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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Att kunna läsa och skriva är avgörande för att klara sig bra i dagens samhälle. 

Pedagogerna ser svårigheterna för döva barn och deras läsinlärning och är medvetna om att 

det behövs flera olika metoder för att underlätta vid läsinlärningen. Viktigt är att 

pedagogerna hela tiden motiverar, inspirerar och väcker deras nyfikenhet för 

läsinlärningen.  

 

Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers uppfattning kring 

läsinlärning för döva barn och hur man stimulerar den. Vi lyfter fram specifika 

olikheter/likheter mellan hörande och döva barns sätt att läsa. 

 

Metod: Vi valde att göra en kvalitativ studie, där vi använder oss av intervjuer. Detta val 

gjorde vi eftersom frågeställningarna har en öppen karaktär. I vår analys har vi inspirerats 

av hermeneutiken. I studien ingår det fem informanter. 

 

Resultat: Studien har visat på följande mönster: 

 

Ett rikt teckenspråks ordförråd skapar fördelaktigare villkor vid läsinlärningen. Att ha ett 

intresse, samt utgå ifrån det och kunna läsa och skriva omkring det intresset, bidrar till en 

god läsinlärning. I studien kan vi inte se några generella läsutvecklingsstadier. 

 

Vi såg en tydlig skillnad mellan döva och hörande barns läsinlärning gällande 

inlärningsmetoden. Att kunna skriva på sitt modersmål underlättar läsinlärningen för 

hörande barn, medan för döva barn blir det skrivna språket ett andra språk.  
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Inledning 
 

Dövhet är total avsaknad av hörsel. Dövhet kan vara medfödd eller kan ha uppstått under 

nyföddhetsperioden, i barndomen eller i vuxen ålder till följd av påverkan på innerörat, 

hörselnerven eller hjärnan (Nationalencyklopedins, 2005). I Sverige finns ca. 8000-10000 

personer som är födda döva och årligen föds ca 100 döva barn.  När döva pratar med andra 

använder de ett visuellt språk, som kallas teckenspråk. I teckenspråket använder man sig av 

händerna, kroppen och mimiken för att kommunicera med sin omgivning. Teckenspråket 

har sin egen grammatik och skiljer sig helt från det svenska språket (Statens handikappråd, 

1991). När döva barn lär sig läsa är detta ett nytt språk för dem. Hörande barn lär sig 

formen av ett språk de redan behärskar i talad form. Döva barn är tvåspråkiga och 

teckenspråket är deras första språk, svenskan används mest i den skrivna formen när de lärt 

sig den. Döva barn kan behärska det svenska språket i en talad form i varierande grad 

beroende på hur mycket funktionell hörsel de har (Christensson, 2002). Undersökningar har 

påvisat att elever i årskurs 10 på dövskolor har en läsfärdighet som motsvarar en hörande 

elev i årskurs 3 (Ahlgren, 1984). 

 

I denna studie har vi skrivit om läsinlärning för döva barn. Det finns lite forskning kring 

ämnet sedan tidigare och vi har använt oss av denna. Vi valde ämnet eftersom vi anser att 

det är relevant och viktigt. Ytterligare har vi läst svenska på högskolan och kommer att 

komma i kontakt med läsinlärning oavsett vilken åldersgrupp vi kommer att jobba med. 

Själva ordet läsinlärning passar dåligt för döva barn, de läser inte ord på samma sätt som 

hörande. De kan inte ljuda eller höra ordens betydelse i huvudet. ”Elevernas förmåga att 

använda lässtrategierna med hjälp av sina kunskaper om innehåll och grammatik är 

kopplade till det muntliga språket” (Johanesson, 2001, s. 34). Men vi väljer ändå i den här 

studien att använda oss av ordet läsinlärning för det ligger närmast i betydelse av det vi 

menar. Det finns ännu inget bra vedertaget ord för just läsinlärning för döva barn men 

förslag finns, t ex. Skriftspråkande döva barn (Roos, 2004) eller svenskinlärning i boken 

Döva barn och skriven svenska (Ahlgren, 1984). 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers uppfattning kring läsinlärning för 

döva barn och hur man stimulerar den. Vi lyfter fram specifika skillnader/likheter mellan 

hörande och döva barns sätt att läsa. 

  

1. Vilken uppfattning har pedagoger kring läsinlärning för döva barn? 

2. Hur stimulerar pedagoger läsinlärning för döva barn? 

3. Vilka specifika olikheter/likheter finns mellan hörande och döva barns sätt att lära 

sig läsa, enligt undervisande pedagoger.  
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Bakgrund 
 

Centrala begrepp 
Följande är några begrepp som förekommer i denna studie, samt hur vi använt. 

Läsinlärning = olika metoder för att hjälpa döva barn att läsa. 

Ljudord = ord som bygger på ett vedertaget ljud. T.ex. hundskall eller fågelkvitter. 

Krumelurer = en figur som inte är anslutet till ett ljud. 

 

Teckenspråkets erkännande 
På 1920-talet blev teckenspråket förbjudet i undervisningen på dövskolorna, det var då 

endast talmetoden som skulle användas. Teckenspråksforskningen, som startade 1972 vid 

Stockholms universitet, och riksdagens erkännande av teckenspråket som ett språk 1981, 

gjorde att man kunde använda sig av teckenspråk vid undervisning i dövskolorna 

(Göransson och Westholm, 1995). 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera teoretiska perspektiv på läsinlärningen, vi har delat 

in det i avsnitt utifrån läsinlärning för hörande, hörande kontra döva samt endast döva. 

  

Generella läsinlärningsmetoder 

Det finns olika forskningsteorier för läsinlärning, där bland annat den behavioristiska teorin 

har färgat både undervisningen och läsinlärningen i våra skolor. Behaviorismen säger att 

varje individ påverkas utifrån utan att medverka. Läsinlärning sker genom att man 

stimuleras och baserat på dessa stimuli avger man ett gensvar. Inom behaviorismen är det 

viktigt att man lär sig rätt. Enligt detta synsätt lär man sig först delarna, som är bokstäver - 

ljudförbindelser, för att sedan lära sig helheten, som består av ord och meningar. Inom 

behaviorismen lägger man mer tyngd på lästekniken och har uppfattningen att läsförståelse 

kommer när man bemästrar tekniken. Lärarens uppgift blir inom behaviorismen att rätta 

barnen direkt när de gör fel så att felet inte blir inlärt och hinner rota sig eftersom detta kan 

ge bestående men. Behaviorismen är det synsätt som leder fram till den syntetiska 

ljudmetoden (Åkerblom, 1988). I det syntetiska tillvägagångssättet läser och skriver man 

sig till språket, steg för steg (Björk och Liberg, 1999). Man går från delarna till helheten i 

språket. Det syntetiska tillvägagångssättet utgår ifrån att man lär sig ljuda bokstäverna för 

att sedan gå över till att ljuda nonsensord. När eleverna kan detta moment går man över till  
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texter, ord och meningar (Kohl, 1977). Förutom det syntetiska tillvägagångssättet finns 

även det lika kända analytiska tillvägagångssättet. Det kognitiva synsättet ligger till 

grunden för den analytiska metoden. Den kognitiva teorin tar upp hur kunskapen påverkar 

oss, hur vi bearbetar information. Informationen blir till kunskap och denna kunskap styr 

vårt beteende. I läsundervisningen ligger det en betoning på läsförståelsen och här har 

läraren uppgiften att ta till vara barnets eget språk och de erfarenheter barnet har. Inom den 

kognitiva teorin ser man på barnet som någon som är aktiv, kreativ och självgående. 

Undervisningen lägger tyngd på förståelse av innehållet och vill skapa meningsfull läsning, 

vilket ska bidra till att eleverna får intresse och motivation att fortsätta läsa. I Sverige är 

den syntetiska metoden och den analytiska metoden de grundläggande metoderna för 

läsinlärning. Andra metoder är varianter utifrån dessa två (Åkerblom, 1988). 

 

LTG-metoden som Ulrika Leimer utvecklade under 70-talet har samma synsätt som den 

kognitiva teorin, att man utgår från var barnet befinner sig. LTG-metoden bygger också på 

språklig förmåga och meningsfulla sammanhang. Metoden står för en helhetssyn på språket 

samt att människan är unik i den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Leimer bygger 

sin metod på att barnet lär sig läsa och skriva utifrån sitt eget talade språk. Samtalet är 

basen och man skapar texter utifrån barnens tal. Barnen får undersöka samband mellan det 

talade och det skrivna språket vilket medför att eleverna får ett bredare ordförråd, samt att 

man arbetar med texters uppbyggnad. Det är hela tiden barnens tal som översätts till 

skriftspråk. När barnen för första gången skriver är det bra om deras egna ord och begrepp 

förbinds med varandra. Ett av syftena med LTG-metoden är att ta vara på barngruppens 

energi för att kunna hjälpa de elever som inte än kan använda ett nyanserat språk. Leimer 

anser att man ska anpassa metoden utifrån var barnet befinner sig, samt att det ska vara 

lekfullt. Barnen blir delaktiga och lär sig känna igen nya ord och bokstavssymboler. 

Forskare är överens om att LTG-metoden har många fördelar gentemot den traditionella 

läs- och skrivundervisningen, det man anser vara av värde är den innehållsstyrda och 

funktionella läs- och skrivningen (Lindö, 2002). 

 

Det finns flera metoder som kan underlätta vid läsinlärning, och till och med metoder som 

förbereder eleverna för den läsinlärning som kommer att ta sin start senare. 

Bornholmmodellen är en förberedande metod som man kan börja med i förskolan och den 

innehåller stimulerande språklekar. Förutom metoder som Bifrost, Reading recovery och 

många andra metoder finns också ljudningsmetoden och helordsmetoden. Dessa två 



 5

sistnämnda är varandras motsatser. Den första bygger på att man jobbar med bokstäver 

innan ord, alltså från delen till helheten. Helordsmetoden lägger tyngd på elevernas 

skrivande och här lär man dem att skriva hela ord och meningar (Eriksson, 2005). Barton 

(1994) tar i sin bok upp att läs– och skrivundervisningen måste individualiseras och 

anledningen är att en specifik undervisningsmetod kanske inte passar alla. Lärare bör i sin 

planering ta med användningen av olika metoder eftersom elever har olika behov 

(Johanesson, 2001). Genom forskningen har man inte kommit fram till någon enhetlig 

metod för hur man lär människor att läsa (Kohl, 1977). En teori är att barn som använder 

sig av flera olika strategier vid läsinlärning blir bättre läsare än elever som besitter färre 

strategier (Roos, 2004). 

 

Ord 

Barnen uppfattar orden som en helhet, som en hel bild, utan att vara medvetna om hur de är 

uppbyggda. Orden kan skrivas på tavlan. När man skriver tydligt och visar ordets delar och 

struktur för barnen på ett konkret sätt, fungerar pedagogen som ett redskap för att visa hur 

man gör när man formar bokstäverna eftersom barnen lär sig genom att se hur man gör. Det 

kan vara bra att kommentera att man börjar högst upp och går nedåt på staplar och att man 

skriver bokstaven motsols. På ett tidigt stadium behöver barnen på ett konkret sätt få 

uppleva att ord skiljer sig åt utseendemässigt. Då kan man låta barnen rita en ram runt 

orden så att de enskilda ordens konturer framträder. 

 

 
 

Fig.1 Ordbilder. (Björk och Liberg 1999, s. 62). 

 

Här ser vi bokstävernas särskiljande drag som ger hela ordet dess yttre form. Med 

utgångspunkt från denna yttre form kan den erfarne läsaren snabbt identifiera ord i en 

effektiv läsprocess där förförståelsen utnyttjas väl och bilden av ordet underlättar för 

läshastigheten (Björk och Liberg 1999). 
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Läsutveckling 

LUS är en förkortning för LäsUtvecklingsSchema. LUS är ett instrument som förskole-, 

grundskole- och gymnasielärare kan använda för att ta reda på hur långt eleverna har nått i 

sin läsutveckling. LUS utvecklades 1979 - 81 i ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen. 

LUS är ett kvalitativt bedömningssystem där läraren, med sin i vardagen uppbyggda 

kompetens, placerar in varje elev i förhållande till de kvalitativa utvecklingssteg som 

beskrivs. Syftet med LUS är att se var varje elev befinner sig i sin utveckling och att 

därmed få till stånd en klassrums- och skolsituation där all undervisning och all pedagogisk 

verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig, dvs utgå från elevernas behov. På så 

sätt skall ingen elev behöva komma på efterkälken. Om det är på väg att ske kan läraren 

sätta in åtgärder, så att eleven inte kommer så långt efter i sin läsutveckling att det börjar 

påverka självkänslan negativt (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001). 

 

Våra kunskaper och erfarenheter har en avgörande betydelse när vi ska läsa. Det är dessa 

som vi tar med oss in i läsningen för att kunna förstå en text. Förståelsen hjälper oss att 

förstå innehållet, de språkliga aspekterna, upplägget av texten och dess layout. Det är 

förståelsen som vägleder avläsningen och den tankemässiga bearbetningen som ger 

innehållet en struktur. Avläsningen är alltså resultatet av en tolkningsprocess och den 

tankemässiga bearbetningen grundar sig på våra kunskaper och erfarenheter, samt flätar 

samman förståelsen och avläsningens resultat till en läsförståelse. Man kan också tolka det 

som att avläsningen och den tankemässiga bearbetningen tillsammans skapar läsförståelse.  

Läsförståelsen är beroende av dessa två för att kunna existera. Vår innehållsuppfattning tar 

sin början som helhetsuppfattning för att sedan under läsningens gång, efter att ha tagit del 

av strukturen, kvalitén och omfattningen av texten, få en bättre uppfattning om vad den 

handlar om. Åter igen är det våra förkunskaper och erfarenheter som hjälper oss att tolka 

det vi läser. Vi ökar vår förförståelse genom läsning av böcker, tidningar och annan text, 

vilket i sin tur leder till att läsningen blir lättare och lättare. Det är vår läsförståelse som 

utökar vår förförståelse. Likaså leder vår innehållsuppfattning till en större förförståelse, 

men även till att utöka våra kunskaper och erfarenheter som i sin tur breddar förförståelsen. 

Dessa stadier är vad läsprocessen innefattar (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001). 
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Likheter / Olikheter mellan Döva och Hörande 

Processen med läsinlärning startar redan första gången man blir nyfiken på ett ord. Det 

gäller alla barn, både döva och hörande. Att lära sig läsa är lika för både döva och hörande, 

på så sätt att varje barn lär sig individuellt i sin takt på sitt sätt, och att inget sätt är fel. Det 

gäller att nå målet, alltså att äga språket. Målet är också att barnen skall uppleva att svenska 

språket är värdefullt. Dels för att nå kunskap och information, dels för att bli delaktiga i 

samhället och för att få perspektiv på sin omgivning (Christensson, 2002). 

 

Barton (1994) tar upp skillnaderna mellan talat och skrivet språk. Han tittar på forskning 

bakåt i tiden, då de antingen tittar på ljudet i språket eller på grammatiken. Först på 1980-

talet kommer det forskning som skiljer på tal- respektive skriftspråk. På mindre än två 

decennier har vi sett en utveckling inom detta område. Språket har på dessa decennier 

genomgått 3 faser. Fas 1 är ett accepterande av att skrivspråket skiljer sig från talspråket. 

Fas 2 är upptäckandet av vad det är i språket som egentligen skiljer dem åt. Fas 3 är att 

acceptera det faktumet att det är två olika språk. De båda språken skiljer sig rent 

strukturellt. 

 

Skriftspråket är inte ett annat eller ”nytt” språk som ska läras in vid lämplig 

tidpunkt. Tal och skrift är som två grenar på samma språkliga stam. Även om det 

finns påtagliga skillnader mellan dem, så har de sin bas i en allmän språklig 

förmåga (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001, s. 7). 

 

Både det talade språket, med sina röstlägen och kroppsspråk, och det tecknade språket, med 

mimik och kroppsspråk, har det faktum gemensamt att man kan se åhöraren och uppfatta 

om den inte förstår vad man säger. Det skrivna språket är motsatsen till det talade och 

tecknade språket. Det skrivna språket existerar visuellt, det är mer permanent och det finns 

ingen direkt återkoppling. På många sätt har talat språk och teckenspråk ett övertag över 

det skrivna språket. De är snabbare, har funnits längre rent historiskt och de är de språk vi 

lär oss först när vi växer upp, så vi känner oss trygga med dem. Det skrivna språket har å 

andra sidan ofta en högre status och har tydligare meningar som har en början och ett slut. I 

genomsnitt har det skrivna språket längre meningar och mer varierat ordförråd. Annars 

finns det inget som ger det ena eller det andra en speciell struktur (Barton, 1994). 
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Målen som skolan ansvarar för är att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

det svenska språket, kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, 

samt har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 

av samhällets kulturutbud. Eleverna ska likaledes ha breda kunskaper och erfarenheter i så 

många olika uttrycksformer som möjligt,  t ex. språk, bild, musik, drama och dans, såväl 

som att kunna kommunicera i tal och skrift på engelska. Detta innefattar att ha kunskaper 

om medier och deras roll, samt att ha kunskap i användande av informationsteknik som ett 

verktyg för kunskapssökande och lärande. Eleverna skall också ha fördjupade kunskaper 

inom några ämnesområden efter egna val. Grundskolans mål gäller även för specialskolan, 

men i stället för grundskolans mål för 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 (Lpo 94). 

 

Läsinspiration / Nyfikenhet / Motivation 

Läsinlärningen sker bäst i situationer där eleven är den som är drivande, den som vill veta 

vad som står skrivet. T.ex. på skyltar, brev, meddelanden, gratulationskort och texten på 

TV. Här kan vuxna uppmuntra och stödja nyfikenheten för språket (Christensson, 2002).  

Redan under 1980-talet var innehållet i svenskundervisningen ett hett ämne, särskilt i fråga 

om barnens läs- och skrivinlärning. Läroplanen för grundskolan fick ett komplement som 

bland annat innehöll riktlinjer för läsundervisningen; att varje barn ska få lustfyllda 

upplevelser genom litteraturen, samt bygga en förståelse för människor i andra kulturer och 

tider (Lindö, 2002). När man läser sagor på teckenspråk för döva barn är det extra viktigt 

att påvisa att det man tecknar är från texten i boken som är kopplad till bilden. Viktigt är 

också att döva barn har tillgång till böcker hemma och i skolan, för att bläddra, läsa, titta i 

och leka med (Christensson, 2002). 

 

…få uppleva att läsning handlar om mening, glädje, betydelse, budskap, upplevelse 

och förståelse. De måste erfara att texter har något att säga som kan vara viktigt 

(Lundberg och Herrlin, 2003, s. 10). 
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Genom lustbetonade övningar ökar man elevens medvetenhet för skriftspråket. Det 

viktigaste är att det är lustfyllt och att deras insatser är angelägna. När läraren uppmuntrar 

och är en förebild för eleverna kan deras utforskarglädje och kreativitet stimuleras. 

 

Genom att samtala och leka med språket och lära av varandra, stimuleras och 

utvecklas barnens språkliga kompetens. Successivt kommer barnen underfund med 

skriftspråkets speciella karaktär (Lindö, 2002, s. 39). 

 

Läsupplevelser ska vara roliga och stimulerande. När läsningen är inspirerande och 

lustfylld kan läraren lättare hjälpa eleverna att lära sig läsa. Att få uppleva läsandets och 

skrivandets glädje gör att det livslånga läs- och skrivintresset sporras. I gemensamma läs- 

och skrivupplevelser läggs grunden för intresset och lusten att läsa. Grunden för all läsning, 

oavsett om det gäller högläsning eller enskild läsning, är att den ska vara rolig. De som är 

inspirerande utvecklar språket, tar till sig olika texttyper samt förstår syftet med läsning 

(Björk och Liberg, 1999). 

 

Hemförhållanden  

Ett hörande barn på nio månader har hört 2,4 miljoner ord. Den ständiga omgivningen av 

ord i och med att barnet omges av talande människor i olika åldrar samt radio och TV, gör 

att barnet på ett naturligt sätt kommer att forma språket. Liknande blir det om det döva 

barnet redan från födseln omges med tecknande människor, då kan man erbjuda 

möjligheter att naturligt utveckla sina begrepp och sitt språk samtidigt som man erbjuder 

undervisning på teckenspråk i hemmet. Det ger barnen en bredare förståelse, som de senare 

kan ta med sig in i det skrivna språket i skolan (Christensson, 2002). En del föräldrar är 

rädda för att inlärningen av teckenspråk i en tidig ålder skulle försämra deras möjligheter 

till svenska. Det har visat sig vara precis tvärtom, att om de döva eleverna lär sig 

teckenspråk tidigt har de bättre förutsättningar att lära sig svenska både då det gäller att läsa 

och skriva (Johansson, 2002). 
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Olika svårigheter  

Att vara döv gör det svårare att läsa och detta kan ge allvarliga följder för barnens glädje 

över att gå i skolan, för deras självuppfattning, för deras ämnesutveckling, för deras val av 

utbildning, samt deras senare verksamhet och sociala status. Dessa konsekvenser blir allt 

allvarligare efterhand som allt fler utbildningar och yrken kräver läsfärdigheter på högre 

nivå (Elbro, 2004). 

 

Krumelurer 

Döva barn ser enbart bokstäver som krumelur och vet att flera krumelurer tillsammans 

bildar ett ord, även om de inte vet betydelsen av detta ord. Trots detta så samlar de aktivt på 

ord genom att samspela med sin omgivning och visar ett intresse för hur det skrivna språket 

är uppbyggt och hur man använder det på rätt sätt. ”Barnen behandlar svenskan som ett 

nytt språk och det finns exempel som visar, att de samtalar kring svenska ord och gör 

jämförelser mellan dem, och med motsvarande tecken i teckenspråk…” (Roos, 2004, s. 

175). 

 

CI-implantat 

Ett cochleaimplantat är en elektronisk utrustning som är avsedd att hjälpa personer som har 

ingen eller mycket liten hjälp av en hörapparat. Cochleaimplantat omvandlar ljud till 

kodade elektriska impulser. Dessa elektriska pulser stimulerar hörselnerven som sedan 

tolkas av hjärnan som ljud. Ett cochleaimplantats system består av två huvuddelar: den 

inopererade delen som kallas implantat, och den utvändiga delen som kallas talprocessorn. 

Talprocessorn kan bäras diskret bakom örat. 
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Fig. 2 Så fungerar ett CI-implantat (Barnsidan, 2005) 

 

(1) Ljud fångas upp av en mikrofon och omvandlas till en elektrisk signal. (2) Denna signal 

"kodas" i talprocessorn till ett speciellt mönster av små elektriska pulser. (3) Dessa pulser 

skickas via sladden till sändaren som sedan överför pulserna genom huden till mottagaren i 

implantatet. (4) Mottagaren läser av signalen och sänder pulserna till elektroderna som är 

införda i snäckan. (5) Varje elektrodpar avger nu elektriska pulser. Pulserna stimulerar 

ganglieceller och hörselnerv som i sin tur skickar impulserna till hjärnan. (6) Hjärnans 

hörselcentrum reagerar på dessa impulser och tolkar dem som ljud. Hela den här processen 

går lika snabbt som i ett normalhörande öra (Barnsidan, 2005).  
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Metod 
 

Val av metod 
Metoden vi använder i den här studien är en kvalitativ metod med intervjuer av en öppen 

karaktär. Vi undersöker läsinlärning för döva barn ur pedagogens synvinkel. Vi har 

intervjuat lärare som jobbar med döva och deras läsinlärning i de yngre skolåren. Synsättet 

som vi tar i anspråk är ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken innebär ett öppet tänkande 

som bygger på pedagogernas perspektiv och upplevelser (Alvesson och Sköldberg, 1994). 

Vi har tolkat pedagogernas uppfattning, hur de stimulerar samt vad som är viktigt att tänka 

på vid läsinlärning för döva barn. I hermeneutiken faller förståelsen alltid tillbaka på att 

delen måste relateras till en helhet för att ge någon innebörd överhuvudtaget. Redan vid 

första mötet med det som ska tolkas har vi en föreställning av vad det betyder. Det är denna 

förförståelse som sedan ständigt förändras i tolkningsprocessen. Genom att explicitgöra 

förförståelsen gör man utgångspunkten för tolkningen tydlig. På så sätt undanhåller 

forskaren inte läsaren sitt perspektiv (Larsson, 1994). 

 

Vi valde att tillämpa kvalitativ metod för att besvara våra forskningsfrågor. Eftersom 

kvalitativ metod inbegriper verbala formuleringar om hur människor uppfattar den 

omgivande verkligheten, skulle det bli svårt att använda sig av en kvantitativ metod, som 

att mäta mer eller mindre givna värden, med dessa frågeställningar som utgångspunkt. Med 

denna metod får innebörd, kontext och process del i arbetet, för det man intresserar sig för 

är hur individen upplever, tolkar och strukturerar verkligheten i relation till sina tidigare 

kunskaper (Backman, 1998). En kvantitativ studie hade blivit svår att göra med tanke på de 

frågor vi har. Den kvantitativa metoden ger visserligen rikliga och tillförlitliga svar men då 

måste frågorna anpassas därefter. Till de frågor vi valt kan man inte använda svaren för att 

göra en kvotskala med de fyra räknesätten, eller någon intervallskala med en given 

nollpunkt. Att använda sig av enkäter baserade på rangordnings- eller ordinalskalor med 

givna intervaller eller lika stora intervaller, blir svårt till dessa frågor (Trost, 2001). 

 

Urval 
I vår studie har sju pedagoger som jobbar och har jobbat, med läsinlärning för döva barn i 

de tidiga skolåren, medverkat. Anledningen till detta val, var för att det inte finns något 

större urval av pedagoger som jobbar med döva barn. De som medverkat i den här studien  
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är sex kvinnor och en man. Vi hade en provintervju, samt en intervju som föll bort på grund 

av dålig ljudkvalité. Detta bortfall tror inte vi påverkade resultatet, inte heller att det var 

den manliga pedagogen som uteblev. Sammanlagt har det redovisats fem intervjuer från 

kvinnor i den här studien. Valet blev två dövskolor då det finns inte så många dövskolor att 

välja på i Sverige. Larsson (1986) säger att speciella grupper som kan tänkas tillföra 

uppfattningar som är relevanta i förhållande till problemställningen är av yttersta vikt. Efter 

val av skolor kontaktade vi rektorerna på respektive skola, och i samråd med rektorn kom 

vi fram till vilka pedagoger som var lämpliga till denna studie av läsinlärning för döva 

barn. I resultatet redovisas dessa skolor under benämning A och B, för att lättare särskilja 

dem. 

 

Dataproduktion  
Kontakt togs med pedagogerna som blev förfrågade om de var villiga att vara med, var av 

samtliga svarade ja. Det blev sju stycken intervjuer, varav en var provintervju som hjälpte 

oss att få lite mer ordning på frågeföljden i den intervjuguide som utarbetats. I boken 

Kvalitativa intervjuer förklarar författaren begreppet på följande sätt: ”Kvalitativa 

intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla frågor och på dessa enkla frågor får 

man komplexa svar, innehållsrika svar. Detta innebär att man efter det att alla intervjuer är 

utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete kan 

finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat” (Trost, 1997, s. 7). 

De intervjuade bestod av sex personer och alla intervjuerna var väldigt lyckade. Vid 

intervjuerna användes bandspelare, som anses vara ett ansenligt hjälpmedel vid intervjuer 

(Kvale, 1997). Vi skrev ut samtliga intervjuer ordagrant som Worddokument, skickade 

tillbaka respektive intervju till intervjupersonen och fick godkänt av dessa att det som 

skrivits stämde med vad de sagt. Endast en intervju var så dålig ljudupptagning på att den 

blev omöjlig att skriva ned, så den intervjun funderade vi på att göra om. Med respekt för 

lärarnas hektiska period innan skolavslutningen gjordes ingen ny intervju, utan resultatet 

från de fem lyckade intervjuerna var tillräckligt innehållsrika. När alla intervjuer var 

insamlade och godkända bearbetades dessa. Vi analyserade intervjuerna och delade in 

dessa i kategorier utifrån våra forskningsfrågor. Forskningsfrågorna användes som rubriker 

så att svaren som hörde till den forskningsfrågan hamnade under rätt del. I varje del gjordes 

en kort analys av resultatet. 
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Etiska ställningstaganden 
Vi startade varje intervju med att informera om det grundläggande individskyddskravet, 

som kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

Varje intervjuperson gjordes medveten om sina rättigheter genom att vi delgav dem verbalt 

vad dessa krav innebär. Vi har redovisat skolorna och deras personal i resultatdelen på ett 

sådant sätt att de inte blir omnämnda vid namn. På så vis skyddas allas identitet. 

 

Trovärdighet 
Vid intervjutillfällena använde vi oss av bandspelare för att få med allt som sades. Tanken 

var att få en så tillförlitlig tolkning som möjligt, med en lyhördhet för vad som verkligen 

sades och menades. Det gäller att både ha närhet och distans till informanternas 

upplysningar (Larsson, 1986). Efter att intervjuerna renskrivits har vi skickat dem till 

informanterna för att få dem verifierade. Trots att vi endast hade fem pedagoger att bygga 

vårt resultat på så anser vi ändå att vi fått svar på våra intervjufrågor, tillika 

forskningsfrågor. Vi tycker att våra intervjufrågor har gett oss de svar vi sökte och vi kan 

inte finna att det saknas någon fråga. 

 

Specialskolorna för döva består av sex skolenheter och ett centralt kansli. (SPM, Om 

speciallskolemyndigheten, 2005). Vi ser att vårt resultat i förhållande till andra dövskolor 

skulle till vis del kunna överensstämma. Det vi såg i vårt resultat var att informanternas 

uppfattning kring läsinlärning för döva barn liknar varandra. Pedagogernas liknade 

uppfattning får oss att tro att den är överförbar på andra dövskolor. Det vi kunde urskilja 

var att materialanvändningen skiljer sig åt både mellan skolorna och mellan pedagogerna 

på samma skola. Därför tror vi att materialanvändningen på dövskolorna skiljer sig åt för 

att det inte finns något färdigt material för läsinlärning. Detta förmodar vi leder till att 

pedagoger utarbetar egna metoder och material till läsinlärningen för döva barn. 

Generellt tror vi att dessa skolor använder olika metoder, samt materialanvändningen 

skiljer sig åt skolor mellan, men pedagogerna på skolorna har nog samma syn på 

läsinlärningens betydelse som de vi intervjuat.  
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Resultat 
 

Vi har valt att presentera resultatet av undersökningen i tre delar utifrån studiens syfte som 

är att undersöka pedagogers uppfattning kring läsinlärning för döva barn, hur man 

stimulerar den samt vilka olikheter och likheter det finns mellan hörande och döva barns 

sätt att lära sig. 

 

Vi har tolkat vad som sagts i intervjuerna, beskrivit vilka uppfattningar som förekommit 

och samordnat dessa i kategorier. Inom varje kategori har vi analyserat och gjort 

sammansatta beskrivningar av intervjupersonernas olika uppfattningar följt av ett eller flera 

citat som på ett bra sätt kan sägas representera pedagogernas olika uppfattningar. Efter 

varje del kommer en kort sammanfattning av texten. Vi avslutar hela resultatpresentationen 

med att illustrera mönster som vi funnit vara utmärkande för hela studien med dess olika 

delar. 

 

Vilken uppfattning har pedagoger kring läsinlärning för döva barn? 
 

Ord  

Samtliga intervjuade ansåg att det är lättare att lära sig svenska språket om eleverna kan 

många tecken och tecknens betydelse. De flesta döva barn som kommer till skolan har lärt 

sig teckenspråk, men de har inte lärt sig svenska. Därför får de lära sig att läsa och skriva 

på ett för dem nytt språk. Ett språk de aldrig förut har kommit i kontakt med, mer än som 

krumelurer på ett papper, skyltar o dyl. Ett sätt att lära sig läsa är när eleverna kan hålla 

kvar orden som ordbilder. En av pedagogerna vid skolan B har dock uppmärksammat att 

det ganska snart blir för många ordbilder som ser lika ut att de lätt kan förväxlas. Här är 

några exempel på problem : hund-hand, svart-svara, skriver-skiner, sommar-somnar.  

 

På det logografiska stadiet har barnen ännu inte förstått den alfabetiska principen 

eller, som man ibland säger, ”knäckt” skriftens kod. Varje ord behandlas som en 

bild. Men bilderna är inte så exakt uppfattade. Så brukar ordningsföljden mellan 

bokstäverna inne i ett ord inte spela någon roll. MMAM går lika bra som MAMMA 

(informant: 5). 
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Motivation 

Alla barn är olika och man måste anpassa undervisningen till varje barns utveckling, menar 

en av lärarna. Vidare talar en av pedagogerna om att nyfikenheten är viktig då man ska ta 

till sig ett språk. Därför är det bra om det finns mycket text i barnens närhet. Vid 

frukostbordet, middagsbordet, ute i samhället, på textade TV-program m.m. Pedagogerna 

ser att det är deras egen och föräldrarnas uppgift att påvisa samt få barnen intresserade av 

texterna som finns i deras omgivning. Att vara observant och nyfiken är vägen till kunskap 

anser en av de intervjuade. Pedagogerna tycker att det är bra om läsningen upplevs som 

något positivt och något man vill fortsätta med. Läsning och även skrivning i många 

aktiviteter är utvecklande för barnen. Detta kan beskrivas i form av t ex. självkänsla, 

motivation, meningsfullhet, förståelse och kompetens. Pedagogerna anser att läsningen bör 

vara en kontinuerlig process där man vägleder, övervakar och stöttar på ett positivt, 

flexibelt och lättillgängligt sätt.  

 

I mina möten med elever har jag märkt att det är viktigt med ärlighet och tydlighet i 

kommunikationen och att sträva efter att möta barnen med glädje och respekt. 

Relationen till eleverna är viktig. Om man inte har en bra relation – lär barnen sig 

ingenting. Det är grunden i mitt förhållningssätt (informant: 4). 

 

Analys 

Det framkom i vårt resultat att både litteraturen och de intervjuade var av uppfattningen att 

teckenspråkets ordförråd har betydelse för inlärningen av svenska. Ju tidigare barnen lär sig 

och ju fler ord barnen kan på sitt eget språk, teckenspråket, desto lättare blir läsinlärningen 

på svenska (Johansson, 2002). Det kan inte ske en utveckling om barnet inte kan 

kommunicera med sin omgivning, därför skall döva barn få tillgång till teckenspråk tidigt. 

Det är viktigt att barnet får uttrycka sig och bli förstådd för att kunna ta till sig kunskaper 

(Roos, 2004). Vi ser att pedagogerna uppmärksammar vikten av att anpassa undervisningen 

utifrån elevernas kompetens och bevara deras nyfikenhet på språket såväl som bibehålla 

deras motivation. 
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Läsutveckling 

Någon generell läsutveckling i form av stadier hos döva barn har de intervjuade ingen klar 

uppfattning om. I alla fall ingen lika tydlig läsutveckling som det finns hos hörande barn.  

Den ena skolans personal nämner Carin Roos forskning och i den har hon sagt att döva 

barn lär sig väldigt olika. Några använder sig av avläsningsbilder (logografiska stadiet: att 

se på orden som bilder), några ljudar och några bokstaverar och använder det motoriska 

minnet i handen (”muskelminne” de lär sig vissa ords handalfabetsrörelser och kan på detta 

sätt lära sig att komma ihåg bokstävernas ordning i ord), och några försöker hålla kvar 

orden som en ordbild för att känna igen hur ordet ser ut. Den andra skolans personal 

nämner Lundberg och Herrlins bok, God läsutveckling – Kartläggning och övningar, där 

de har forskat kring hörande barns läsutveckling, och en av pedagogerna tror att det kan 

finnas samma stadier för döva elever.  

 

CI-implantat 

Några barn på de två skolorna har hörselrester och på skolorna finns det hörselklasser. Det 

finns CI-barn samt barn med hörapparater, så beroende av hur mycket de hör så är det 

självklart att de ska ha rätt att använda sin hörsel utifrån sin egen förmåga, tycker 

pedagogerna.  

 

Det som är viktigt idag är att fånga de opererade barnen med CI-implantat så att de 

får teckna och prata samtidigt vid olika nivåer av hörselrester (informant: 1). 

 

Analys 

Vi ser inte något enhetligt svar om det finns eller inte finns läsutvecklingsstadier för döva 

barn. För de hörande barnen finns det läsutvecklingsstadier och för att se hur långt de 

kommit i läsutvecklingen använder pedagogerna på hörande skolor LUS. Det finns ingen 

motsvarighet till LUS inom dövskolorna, där våra informanter finns. 

 

Dövhet kan ses som en brist på hörsel rent medicinskt, men det kan också betraktas utifrån 

individens möjligheter att tala och höra. Döva barn med CI-implantat fungerar som gravt 

hörselskadade. Den internationella forskningen, som börjar presentera resultat från de 

första barnen med CI-implantat, visar försiktigare hållning till fördelarna och de möjliga 

fördelarna som implantatet kan ge, men barnen med CI-implantat bör stimuleras till att 

använda dessa gällande tal och hörsel (Roos, 2004). 



 18

Sammanfattning 
Pedagogerna har liknande åsikter gällande att ett rikt teckenspråks ordförråd skapar 

gynnsammare förutsättningar för läsinlärningen, samt att nyfikenheten för texter över lag 

och en hög motivation också bidrar till en god läsinlärning för döva barn. Spridda svar har 

pedagogerna angående läsutvecklingsstadierna för döva barn. Ingen av pedagogerna kan på 

rak arm svara om det finns någon generell läsutveckling. Flera av pedagogerna lyfter fram 

CI-implantatets betydelse för läsinlärningen. De anser att barn med CI ska få använda sin 

hörsel vid läsinlärning, för att underlätta inlärningen. 

 

Hur stimulerar pedagoger läsinlärning för döva barn? 
 

Läsinspiration 

Det ska vara något som intresserar eleverna samt att man ska utgå från deras egen 

nyfikenhet, deras upplevelser och deras förutsättningar (Johanesson, 2001). Vi har fått 

uppfattningen att pedagogerna anser att inspiration är en av nycklarna till god läsinlärning. 

För att skapa en god läsinlärning hos döva barn måsta man inspirera och stimulera barnen. 

Pedagogerna jobbar mycket med att eleverna ska få titta på bilder, men det ska vara av 

något som intresserar dem. Det viktigaste är att eleverna försöker utifrån sina 

förutsättningar. Att ta vara på nyfikenheten och att arbeta med självupplevda händelser, att 

inspirera och väcka deras nyfikenhet, det är viktigt. Det är alltså ingen bra ide att eleverna 

väljer en tjock bok som de vill läsa hemma, det fungerar inte eftersom boken har för 

mycket och för svår text. Då kan effekten bli att eleven tar sig vatten över huvudet och 

tappar lusten. 

 

Tyvärr är det svårt att hitta bra litteratur som stämmer överens med elevens 

mognad och ålder (informant: 3). 
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Metoder 

De olika skolorna använder sig av flera olika metoder för att lära de döva barnen att läsa. 

Några av metoderna som pedagogerna presenterade var bl.a. att eleven berättar något på 

teckenspråk, sedan skriver de ner detta och skapar en egen text. På detta vis jämförs 

teckenspråket och den svenska texten. Denna metod bygger på LTG-metoden. Pedagogerna 

på skola A har funnit att LTG-metoden passar också för döva, att lära sig på tecknets grund 

(se bilaga 2). De arbetar en hel del utan färdigt material med svenska texter och har 

teckenspråket som grund. Det betyder att man översätter texterna till teckenspråk, förklarar 

dem på teckenspråk och lyfter fram och pekar på likheter och skillnader mellan svenskan 

och teckenspråket och på detta sätt lär barnen att läsa. Det viktigaste är inte att producera 

fullständiga meningar, utan att man skriver det man kan. Sedan gör det inget om det bara 

blir några ord, säger en av lärarna. Nya ord kan presenteras med hjälp av tecken, bilder och 

ord, till och med rörelser. Pedagogerna visar och skriver med små bokstäver, vilket 

underlättar läsinlärningen eftersom det blir lättare att komma ihåg ordbilder när de är 

skrivna med små bokstäver. Ett annat sätt att lära sig svenska kan vara att först läsa en bok, 

och sedan tittar klassen gemensamt på hur de tecknar boken på video.  

 

Huvudsaken är att man hittar en metod som funkar för mig som lärare och för de 

olika eleverna (informant:2). 

 

En av de intervjuade talade om att döva barn inte ser bokstäver i ljud utan som en ren 

krumelur och flera krumelurer tillsammans bildar ett ord som har en betydelse. För döva 

barn handlar det om att sätta ihop krumelurer (bokstäver som de faktiskt aldrig har hört hur 

de låter) så att dessa bokstavskrumelurer bildar ord. Då blir det något annat än bara 

krumelurer, då får krumelurerna en innebörd för eleven. Flera av lärarna säger att det gäller 

att kunna se den skrivna texten från samma perspektiv som barnet, dvs. som ett helt nytt 

språk där ögat följer långa rader av bokstavsgrupper innan man förstår betydelsen. 

Pedagogerna försöker också visa eleverna hur man går tillväga för att utläsa betydelsen hos 

okända ord eller fraser i en text och att visa dem hur olika texter är uppbyggda så att de kan 

tolka och förstå dem. Detta gör läraren genom att använda okända ord och fraser i texter 

som de översätter till teckenspråk. 
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Vi har också haft flera videoband som på teckenspråk berättar början av en bok. 

Sedan arbetar eleverna också under hela läsåret med en bok/ett videoband där man 

jämför text och teckenspråk (informant: 3). 

 

En av pedagogerna berättar om att vid gemensam läsning för hela gruppen visar hon på 

lässtrategier och färdigheter som eleverna behöver behärska för att lyckas med 

läsinlärningen. Vid den vägledda läsningen arbetar hon med en mindre grupp elever och 

hjälper dem att använda strategierna och färdigheterna så att de kan läsa texterna själva. 

Genom metoden, gemensamt skrivande, får eleverna hjälp att utveckla sina insikter om 

skriftspråket. Pedagogen säger att hon skriver på blädderblock så att eleverna kan 

formulera sina upplevelser och idéer där alla kan läsa dem. Vidare berättar hon att klassen 

också skriver om gemensamma skolupplevelser, sagor, ett besök i klassen o.s.v.  

 

Vi har haft besök av en bibliotekarie som berättade om olika böcker. På skolan har 

vi också haft olika författarbesök (informant: 3). 

 

 Pedagogen fungerar som skrivredskap och visar eleverna på nya sätt att skriva. En av 

lärarna anser eget skrivande vara ett viktigt redskap vid stimulering av läsinlärningen för 

döva barn. Eleverna skriver varje dag från måndag till torsdag på ett papper som sätts in i 

en pärm, nämner läraren. De får själva bestämma vad de vill skriva om och på fredagen 

varje vecka väljer eleverna den bästa texten från det egna skrivandet och skriver om den i 

en ”bänkbok” tillsammans med datum och en illustration. Därefter samlas alla eleverna på 

golvet i en ring och alla tecknar för sina kamrater vad de har skrivit. Eleverna ger respons 

till varandra och läraren är modell för vilken typ av konstruktiv kritik de ska ge varandra. 

Dessa metoder fungerar bra för den här pedagogen och eleverna vid läsinlärningen. På 

samma skola har en annan lärare använt sig av en metod där man färgar alla verben röda så 

att eleverna lättare kan se att det är de orden som skiftar i tempus.  

 

Bra att barnen blir vana vid att verben är röda. De lär sig snabbt att de röda orden är 

ord som ändras beroende på tempus. Döva barn har svårt för den svenska 

ordföljden (informant: 5). 
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Analys 

Vi ser att de intervjuade lagt stor vikt vid olika metoder. Ingen av pedagogerna använder 

exakt samma metod som någon av de andra lärarna. Enligt forskning finns det ingen färdig 

mall som ger utförlig och klar instruktion för hur man skall gå tillväga vid läsinlärning 

(Kohl, 1977). Barn som använder sig av flera olika metoder såsom avläsningsbilder, 

ljudning, bokstavering, det motoriska minnet i handen eller att hålla kvar orden som en 

ordbild blir en bättre läsare än elever som innehar färre tillvägagångssätt vid läsning (Roos, 

2004). 

 

Väcka nyfikenhet 

Eleverna arbetar med hur det nya språket, svenska, är uppbyggt. I vilken ordning orden 

kommer när man bildar meningar, påståenden, frågor mm och hur meningarna sätts 

samman till större enheter, stycken. Pedagogerna tränar med eleverna för att kunna se 

helheten i berättelser och försöka hitta de centrala tanketrådarna så att de förstår vad de 

läser.  

 

Läsvärda böcker stärker barnets självförtroende och övertygar dem om att läsning 

är spännande och roligt (informant: 4). 

 

 Som pedagog kan man arbeta så att eleverna utvecklar sitt språk och tänkande genom att 

skapa en språkutvecklande lärandemiljö. För skola B är Kiwiböckerna nyckeln till detta. 

 

Material 

Vi ser en skillnad mellan skolorna, bestående av att den ena skolan använder sig av ett 

färdigt läsmaterial i form av Kiwiböckerna samt att man färgar verben röda. Den andra 

skolan använder egen tillverkat material till största delen, men också en del färdigställt 

material. En pedagog på skola B har tagit del av en föreläsning som hette Strukturerad läs- 

och skrivinlärning som i Nya Zeeland. Läraren blev förtjust i arbetssättet och fick lov att 

köpa in materialet som hörde till och har arbetat med det under två läsår. Materialet kallas 

för Kiwi och består av ett antal böcker som är ordnade i tre nivåer: klara – färdiga – gå. 

Inom varje nivå är böckerna ordnade i fyra steg. För varje steg ökas svårighetsgraden 

något. Det finns böcker med olika slags texter – fiktion och fakta, poesi och pjäser – med 

meningsfullt innehåll, kreativ utformning och livfulla bilder. I materialet finns ca 30  
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storböcker och CD-skivor med repetition av både helheter och delar i texterna. Det finns 

också en aktivitetslåda med uppgifter av skilda slag. 

 

Materialanvändning förekommer också på skola A, i form av Svenskbiten som är riktad till 

invandrare. Förutom Svenskbiten använder sig skolan av dagstidningar, OH, samtal kring 

vardagen och sagoläsning.  

 

Mycket material gör jag själv. Vi gör studiebesök, går ut och upplever någonting 

som vi sedan kommer tillbaka till och producerar texter runt omkring 

(informant:3). 

 

Analys 

I denna tolkning ser vi att pedagogerna anser att det är viktigt med stimulering för att 

barnen ska ta till sig svenskan. Läsinlärning för döva barn fordrar att man inspirerar och 

stimulerar dem mycket för att lyckas. Det bör vara något som väcker elevernas nyfikenhet 

genom att utgå från deras eget intresse, upplevelser och förutsättningar (Johanesson 2001). 

Vi ser också att pedagogerna skiljer sig åt i fråga om materialanvändning till och med inom 

samma skola. 

 

Sammanfattning 
I den här delen finner vi skillnader i de olika skolornas sätt att lära ut och val av material 

vid läsinlärningen. Skola A har lagt tyngdpunkten på egentillverkat material utifrån LTG-

metoden, medan skola B nyttjar ett färdigt material. Båda skolorna ser läsinspirationen som 

viktig och den stimuleras genom att väcka nyfikenheten på texter. 

 

Vilka specifika olikheter/likheter finns mellan hörande och döva barns 

sätt att lära sig läsa?  
 

Likheter  

Några likheter som pedagogerna lyfte fram i intervjuerna var att både döva och hörande lär 

sig att läsa genom att läsa. En positiv upplevelse tillsammans med läsningen får eleverna att 

vilja läsa mer och då lär de sig mer. Samt att högläsning är viktigt för både döva och 

hörande.  
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En av pedagogerna jämför inlärningen av engelska för hörande med inlärningen av svenska 

för döva barn. För hörande är engelskan ett nödvändigt måste, som används vid speciella 

tillfällen. Engelskan använder vi t ex. när vi ser på film och TV.  Hon menar att de allra 

flesta hörande använder engelska bara när de absolut måste, när de är utomlands eller 

träffar folk som inte kan svenska, när de måste läsa information som inte finns på svenska 

eller när engelskkurslitteratur finns med på kursens obligatoriska lista. Några lär sig att 

använda engelska obehindrat i alla former (tala, förstå, läsa och skriva) – liksom några 

döva lär sig att använda svenska utan problem.  

 

Om vi gör det är det för att vi vill träna upp språket, för när vi använder det är det 

inte perfekt. Ungefär så är det med döva och svenska (informant: 5). 

 

Olikheter 

Flera av de intervjuade sa att hörande barn får rätt mycket gratis genom sin hörsel. De hör 

orden, ser orden och de hör människor som talar omkring dem hela tiden. De möter orden 

många fler gånger än vad döva barn gör. Därför behöver döva barn se samma ord flera 

gånger, de behöver se det i datorn, på tavla, på papper och barnen behöver se det 

bokstaveras. Det tar lång tid att bygga upp ett ordförråd på svenska särskilt om man inte 

kan språket. Att koppla lärandet till något som intresserar eleverna är ett sätt att vilja få 

dem att lära sig och samtidigt utöka deras inre ordlista. Detta ansåg pedagogerna var 

angeläget att lyfta fram. Betydelsefullt för döva barn är också att de får veta mer om 

samhället och om vad som händer i världen. Att också känna till sin närmiljö, t ex. posten 

och apoteket, veta vad de är och hur de fungerar. Hörande barn får detta mer gratis genom 

vuxna. Hörande barn får hela tiden stimulans utifrån, vad som händer och sker. Vuxna 

talar, budskapet går hela tiden fram. Det döva barnet måste vara aktivt i sitt teckenspråk för 

att fullt ut förstå det samma, säger lärarna vi intervjuade. 

 

Ofta läser jag nyheter från Aftonbladet, då brukar jag anpassa nyheterna till 

elevernas ålder. Är de yngre läser jag mer om djur, bröllop m.m. När de blir äldre 

läser jag mer om de allvarliga nyheterna, om vad som händer i världen 

(informant:1). 
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Analys 

Vi har insett via informanterna att döva har en begränsad språkinlärning jämfört med 

hörande, som förutom i skolan tar till sig det lästa och skrivna språket också tar till sig det 

utanför denna miljö, mer än vad döva gör. Vi har också urskilt ur intervjuerna att det finns 

få likheter mellan hörande och döva när det gäller läsinlärning. De likheter som finns är att 

man kan dra en parallell mellan hörande som lär sig engelska och döva som lär sig svenska. 

Vad vi kan se är att det finns fler olikheter än likheter. De olikheter vi uppmärksammat är 

att döva inte får lika mycket gratis genom sin hörsel eftersom de inte har någon och missar 

information från samhället på detta vis. Detta minskar möjligheterna för döva att få 

kunskap och information, samt att känna sig delaktiga i samhället och att få perspektiv på 

sin omgivning (Christensson, 2002). 

 

Olika svårigheter 

När man ska lära barn att läsa är det viktigt att börja där barnet befinner sig 

kunskapsmässigt och utgå från det barnet redan kan. Detta gäller både för hörande och 

döva barn, menar pedagogerna vid intervjuerna. Både döva och hörande barn lär sig läsa 

genom att läsa, och det är viktigt att de gör detta med hjälp av riktiga böcker, både 

skönlitteratur och facklitteratur, med ett innehåll som fångar deras eget intresse. Att 

läsningen upplevs som något positivt och något man vill fortsätta med är lika viktigt för 

döva som hörande, fortsätter en av pedagogerna. Inom svenska texter finns det flera 

svårigheter för döva. Rimord, konjunktioner, alla tempusförändringar, samt ljudord. Barnen 

vet att munnen på en hund skäller och att fågelns mun piper men inte hur det låter och att 

det finns en skillnad dessa ljud mellan, menar en av lärarna.  

 

En av pedagogerna nämner en amerikansk forskning där döva barn hade svårigheter med 

avkodningen av ord som ligger nära varandra i teckenspråket. Pedagogen hade som 

exempel den skrivna formen av orange, men i översättningen till teckenspråk såg tecknet 

för gul och orange lika ut så att eleven inte visste vilket ord som stod i texten. Detta är en 

av många svårigheter för döva som pedagogen uppmärksammat. Detta ställer till problem 

då döva och hörande har samma mål enligt läroplanerna för grundskolan. En av 

pedagogerna nämner en del om läroplanen för specialskolan, där det framgår att eleverna 

skall uppnå samma mål trots att de är döva med helt andra förutsättningar och allt vad det 

innebär.  
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I läroplanen för specialskolan skriver man: Målen att läsa och skriva är 

gemensamma för hörande, hörselskadade och döva, men vägarna att nå dessa mål 

är olika. Undervisningen i svenska för döva kan inte baseras på hörsel och tal. De 

färdigheter döva elever skall utveckla genom undervisning i svenska måste utgå 

från vad eleverna kan uppfatta med syn, teckenspråk och skriven svenska 

(informant: 5). 

 

Då det inte finns någon skriven form av teckenspråket kan döva barn inte lära sig läsa på 

sitt modersmål, utan måste lära sig läsa på ett språk de inte kan, svenska, men som så 

småningom blir deras andraspråk, uttryckte en av pedagogerna. Det är dubbelt så svårt att 

lära sig läsa för döva barn gentemot hörande barn som lär sig läsa på ett språk de redan 

muntligt behärskar. Detta är lärarna medvetna om. Det är inte skrivet teckenspråk som de 

döva barnen lär sig utan de lär sig läsa och skriva på svenska, parallellt. För döva barn är 

det besvärligt och det tar tid för barnen att bli tvåspråkiga nämner flera av pedagogerna. De 

döva barnen är inte tvåspråkiga från början. Lärarna säger under intervjuerna att deras mål 

är att under grundskolan göra de döva barnen tvåspråkiga, men vissa barn kommer aldrig 

att gå så långt. Viktigt tycker pedagogerna är att påpeka att döva barn inte kan jämföras 

med hörande enspråkiga barn, språkmässigt. Det hörande barnet behärskar talspråkets uttal 

och grammatik vid skolstarten. Man uppskattar att en sexårings sammanlagda språkliga 

verksamhet på sitt modersmål motsvarar cirka 15 000 timmar, säger en av lärarna. 

 

Hemförhållanden  

Döva barn har i ungefär 90% av fallen hörande föräldrar, som inte har någon tidigare 

erfarenhet av döva och teckenspråk. Föräldrarna måste lära sig språket, säger en av 

pedagogerna. Döva barn kommer i allmänhet tidigt till en teckenspråklig förskola. Det 

medför att barnen språkligt växer ifrån sina föräldrar redan efter några år. Döva barn får 

bl.a.  på grund av detta en reducerad information jämfört med hörande barn. 

 

Man måste liksom tänka på att alla barn är olika och de utvecklas olika fort, de har 

olika förutsättningar innan de kom. Menar några har haft jättemycket liksom 

textläsning hemma, de har föräldrar som har läst mycket för dem och sedan har vi 

barn som aldrig ser sina föräldrar öppna en bok (informant: 2). 
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En av pedagogerna förklarar att högläsning för döva barn ger inte samma närhet som 

hörande barn upplever eftersom teckenspråket är visuellt och föräldern kan inte ha barnet i 

knäet, de måste hela tiden ha ögonkontakt. En av pedagogerna menar också att det inte är 

så lätt för föräldrarna att berätta en saga på sitt andraspråk. 

 

Analys 

Vi ser att inom svenska dyker det upp många problem för döva elever. T ex. rimord, 

konjunktioner, alla tempusförändringar, samt ljudord. Detta ställer till problem eftersom 

läroplanernas mål är svårare att nå för döva då deras förutsättningar skiljer sig från 

hörande. Grundskolans mål gäller även för specialskolan, men i stället för grundskolans 

mål för svenska och engelska gäller dock särskilda mål för döva och hörselskadade elever 

(Lpo 94). I studien framkom det från pedagogerna att döva barns hemförhållanden påverkar 

deras läsinlärning. Det är svårt för hörande vuxna att lära barnet teckenspråk då de själva 

har begränsat teckenspråks ordförråd. ”För många barn är en god start helt avgörande för 

om de ska lyckas med sin läsning” (Lundberg och Herrlin, 2003).  

 

Sammanfattning 
Samtliga pedagoger ser en tydlig skillnad mellan döva och hörande barns läsinlärning 

gällande inlärningsmetoden. Eftersom de använder sitt modersmål så underlättas 

läsinlärningen för hörande barn, medan för döva barn blir det lästa och skrivna språket ett 

annat språk. I texten finns en likhet mellan att hörande lär sig ett nytt språk i form av 

engelska språket på samma sätt som döva lär sig svenska. 
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Diskussion 
 

Vi har undersökt ämnet läsinlärning för döva barn, detta utifrån pedagogernas synvinkel. 

Anledningen till att vi inte utgår från barnens perspektiv i denna studie, på samma sätt som 

Carin Roos, var för att vi inte hade samma kontakt med barnen. Roos har arbetat som 

pedagog på en av dövskolorna i flera är, samt att en sådan undersökning skulle vara känslig 

att utföra p.g.a. att dessa barn blir studerade ganska ofta ändå. 

 

Vi har i denna del av studien fokuserat oss på det som framkommit som viktigast, enligt 

oss, följt av våra reflektioner. 

 

Vi kunde se att pedagogerna har samma uppfattning gällande hur viktigt det är att barnen 

har ett stort teckenspråk, då detta underlättar läsinlärningen. Vi har förstått att ju mer 

teckenspråk som omger barnen från födseln och fram igenom livet, desto bättre 

teckenspråks ordförråd får de (Christensson, 2002). Att stimulera, inspirera och väcka 

barnens nyfikenhet på texter framkom också vara bidragande till en god läsinlärning, vilket 

vi kunde se i samtliga intervjuer. Pedagogerna är medvetna om att det är lättare för hörande 

barn att ta till sig läsningen då den sker på deras modersmål, medan döva lär sig ett nytt 

språk, vilket blir deras andra språk. När det gällde materialanvändning och 

metodanvändning kunde vi se skillnader mellan skolorna. Det finns lika många sätt att lära 

på som det finns pedagoger, ingen har den enda rätta metoden för läsinlärning. ”Ett 

inlärningsprogram bör ge olika typer av erfarenheter och metoder” (Johanesson, 2001, s. 

67). Men tanken bakom pedagogernas metoder är densamma för samtliga intervjuade, de 

vill nå barnen och stimulera dem omkring deras intresse så att läsningen blir fängslande.  

 

Vi tror att en bra metod är att arbeta utifrån ett material som passar elevens mognad och 

ålder vilket ger en blandad undervisning, för att ge barnen en trygghet med att ha en och 

samma läsebok, istället för att ha lösryckt material. För hörande barn finns det olika serier 

av böcker, där föräldrarna lätt kan följa barnens utveckling. Att ha en serie ger även 

trygghet för döva barn och vi anser att man borde utforma ett läsinlärningsmaterial för döva 

barn. Materialet vi sett pedagogerna använda i den här studien är varierande. Samtliga 

medverkande pedagoger använder sig av olika metoder i sitt arbete med läsinlärning. Vi 

anser att det är viktigt att koppla och jämföra teckenspråket med svenskan för att ta till sig  
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det nya språket. Skola A använder sig av LTG-metoden (Lära sig på Tecknets Grunder, se 

bilaga 2), vilket vi finner vara en bra metod då det ger en trygghetsskapande koppling till 

det språk de redan behärskar, för att minimera glappet mellan teckenspråk och talspråk. Det 

är viktigt att veta hur man kan använda sig av båda språken i undervisningen. För att bli 

tvåspråkiga borde döva barn närma sig läsinlärningen med teckenspråket som en bas för att 

kunna lära sig det skrivna språket (Gallaway & Young, 2003). Vi tror att även Kiwi-

materialet kan minimera glappet trots att det inte är riktat till döva. Vi tror att det kan ge 

eleverna en trygghet och struktur åt läsinlärningen. Kiwi-materialet är ursprungligen en nya 

zeeländsk metod som menar att elever har olika behov och därför ska läraren använda sig 

av olika metoder (Åberg, 2004). 

 

Ett annat material som vi ser kan passa döva är Svenskbiten som är ett basläromedel och 

bygger på helordsmetoden, där upprepning av ord och fraser underlättar läsinlärningen. 

Materialets språk är enkelt och vardagsnära med en långsam ökning där det är meningen att 

alla elever kan lyckas. Svenskbiten är indelat i tre delar där varje del består av läsebok, 

arbetsbok och lärarhandledning (Aspelin, 2005). Detta material är riktat till invandrare i 

första hand, men passar bra till döva då språket inte är av barnslig karaktär. Vi tycker att 

det verkar vara ett bra material som underlättar inlärningen och som inte blir tråkigt. Dessa 

tre material, LTG, Kiwi och Svenskbiten verkar för oss vara bra material för läsinlärning.  

 

LUS beskriver en läsutvecklingsprocess etappvis och är ett kvalitativt 

bedömningsinstrument. LUS-bedömningen ska göras i en lässituation som för eleven är 

den mest gynnsamma och bedömningen grundas på vad barnen väljer att läsa. LUS innebär 

en systematisering och ett användande av det som läraren sysslar med dagligen, nämligen 

uppmärksammandet av elevernas utveckling (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001). LUS 

finns inte för döva och inte heller någon annan form av tydlig mätning av läsutvecklingen. 

Det skulle vara en fördel om man utvecklade ett likartat schema för döva elever, tycker vi. 

 

I studien anser vi att det framkommit att samtliga lärare ser vikten av högläsning, då de 

döva barnen stimuleras genom texter som för dem har ett meningsfullt budskap. Att få 

böcker lästa för sig ska även döva barn kunna njuta av. Högläsning är trots allt inte bara en 

grogrund för framtida läs- och skrivförmågor, så som det ofta sägs vara för hörande barn 

(Roos, 2004). Även vi tycker att högläsning är en viktig aktivitet för barn oavsett 

förutsättningar. Att läsa högt för barn tror vi ger dem en positiv inställning till böcker, 
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vilket i sin tur kan leda till god läsförmåga längre fram. Döva lär sig teckenspråk, som är ett 

eget språk, och sedan ett nytt språk när de lär sig läsa. Hur lätt är det att lära sig ett språk 

man inte kan höra? Detta är en fråga som vi ställer oss själva. Vi ser att det är lärarens 

uppgift att skapa en skriftspråkig miljö som underlättar läsinlärningen, samt att stödja 

barnet i denna process. Som lärare ska man vägleda utvecklingen hos barnet, förmedla 

kunskap och uppmuntra barnens lyckade lärande (Frost, 2002). Det handlar om att 

pedagogerna är lyhörda utifrån barnens sätt att tänka och att utifrån detta vara till insiktsfull 

hjälp därtill, samt varsamt bistå barnet att utveckla lässtrategier så att det blir meningsfullt 

för barnet (Tornéus, 2000). Vi tycker att de pedagoger vi träffat har varit just detta, lyhörda 

gentemot elevernas sätt att lära sig läsa. Lärandet är en önskad och avsiktlig process som 

pedagogerna är medvetna om. Ingen lär sig om de själva inte vill. Kanske kan pedagogerna 

fråga eleven, hur just den eleven lär sig. På så sätt kan man hjälpa den personen vidare. 

Lärarens inre känsla för ämnet är viktigt (Sjøberg, 2000). Vi anser att detta är speciellt 

viktigt för döva barn eftersom de inte kan grunda sin läsinlärning på ljud och därför är det 

ännu angelägnare för dem att bli medvetna om sin egen lärandeprocess. Vi fick 

uppfattningen att de berörda pedagogerna i studien hade en stark känsla för ämnet och vi 

blev påverkade av deras entusiasm och metoder, som vi vill ta till oss och använda i vår 

framtida yrkesroll som lärare. Motivation, nyfikenhet och inspiration lade pedagogerna stor 

vikt på. De ansåg dessa vara väsentliga drivkrafter för god läsinlärning. Vi uppfattade 

också att pedagogerna ser sig själva som ett stöd för eleven och att de gör eleven 

uppmärksam på sitt eget sätt att tänka och agera. Det viktigaste är att behålla ett 

barnperspektiv, eftersom ett vuxenperspektiv ofta leder till att den kunskap vi vill förmedla 

går över barnens huvud (Doverborg & Pramling 2000). En språkutvecklande lärandemiljö 

sporrar barnen till att fortsätta läsa, tycker vi. 

 

Vi har fått uppfattningen genom samtal med vuxna i våran omgivning att flera tror att med 

ett CI-implantat blir man 100 % hörande, vilket inte är fallet. Detta är vi medvetna om 

p.g.a. att vi har varit i kontakt med flera föräldrar till döva barn, samt även med 

hörselenheter. Alltså, ett dövt barn som får ett CI-implantat inopererat blir inte 100 % 

hörande utan istället hörselskadat. Den internationella forskningen visar försiktig hållning 

till fördelarna med CI-implantatet. Fördelarna framkommer om implantatet stimuleras 

mycket, samt används i samband med tal och hörsel (Roos, 2004). Om CI anses vara ett 

handikapp är det då positivt att gå från ett handikapp till ett annat, undrar vi? Vi inser  
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fördelarna med att höra en bil komma eller en hund skälla, och med att kunna använda sin 

hörsel vid läsinlärningen. Men om mikrofonen går sönder eller tas av blir personen döv. 

 

När vi betraktar studiens resultat i förhållande till den forskning som vi redovisat 

inledningsvis kan vi inte annat än bekräfta att vårt resultat överensstämmer med dessa 

forskningsfakta. Vi kan inte finna att vår studie tillför något nytt, utan den kan ses som en 

konklusion av flera pedagogers erfarenheter och metoder. Det vi kommit fram till anser vi 

ändå vara ett bra material för en pedagog som jobbar med läsinlärning för döva barn. 

 

Att det är svårt för döva barn att lära sig läsa, jämfört med hörande, är helt klart. Men att 

läsningen är så hårt knuten till ljuden bakom bokstäverna, tänker vi hörande sällan på. 

Därför skulle det vara önskvärt om man forskade kring vuxna dövas strategier kring 

läsinlärning som barn. Hur de verkligen gick till väga för att få läsinlärningen att fungera 

för dem, vad som var svårt och vad som var lätt. Det skulle vara bra att fånga deras syn och 

erfarenhet på hur döva barn lär sig läsa, så vi hörande pedagoger jobbar ännu mer med 

eleven i fokus som både vi och Lpo 94 uttrycker. Vi kan dra slutsatserna att det behövs mer 

forskning kring läsinlärning för döva barn, samt kring ett läsutvecklingsschema anpassat 

för döva barn. 
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Bilaga 1 
 

Våra intervjufrågor: 

 

I hur många år har du jobbat som dövlärare? 

 

1. Berätta lite hur du tänker kring döva barns läsinlärning, generellt? 

 

2. A) Finns det någon generell läsutveckling för döva barn? Kan man T ex se tydliga 

utvecklingsstadier? 

B)Hur ser den i så fall ut? 

 

3. Ser du några andra likheter med hörande barns läsinlärning? 

     

4. Berätta om hur du lär döva barn läsa? 

 

5. A)Behöver döva barn extra stimulering vid läsinlärning? 

B)Hur gör du det? 

 

6. A)Elever som kommit långt i sin läsutveckling, hur stimulerar du dem? 

B)Hur ser du på din roll i deras utveckling? 

 

7. Vad har du sett i din vardag som är viktigt vid läsinlärningen? 

 

8. Vilka saker är mer viktiga att tänka på vid döva barns läsinlärning än vid hörande 

barns läsinlärning? 

 

9. Vad använder du för material vid läsinlärningen? 

 

10. Är det något vi glömt att fråga om som du vill tillägga? 

 



 

Bilaga 2 
 
På detta sätt lär sig döva koppla från en bild till tecknet, på teckenspråket till bokstavering 
av ordet tillbaka till tecknet till sist hur det ser ut på skriven svenska.   

 

 

mjölk 
 
 

(Christersson, 2002).
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