här är en bild till, när man pratar om, om dom 
inte kan orden, vad kan det vara….kan du se på bilden 

I: Mm 
Stina: Att man lär dom läsa det här lite mellan raderna, kan man väl kalla det för, men att man liksom 

inte, att man även läser hela meningen, inte ord för ord för ord utan vad betyder det här 
egentligen 

I: Ja, just det 
Stina: Och kan vi ta något stöd utav den här bilden 
I: Mm… för det är ju många svenska ord som har flera betydelser 
Stina: Ja, precis  
I: och då fastnar [man ju där om man inte… 
Stina:  [Ja, och det kanske man inte pratar så himla mycket om, som du säger att dom 

har flera betydelser man måste läsa klart meningen i början förrän dom ha kommit igång lite mer 
men att man ändå när dom kommer till det här ordet att man kanske kan locka dom lite med att 
titta på bilden, ser du, vad skulle det kunna vara för någonting?  

 

Till skillnad från både Anna och Karin berättar Stina att hon använder sig av bilder i början på 

läsundervisningen. Genom dessa bilder kan eleven få stöd att tolka och förstå både nya ord 

och sammanhang som de enbart genom texten inte ännu klarar att tolka. Inte förrän eleverna 

har kommit igång med sin läsning gör hon dem uppmärksamma på att det finns flera svenska 

ord som har samma betydelse och att tillvägagångssättet för att förstå ordens betydelse i 

enskilda sammanhang är att läsa hela texten. Hon lär alltså eleverna att lära sig tolka och 

förstå utifrån ett sammanhang. 
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Samtliga informanter uttrycker att de måste träna och uppmärksamma sina elever på att de 

måste sätta det de läser i ett sammanhang för att förstå och att detta är inget som kommer 

naturligt. Undervisningen för döva elever bör inriktas mot både ord, fraser och uttryck. 

Svartholm (1990) menar att döva elever inte enbart kan samla på sig svenska ord och deras 

tecken utan de måste också jobba med betydelser, eftersom samma ord kan ha olika 

betydelser. Svartholm (1990) menar också att eleverna ska kunna ställa sig frågorna: vad kan 

ordet betyda och vad betyder det just i denna text. Hon anser vidare att eleven måste ges 

möjlighet att öva upp en analytisk förmåga för att klara av att svara på dessa frågor. Denna 

analytiska förmåga kan, enligt Svartholm, endast övas upp genom läsning och 

läsundervisning. 

 

 

5.6 Förkunskaper 
För att de döva eleverna ska kunna lära sig läsa anser alla informanterna att de måste lära sig 

läsa genom att ta hjälp av kontexten. Eleverna måste få kunskaper att klara av att gå bortom 

de enstaka ordens betydelse för att kunna förstå och tillgodogöra sig sammanhanget i texten. 

För att klara av att läsa på detta sätt är förkunskaper eller omvärldskunskaper viktiga. Dessa 

kunskaper menar alla tre informanterna att många av de döva eleverna har stora brister i. 
Excerpt 13 
Karin:  ((Läser frågan tyst; Hur lär sig döva barn att läsa?))Mm, jo, just det här att ett dövt barn då 

måste både lära sig ett nytt språk, svenska språket.  
I: Mm 
Karin: Ett språk som de aldrig har hört, det ska dom lära sig att läsa på, alltså, de ska gör…göra, lära sig 

två saker på en gång, både lära sig läsa och lära sig det nya språket.  
I: Mm 
Karin: Medan ett hörande barn, när de läser, eh, lär sig läsa, då lär dom sig ju läsa ut ord som dom har 

[hört massor av gånger omkring sig 
I: [ja  
I: Ja, precis 
Karin: Och vi vet ju också att det är så att innan ett barn lär sig ord, om man säger en liten, liten, unge 

så har den ju hört mamma, eh…eller föräldrarna prata omkring saker och ting och hört orden 
jättemånga gånger innan dom själva sen använder de här orden 

I: Mm 
Karin: Och sen när dom lär sig läsa ihop det här ordet, om vi tar till exempel sol, så kanske dom läser 

igen: sol, Sol! 
I: Mm , ja, [då känner dom igen det 
Karin:  [Ja då känner dom igen och förknippar, ja sol, det betyder sol och, eh, medan, om vi 

säger för våra döva barn kan de inte ljuda på det sättet för de hör det inte.  
 
I denna excerpt kontrasterar Karin de döva och hörande barnens situation. Hon förklarar på ett 

pedagogiskt sätt för intervjuaren att de hörande barnens förutsättningar och tillvägagångssätt 

skiljer sig markant åt från de döva barnens sätt att lära sig läsa på. Karin poängterar att döva 

barn måste lära sig två saker på en gång, till skillnad från hörande barn. Hon utvecklar mer 

30



 

konkret genom att först beskriva att de hörande barnen har helt andra förutsättningar när det 

gäller att lära sig läsa, eftersom de redan som små har hört ett språk som de sedan ska lära sig 

känna igen i textform. De döva barnen däremot har aldrig hört det språk de ska lära sig läsa 

på. Hon bekräftar intervjuarens kommentar, att hörande barnen känner igen ord genom att de 

hört ordet sägas, och fortsätter med att detta inte är en framkomlig väg för döva barn eftersom 

de inte kan ljuda. 

 

Att ett dövt barn har denna dubbla uppgift, det vill säga att lära sig ett nytt språk samtidigt 

som de ska lära sig läsa, framhåller flera författare (Ahldén, 2002; Roos, 2004). Det står också 

att läsa i Skolöverstyrelsens (1991) dokument. Ahldén (2002) menar dessutom att det är 

viktigt att de döva barnen har insikt i att de hörande lär sig läsa på ett språk de redan kan, och 

att de själva ska lära sig både det nya språket och att läsa samtidigt. Detta är viktigt att 

framhålla, menar hon, för att de döva barnen ska förstå att de behöver längre tid på sig för att 

lära sig läsa än de hörande barnen. 

 

Vidare säger Karin i excerpt 11 att de hörande barnens förutsättningar ser helt annorlunda ut 

än de döva barnens. Hon påpekar att redan som små får barnen höra språket och detta är en av 

anledningarna till att de hörande barnen har lättare än döva att lära sig läsa eftersom deras 

förkunskaper är bättre. Samma sak uttrycker Stina i nästa excerpt så här: 
Excerpt 14 
Stina: Och sen är det ju så att döva barn missar ju otroligt mycket som hörande barn hör runt omkring, 

diskussioner, jag menar, eh, du, eh, i en familj, du pratar och du diskuterar om vad du ska handla 
för mat till exempel eller vad vi ska äta, jag menar, jag har en åttaårig dotter, hon hör ju när vi 
diskuterar det.  

I: Mm 
Stina: Och sen när hon läser det kan hon ju koppla ihop det, liksom, när hon stöter på det i en text så 

kan hon ju liksom koppla ihop det med att hon har hört det, 
I: Mm 
Stina: och får en lättare förståelse. Men dom här döva barnen dom hör ju aldrig det, dom ser ju aldrig 

det,  
I: Nej 
Stina: dom diskussionerna, så när dom möter de här orden som mat eller köttbullar, eller vad det kan 

va, har dom aldrig, liksom, stött på det förut 
I: Nej, just det. 
Stina: Och det gör ju att; vad är det för någonting, 
I: Mm 
Stina: och det handlar ju inte bara om, det handlar ju om allting i livet liksom  
I: Mm 
Stina: och även om man har döva föräldrar eller en döv… en teckenspråklig miljö hemma så är det ju 

inte säkert att man har sett när mamma och pappa pratar om det här i varje fall,  
I: Nej 
Stina: För man måste ju ha ögonen med. Jag menar, min tjej kan ju sitta i ett annat rum och höra oss 

prata,  
I: Mm 
Stina: men som, som en döv kan ju inte vara i ett annat rum och se vad mamma och pappa tecknar. 
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I: Nej 
Stina: Så dom missar ju all den här informationen, som hörande barn får på något sätt gratis, 
I: Mm 
Stina: som dom tar in fast de inte är medvetna om att de tar in det, 
I: Nej 
Stina: Och har hjälp sen i sin läsprocess och sin läsning. 
 
Även Stina kontrasterar de hörande barnen med de döva barnens situation och påpekar i 

denna excerpt hur stor skillnaden är mellan de olika barnens förutsättningar. Hon lyfter fram 

att de hörande barnen har en helt annan verklighetsuppfattning än vad de döva barnen har, 

eftersom att de har en förståelse för ord och begrepp, som existerar i deras värld, innan de 

börjar med sin läsinlärning. Mycket kunskap och information om sin vardag och omvärld tar 

de hörande barnen in omedvetet, menar Stina. Denna kunskap om omvärlden hjälper de 

hörande barnen i deras läsprocess. 

 

Flera författare anser att det är viktigt att de döva barnen får goda förutsättningar för att lyckas 

bra med sin läs- och skrivutveckling. En viktig sak som de trycker på är att barnet bör ges 

möjlighet att utveckla en god begreppsvärld på sitt förstaspråk. De anser att ju bättre 

kommunikationen är på det första språket, desto bättre förutsättningar har eleven att lyckas 

lära sig ett andra språk (Ahldén, 2002; Roos, 2004; Skolöverstyrelsen, 1991). Genom ett bra 

första språk kan vi tolka och förstå det vi läser, det som står i texten, eftersom vi då kan 

använda egna erfarenheter och kunskaper för att förstå budskapet (Ahldén, 2002). 

 
Den tredje intervjupersonen, Anna, uttrycker sina tankar om de döva barnens förutsättningar 
så här: 
Excerpt 15 
Anna: Ibland tror jag att vi måste titta liksom, men, varför har han lärt sig, han som kan läsa 
I: Mm 
Anna: Hur, vad har han haft för förutsättningar, vad har han haft för, varför har han lärt sig 
I: Mm 
Anna Och det är klart, vi kan säga det att det finns en teckenspråklig miljö och det tycker jag min 

erfarenhet trots allt säger sig säga alltså, att ju mer teckenspråk dom kan och ju fler 
familjemedlemmar de har att kommunicera med hemma. Dom har en större språkmedvetenhet 
alltså 

I: Mm 
Anna: En större omvärldsuppfattning, deras begreppsvärld är liksom lite vidare på något sätt 
I: Mm 
Anna: Och sen då kanske att man har, man har fått sagor på teckenspråk och man har haft föräldrar 

som har diskuterat man har, eh...jaa…på nåt sätt lite medvetna föräldrar på nåt sätt ändå som har 
visat på texter och språket och liksom…det kanske finns fler syskon,  

I: Mm 
Anna: Småsyskon bland annat som man också läser böcker för, dom får det här med små sagoböcker 

lite längre för dom får sitta med när småsyskonen också får liksom 
 
Här berättar Anna för intervjuaren hur hon anser att man som pedagog och förälder kan göra 

för att underlätta barns läsinlärning. Hon poängterar att genom att ge barnen ett bra 
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teckenspråk ökar deras språkmedvetenhet och därigenom får de en större 

omvärldsuppfattning. Anna visar på vikten av sagoläsning och hon menar att ju fler sagor 

barnen har fått lästa för sig och ju mer föräldrarna har pratat och diskuterat med sina barn 

desto mer medvetna om språket är de och läsinlärningen går, tack vare detta, lättare. Vidare 

pratar hon om att man kanske bör titta på de barn där läsningen fungerar på ett 

tillfredsställande sätt för att se hur förutsättningarna ser ut för just det barnet så att man kan ge 

fler barn liknande förutsättningar. Detta är intressant för till skillnad från de andra 

informanterna utgår Anna enbart från de döva barnens situation och försöker förstå utifrån 

deras premisser. 

 

Som nämnts tidigare anser många författare att det är viktigt att barnen ges så goda 

förutsättningar det bara är möjligt så att chanserna att lyckas med läsinlärningen ökar 

(Ahldén, 2002; Roos, 2004; Skolöverstyrelsen, 1991). Ahldén och Roos anser vidare att det är 

viktigt att barnen stimuleras med språkstimulerande övningar och ett exempel på detta är just 

sagoläsning. 

 

 

5.7 Lär sig läsa genom läsning 
Jag avslutar min analys av intervjuerna med något som alla tre informanterna har uttryckt på 

precis samma sätt, något som de alla är eniga om och som de anser viktigt vad gäller 

läsinlärning. 
Excerpt 16 
Karin: För om man kan koda av snabbt ((oavsett om man ljudar eller läser ordbilder)) så blir man ju 

en…en snabbare läsare 
I: Ja, precis 
Karin: Och på det sättet också läser mer och för att bli en duktig läsare så behöver man läsa mycket. 
 
 
Excerpt 17 
Stina: ((pratar om svårigheter för döva barn)) men att använda en och ett och ändelserna rätt, det är 

ju…det finns liksom inte någon riktig regel för det heller utan det är känsla, det är ju liksom, 
man kan ju bara lära sig lära genom att läsa 

I: Mm 
 
Excerpt 18 
Anna: Man kan bara lära sig läsa genom att läsa 
I: Mm 
Anna: Och jag tror att det är så även om man inte är duktig på att läsa så kan man i alla fall bara lära sig 

läsa genom att läsa 
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I alla dessa tre utdrag lyfter alla informanterna, på olika sätt och i olika sammanhang, att det 

endast är genom att läsa man lär sig läsa. Även om man, som Anna säger, inte är en duktig 

läsare finns det inga genvägar för det döva barnet att tillägna sig text. 

 

De tre informanternas utsagor stämmer väl överens med det Ahldén (2002) uttrycker. Hon 

menar på att det är viktigt att ge eleverna en insikt i att det endast är genom läsning man lär 

sig läsa. Ju äldre eleverna blir desto mer medvetna om sin egen läsprocess blir de och förstår i 

samband med det vilken arbetsinsats det krävs av dem själva för att bli duktiga läsare. Hon 

sammanfattar det mina informanter har pratat om under intervjuerna på ett väldigt kortfattat 

och enkelt sätt. För att eleverna ska lära sig läsa behöver de veta att: alla kan lära sig läsa men 

att det kan ta olika lång tid. Eleverna ska också ha klart för sig, anser Ahldén (2002), att för 

att lära sig läsa måste de lära sig känna igen ord och för att förstå orden måste man använda 

sina förkunskaper.  

 

 

5.8 Sammanfattning av resultat och analys av intervjuer 
Två av informanterna anser att det är svårt att berätta hur de faktiskt går tillväga när de ska 

lära sina döva elever att läsa. Tidigare forskning bekräftar informanternas osäkerhet genom att 

visa på bristen på forskning kring dövas läs- och skrivinlärning. Denna brist gör det svårt att 

hitta teorier som stödjer pedagogernas undervisning (Svartholm, 1991). De teorier som till 

största delen ligger till grund för undervisningen är baserade på hörande andraspråksinlärare. 

En av skillnaderna mellan döva och hörande som lär sig svenska som andraspråk är att de 

hörande eleverna får en helt annan ”input” eftersom de hör. De två informanterna som 

uttryckte en osäkerhet att besvara frågan var de två yngsta. Åldern kan spela en viss roll 

eftersom det inte är förrän efter flera års undervisningserfarenhet som pedagogerna har hunnit 

prova, utvärdera och revidera tillräckligt många gånger för att få sin undervisning optimal. 

 

Oavsett erfarenhet kunde alla informanterna ge en konkret och mycket pedagogisk 

beskrivande bild av hur de praktiskt går tillväga i klassrummet för att lära sina döva elever att 

läsa och skriva. Inlärningsordningen på läsningen och skrivningen har informanterna lite olika 

syn på. En av informanterna uttrycker att skrivningen föregår läsningen och syftar då på 

småord som mamma och så vidare, vilket ytterligare en informant delvis håller med om. Hon 

menar att skriv- och läsinlärning sker parallellt men tyngdpunkten ligger på läsningen. Hon 

tillägger att många elever kan skriva enstaka ord innan de kommer till skolan, men att skriva 
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meningar är komplicerat innan eleven har ett utvecklat ordförråd. Just i denna fråga ligger 

Skolöverstyrelsens dokument inte i linje med informanternas uppgifter. Enligt 

Skolöverstyrelsen (1991) är det viktigt att läsinlärning föregår skrivinlärning för att ge 

eleverna de bästa förutsättningar att lyckas. Innan eleverna har ett befintligt ordförråd kan och 

bör de inte skriva. Anledningen till att åsikterna går isär tror jag kan bero på vilken innebörd 

ordet skrivinlärning/skrivträning har. I Skolöverstyrelsens dokument (1991) står att läsa att 

eleverna inte ska tränas i att skriva olika typer av texter, medan informanterna anser att 

eleverna kan tränas i att skriva enskilda ord och väldigt lätta meningar. Huruvida skrivträning 

av enstaka ord och enkla meningar skulle underlätta för eleverna berörs inte i 

Skolöverstyrelsens dokument. 

 

Samtliga informanter ger en bild av att arbetet med de döva eleverna måste vara 

individualiserat, vilket bland annat beror på elevernas olika utvecklingsnivå och intressen. 

Informanterna trycker också på vikten av att använda meningsfulla och naturliga texter i 

undervisningen, oavsett om de är förtryckta eller egenskapade (jfr. Skolöverstyrelsen, 1991; 

Svartholm, 1990). En av informanterna beskriver en metod som helt överensstämmer med 

LTG-metoden, där eleverna berättar, pedagogen skriver och tillsammans arbetar med de 

texterna som produceras. Vid användandet av denna metod blir texterna relevanta och 

intressanta för eleverna vilket leder till större läsglädje (Larsson m.fl.1992; Leimar, 1979). 

 

Oavsett vilken typ av text pedagogerna använder i sin undervisning arbetar de med dem på 

liknande sätt. Ur texterna får eleverna, till en början, leta efter enskilda bokstäver, 

blockord/ordbilder och lär sig bokstavera med handalfabetet. Forskningen om hur de döva 

eleverna går tillväga för att lära sig tolka bokstäver och ord är obefintlig, men det är mest 

troligt att eleverna lär sig genom att memorera ordbilder och inte genom att ljuda 

(Skolöverstyrelsen, 1991). Helt i linje med Skolöverstyrelsens direktiv inriktar informanterna 

sin undervisning så att eleverna ska lära sig känna igen ordbilder. De framhåller dock att det 

finns svårigheter med detta sätt att läsa eftersom eleverna har svårt att förstå och tolka nya 

okända ord. För att förtydliga vad hon menar ställer en av informanterna inlärningen av 

ordbilder i relation till hur det kan vara att lära sig sifferkombinationer. Inger Ahlgren (1983) 

uttrycker samma sak genom att likna bokstäver för en döv elev med krumelurer som de ska 

lära sig kombinera och tolka på olika sätt.  
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För att eleverna ska bli goda läsare måste de lära sig att kontextualisera det de ska läsa. Detta 

för att de ska klara av att tolka och förstå nya okända ord. De enda verktyg pedagogerna kan 

ge sina elever när det gäller att tolka nya ord är att lära dem titta och tolka utifrån bilder och 

att lära dem läsa hela meningar för att skapa en förståelse för helheten. Informanterna jämför 

denna läsning med hörandes sätt att utifrån sammanhanget i en utländsk text förstå enskilda 

ord. Samtliga informanter anser att de aktivt måste träna sina elever i kontextläsning. 

Svartholm (1990) menar att undervisningen inte bara ska inriktas mot ordförståelse utan också 

mot hela fraser och uttryck. För att eleverna ska kunna läsa på detta sätt måste de öva upp en 

analytisk förmåga som enbart går att tillägna sig genom läsning och läsundervisning. 

 

För att eleverna ska kunna gå bortom de enskilda ordens betydelse måste de ha tillägnat sig 

förkunskaper och omvärldskunskaper, som informanterna uttrycker det. Samtliga informanter 

anser att bristerna i elevernas förkunskaper är relativt stora vilket de tror beror på bristen på 

”input” för de döva barnen. Det barnen inte ser är de inte medvetna om vilket gör att de döva 

barnen missar otroligt mycket i jämförelse med hörande barn som omedvetet inhämtar 

förkunskaper som de sedan utnyttjar i sin läsprocess. Flera författare (Ahldén, 2002; Roos, 

2004; Skolöverstyrelsen, 1991) trycker på vikten av ett bra förstaspråk. Genom en god 

begreppsuppfattning på sitt förstaspråk har eleven större möjlighet att lyckas lära sig ett 

andraspråk. Genom ett bra förstaspråk kan eleven tolka och förstå texter eftersom de då kan 

använda sig av tidigare egna erfarenheter för att förstå budskapet (Ahldén, 2002). 

 

 

6. Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt har jag samlat några tankar om studien. Även förslag till vidare forskning ges. 

 

Att genom intervjusamtal få ta del av pedagogernas resonerande kring döva elevers läs- och 

skrivinlärning har varit väldigt intressant. Genom dessa intervjuer har informanterna gett mig 

en klar och tydlig bild över hur de lär sina döva elever att läsa och skriva, vilket var ett av 

uppsatsens syften. Tyngdpunkten i pedagogernas resonerande låg på elevernas läsning. Detta 

kan tolkas som att de i första hand lägger mest tid och engagemang på att få sina elever till 

läsande individer och att skrivning blir en sekundär arbetsuppgift. Jag anser att det samtliga 

informanter säger stämmer väl överens med tidigare forskning. Att informanternas skildringar 

av deras arbete i princip ligger helt i linje med befintlig forskning kan bero på att det finns 

ytterst lite forskning på området både teoretiskt och metodiskt. Eftersom det finns få 
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nedskrivna metoder som behandlar döva elevers läs- och skrivinlärning har pedagogerna tagit 

till sig befintligt material vilket leder till att alla pedagoger, i stora drag, arbetar på samma 

sätt. Om utbudet på teorier och metoder varit större hade eventuellt skillnaderna i 

pedagogernas arbetssätt varit större. Bristen på material och forskning tror jag kan bero på att 

ämnet är relativt nytt. Teckenspråket blev inte godkänt som ett eget språk förrän 1981 vilket 

kan ha betydelse för bristen på material.  

 

Genom det material och tidigare forskning som ändå finns och genom de intervjuer jag har 

genomfört tycker jag att jag har fått en bra bild över hur döva elever lär sig läsa och hur 

pedagogerna arbetar med de döva elevernas läs - och skrivinlärning. Den tidigare forskningen 

har gett mig grundläggande kunskap i ämnet och informanterna har gett mig en fördjupad bild 

över hur de arbetar i skolan. Jag tror att pedagogernas tillvägagångssätt, för att få sina elever 

till läsande och skrivande individer, är väl genomarbetat vilket gör att det också är effektivt. 

Genom erfarenhet skapar pedagogerna sig metoder som de utvecklar under åren. Dessa 

metoder ser lite olika ut från pedagog till pedagog men det som framförallt är avgörande för 

utformning av metoderna är eleven. Pedagogerna anser att det är viktigt att utgå från individen 

för att underlätta denna komplicerade process med läsning och skrivning. Att även få 

möjlighet att arbeta på detta individanpassade sätt i skolan för hörande elever hade varit 

önskvärt och bra anser jag. Försök till detta finns men ofta är antalet elever för stort i dessa 

hörande klasser vilket gör det svårt att verkligen individanpassa all undervisning. På lektioner 

med de döva eleverna är detta ett måste både enligt tidigare forskning och enligt mina 

informanter. Om man som pedagog inte individanpassar sin undervisning efter elevens 

mognad och intressen kommer eleverna få svårt att lära sig läsa och skriva. Det finns många 

svårigheter som både forskningen och informanterna beskriver.  

 

Genom denna studie har jag fått insikt i hur undervisningen i läsning och skrivning med döva 

elever kan gå till. Jag har insett att de döva eleverna har ett större hinder att ta sig över för att 

uppnå kunskapen att kunna läsa och skriva än de hörande eleverna. Det är ett gediget arbete, 

både för den döva eleven och pedagogen, att förstå att svenska språket är något mer än bara 

krumelurer. 

 

6.1 Vidare forskning 
Med tanke på de relativt stora brister inom detta område finns det stort utrymme och behov av 

mer forskning. Jag har visat att informanterna i sin undervisning i stort sett saknar teoretisk 

37



 

förankring. Detta är också tydligt i referenslitteraturen. Informanterna uttrycker också en 

avsaknad av pedagogiskt material som är baserat på de döva elevernas behov och intressen, 

att använda i undervisningssituationer. Det vore även intressant att göra en liknande studie 

som denna med ett större antal informanter och eventuellt en studie där döva lärares 

resonemang om läs- och skrivinlärning kommer fram. Fältet är stort och befintlig forskning 

relativt liten. 
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