
ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Huvudområde: pedagogik
________________________________________________________________________________
__________

”Det är ju liksom två helt olika språk”
– 4 pedagogers syn på döva barns läs- och skrivutveckling

Linda Johansson och Per Johansson

Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III
Examensarbete, 15 högskolepoäng  
Höstterminen 2012
___________________________________________________________



Förord

Vi vill uttrycka ett tack till de pedagoger som ställt upp som intervjupersoner i vår studie. Utan er 

hade det inte blivit någon uppsats. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Åsa Wedin för snabb 

respons och värdefulla kommentarer under arbetets gång.

TACK!

Linda Johansson och Per Johansson 2013-01-08



Sammanfattning

Vår studie belyser pedagoger i Specialskolans tidigare åldrar och i förskolan för döva barn och 

fokuserar på pedagogernas syn på döva barns läs- och skrivutveckling. Vi har en teoretisk del där 

tidigare forskning behandlas och fokus i teoridelen ligger på vad den tidigare forskningen säger om 

döva barns läs- och skrivutveckling. Vår studie är kvalitativ och det empiriska materialet består av 

intervjuer med fyra pedagoger som arbetar i Specialskolan och i förskola för döva.

Vårt resultat visar att pedagogerna delar ett synsätt som stämmer mycket väl överens med vad vi 

funnit i den tidigare forskningen på de allra flesta punkter. Döva barns läs- och skrivutveckling 

gynnas om pedagoger möter dem utifrån ett visuellt perspektiv och utifrån deras tidigare 

erfarenheter och intressen är något som betonas av de flesta av våra intervjuade pedagoger. 

Hemmiljön och de döva barnens föräldrar framkommer också som en mycket viktig del i 

utvecklandet av de döva barnens teckenspråk enligt pedagogerna i vår studie.
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1 Inledning

Genom våra studier på Lärarprogrammet med inriktning på förskolan och de yngre åldrarna i skolan 

har vi kommit i kontakt med barns läs- och skrivutveckling. Barn utvecklar sitt tal tillsammans med 

andra genom att samtala och lyssna, menar Maj Björk & Caroline Liberg (1996). Det kan ske i 

varierande aktiviteter som till exempel vardagliga samtal, lek och lässtunder och med stigande ålder 

blir barnen mer och mer språkligt medvetna. När barn ska lära sig läsa och skriva måste de förstå att 

talspråket är ett språk de kan uppfatta med hörseln och det som sägs äger rum här och nu. 

Skriftspråket är av en annan karaktär eftersom det som skrivs står kvar och det är möjligt att gå 

tillbaka och reflektera över det som skrivits. Talspråket och skriftspråket förstärker också varandra, 

menar Björk & Liberg (1996) på så vis att det man talar och hör kan man ha nytta av när man ska 

läsa och skriva och tvärtom. Barn lär sig alltså inte ett nytt språk utan en skriftspråklig form av det 

språk de redan talar och hör.

Vi är intresserade av att se hur det är för döva barn att lära sig läsa och skriva eftersom de saknar 

hörsel och aldrig har hört den talade svenskan och att se hur pedagogerna i Specialskolan och 

förskolan tänker kring döva barns läs- och skrivutveckling. För de döva barnen handlar det om att ta 

sig an ett helt nytt och främmande språk – svenskan i sin skrivna form, menar Carin Roos (2004). 

Roos (2004) beskriver att det inte finns mycket forskning om hur döva barn lär sig läsa och skriva 

och det motiverar vår uppsats att försöka sätta oss in mer i ämnet döva barns möten med svenskan i 

skriftform. Genom att söka upp pedagoger i Specialskolan och förskolan som jobbar med döva 

barns läs- och skrivutveckling i förskola och tidigare åldrar hoppas vi få de svar vi behöver för att 

öka vår förståelse. Perspektivet i uppsatsen blir att se hur pedagogerna vi intervjuat tänker kring 

ämnet döva barns läs- och skrivutveckling. Fokus i teoridelen kommer att ligga på läs- och 

skrivutvecklingen hos döva barn och vilka faktorer som kan påverka och vad som kan vara viktigt 

att belysa.

1.1Syfte och frågeställningar

Syftet med vår studie är belysa den syn pedagoger i förskolan för döva och Specialskolans tidiga år 

har på läs- och skrivutveckling hos döva barn.
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Våra frågeställningar är följande:

 Hur ser pedagogerna på döva barns läs- och skrivutveckling? 

 Hur påverkar pedagogernas syn på döva barns läs- och skrivutveckling deras planering och 

genomförande av undervisningen?

2 Bakgrund

2.1 Dövhet 

Birgitta Söderfeldt (1994) förklarar begreppet döv ur två olika perspektiv – den medicinska 

synvinkeln och det sociokulturella perspektivet. Söderfeldt menar att man kan både se brist på 

hörsel som ett rent medicinskt fenomen, och se på individens möjlighet att kommunicera via talet. 

The sociocultural perspective of deafness, adopted by the deaf community 
emphasizes the use of sign language. People depending on sign language as their 
main communication are considered deaf, regardless of their hearing status. 
(Söderfeldt 1994, s 4).

Precis som Roos (2004) hävdar Petra Örlegård (2010) att de inte ser döva som funktionshindrade 

utan som en språklig minoritet, där kommunikationen mellan två döva inte är ett hinder, utan hindret 

uppstår när ett möte sker i det samhälle som kommunicerar via ett annat språk - det talade språket 

som de döva inte hör.

2.2 Teckenspråket

Nationalencyklopedin (2012) definierar begreppet dövas teckenspråk som:

Visuella-gestuella språk som främst används av döva personer men som i varierande 
grad behärskas också av hörselskadade och hörande. Sådana ickevokala, naturliga 
språk är kända från samtliga världsdelar och förekommer i ett okänt antal nationella, 
regionala och kulturella varianter. Dövas teckenspråk är alltså inte internationellt i 
den bemärkelsen att det är gemensamt för alla döva i världen. Däremot kan 
teckenspråkiga personer ofta kommunicera över språkgränserna genom att använda 
en anpassad mer ikonisk språkform med pantomimiska inslag. [...] 
(Nationalencyklopedin, 2012)
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Sveriges dövas riksförbund (2012) beskriver teckenspråk som ett visuellt språk som används av 

döva.  Det sker i en direkt kommunikation som när hörande pratar med varandra. I Sverige använder 

döva svenskt teckenspråk precis som man i andra länder använder sina egna nationella teckenspråk. 

Det talade språket har en linjär uppbyggnad där ljud, ord och satser är ordnade tidsmässigt. Det 

tecknade språket är uppbyggt på ungefär samma sätt men tidsmässigt är det mer simultant i och med 

användningen av icke-manuella tecken. Med icke-manuella tecken menas uttryck som används av 

kroppen för att ge extra information till det som tecknas, som till exempel mimik, användning av 

ögon och mun. Det tecknade språket är också spatialt vilket betyder att det kan tecknas i olika 

riktningar och positioner rumsligt (SOU 2006:29, Lundström 2005). 

 Enligt Kristina Svartholm (1990) ligger den viktigaste skillnaden mellan svenskan och svenskt 

teckenspråk i det faktum hur språken är ordnade i tiden och rummet. Ett tecknat språk är ordnat 

både i tid och rum samtidigt. Svenskan däremot är i sin skrivna form ”tyst” och uppfattas som 

tidsordnat när vi börjar läsa i en ände och slutar i en annan och skeenden i texten oftast är 

tidsordnade. För en döv är inte svenskan tidsordnad i skriven form utan det ser ut som en massa 

krumelurer utan tidsordning, menar Svartholm (1990).

Även om tecknat språk har en annorlunda beteckningssätt än talat språk är uppbyggnaden i 

princip likadan. Det finns en uppställning symboler, ett teckenförråd och det finns en struktur för hur 

dessa tecken ska kombineras (SOU 2006:29). Det svenska teckenspråket är ett fullödigt språk med 

sin egen grammatik och syntax där tecken både kan representera ett eget ord och fullständiga 

meningar. Teckenspråket är ett ”muntligt” språk, menar Språkrådet (2010) och har ingen skriftlig 

form, utan teckenspråkiga i Sverige använder sitt andraspråk, svenska när de skriver.

2.3 Teckenspråket och dövundervisningen genom tiderna

Redan under den grekiska antiken fanns det skrifter om teckenspråket. Per Eriksson (1994) skriver 

att Platon under 400-talet f. Kr i sin skrift Kratylos berättar om döva, som genom handrörelser och 

åtbörder gör sig förstådda. Annars var dövas ställning under den antiken väldigt svår. De ansågs 

sakna förstånd och var enligt grekiska filosofer från antiken som Aristoteles och Galenos obildbara. 

Deras syn var allenarådande ända fram till 1500-talet när man började kritisera den dåvarande synen 

på döva. Den italienska läkaren Cardanus började kartlägga de döva och upptäckte att frånvaron av 

ett sinnesorgan inte behövde betyda att de saknade intelligens, och att bildning var möjligt genom 

skrift.
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Eriksson (1994) beskriver att en utveckling av handalfabetet började i klostren, då det var en dygd 

att tala så lite möjligt. Kommunikationen skedde då i former av ett fingeralfabet. Det är från dessa 

kloster man har hittat den äldsta kända framställningen av ett handalfabet. 1579 gavs den italienska 

franciskanen Rosselius verk postumt ut, där man får se fem planscher med tre olika typer av 

handalfabet och 52 olika fingerställningar.  

Många teorier om dövundervisningen började nu komma fram under följande århundraden, men de 

innehöll just bara teorier, och ingenting om själva undervisningsmetoderna. Det var inte förrän in på 

1700-talet som idéer om hur själva undervisningen skulle ske och olika skolor uppstod. Eriksson 

(1994) skriver om tre lärare ovetandes om varandra som utvecklade metoder för hur utbildningen 

för döva skulle ske, och som räknas som förgrundsgestalter i den tidiga dövundervisningen. Thomas 

Braidwood utvecklade och förfinade under senare delen av 1700-talet en metod som kallades för 

den ”spanska metoden” där man bara använde skrift och handalfabetet. Braidwoods studenter lärde 

sig genom att först skriva bokstäverna, och sedan uttala dem, därefter orden och slutligen att uttala 

dem. En annan metod som användes, enligt Eriksson (1994) utvecklades av tysken Samuel Heinicke 

och den kallades för talmetoden. Han menade att om en döv använde tecken skulle det hindra 

talutvecklingen, och att endast det talade språket skulle användas i dövundervisningen. Endast 

genom talet kunde den döve få en plats i samhället. De döva fick lära sig bokstävernas uttal genom 

att smaka på olika vätskor som skulle förknippas med respektive bokstav, som till exempel skarp 

ättika för ”I”, rent vatten för ”A” och sockervatten för ”O”.

Den tredje metoden - teckenmetoden, utvecklades av Charles-Michel de l´Épée som menade att det 

talade språket var som ett främmande språk för den döve och att undervisningen måste ske på den 

döves språk, beskriver Eriksson (1994). Utifrån de skrifter om handalfabetet som munkarna använde 

utvecklade l´Épée de dövas språk. Tidigare hade utbildningen för döva skett i privat regi, och ej 

varit tillgänglig för fattiga. Han ville att alla döva skulle få ha en tryggad undervisning, och försökte 

få sin anstalt där han undervisade de döva till en statlig skola. 1791, två år efter hans död 

förverkligades l´Épées dröm och hans skola i Paris blev den första i raden av offentliga dövskolor 

där alla döva oavsett bakgrund kunde gå. 

 Pär Aron Borg anses som den svenska dövundervisningens fader (Kruth 1996). Efter ett skådespel 

om l´Épée började Borg forska i litteratur om dövas undervisning, och instiftade 1809 Allmäna 

institutet för blinda och döfstumma. Efter många flyttar hamnade institutet på Djurgården, och fick 

1879 namnet Manillaskolan efter ett område på Djurgården. Under första delen av 1800-talet var 

undervisningen inspirerad och tagen från l´Épées idéer om att tecken skulle vara i fokus för lärandet, 
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men 1862 inspirerad från tyska skolor och Heinicke infördes talmetoden, och 1880 på en 

internationell dövlärarkongress beslöts att all undervisning i Europa skulle ske genom talmetoden.

1889 beslutades det om obligatorisk dövundervisning i Sverige, och nästan hundra år framåt var 

talmetoden den rådande i svensk dövundervisning fram till 1981, när Sveriges riksdag erkände 

dövas rätt till tvåspråkighet, och teckenspråket erkändes som ett eget språk, och dövas första språk, 

beskriver Eriksson (1994).  Det svenska språket skulle betraktas som dövas andra språk.

2.4 Dövundervisningen idag

2.4.1 Förskolan
 I Sverige idag  föds det cirka 70 döva barn per år enligt Sveriges dövas riksförbund (2012). Som 

stöd för de döva barnens identitetsutveckling är det viktigt att de kommer till en teckenspråkig 

förskola. Med en teckenspråkig förskola menas att det finns en god teckenspråksmiljö med många 

döva barn, pedagoger och övrig personal som använder teckenspråket i den dagliga verksamheten. 

Idag finns det  i Sverige 15 förskolor där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och det 

svenska språket, där döva barn, hörselskadade och andra barn i behov av teckenspråk kan vara i. Det 

är annars ingen skillnad gällande verksamheten på dessa förskolor gentemot andra förskolor och de 

verkar under Läroplanen för förskolan 98. rev 2010 (2010) och ska uppfylla det uppdrag och sträva 

mot de mål som finns beskrivna i den läroplanen.

2.4.2 Specialskolan

De flesta döva barn som börjar grundskolan undervisas i specialskolor.  Det finns fem regionala 

specialskolor i landet inriktat på tvåspråkig undervisning – det svenska teckenspråket och svenskan. 

De fem skolorna är Östervångsskolan i Lund, Birgittaskolan i Örebro, Vänersskolan i Vänersborg, 

Manillaskolan i Stockholm och Kristinaskolan i Härnösand (Specialskolemyndigheten 2012). 

Förutom de regionala specialskolorna så finns det tre nationella specialskolor där elever som är 

hörselskadade/döva med utvecklingsstörningar, grava språkstörningar, dövblindsfödda och 

synskadade med en ytterligare funktionsnedsättning, och inte kan få sin utbildning i de regionala 

specialskolorna, kan gå i. Dessa specialskolor verkar allihopa under Specialskolemyndigheten 

vilken är en statlig organisation som har i uppdrag att arbeta för att alla oavsett funktionshinder ska 

kunna nå målen i sin utbildning. Skollagen (2010) säger att:
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Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i 
grundskolan eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan om de
1. är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning,
2. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade, eller
3. har en grav språkstörning (Skollagen, 2010:800, Kap 7, 6§).

I Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att döva och 

hörselskadade barn ska följa grundskolans kursplaner med undantag för:

 - Engelska som ersätts med engelska för döva och hörselskadade,
- Moderna språk som ersätts med moderna språk för döva och hörselskadade,
- Musik som ersätts med rörelse och drama,
- Svenska som ersätts med svenska för döva och hörselskadade. (Läroplanen för 

specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,s 4).

De döva och hörselskadade barnen ska också följa kursplanen i teckenspråk för döva och 

hörselskadade. I övrigt  följer specialskolorna samma kursplaner som grundskolan gör, men de har 

andra tidsplaner. Enligt Skollagen (2010) har eleverna i Specialskolorna  tioårig skolplikt, och de 

olika målen i kursplanerna ska nås efter det sjunde läsåret, respektive tionde till skillnad mot 

grundskolans måluppfyllelse efter sjätte respektive nionde läsåret.

3 Tidigare forskning

I denna del som vi valt att benämna tidigare forskning har både använt oss av vetenskapliga studier 

och forskning inom ämnet döva barns läs- och skrivutveckling och barns skrivutveckling generellt, 

och för att ytterligare stärka arbetet har vi även valt att använda oss av litteratur som inte kan räknas 

som tidigare forskning eller vetenskapliga texter. Detta på grund av att forskningsfältet inom döva 

barns läs- och skrivutveckling är relativt smalt.

3.1 Olika perspektiv på döva och individer med funktionsnedsättning

 Enligt Roos & Fischbein (2006)  är den mesta forskning som gjorts om döva och hörselskadade 

individer genomförd ur ett perspektiv som fokuserar på de problem som funktionsnedsättningen i 

sig medför. De menar att synen på döva och hörselskadade kan utkristalliseras i två perspektiv – det 

auditiva och det visuella. Det auditiva perspektivet innebär för en döv individ att kommunikationen 

med omgivningen förväntas ske genom ett talat språk. Barnets hörselnedsättning eller dövhet anses 
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kunna kompenseras genom avancerade hörapparater och att barnet lär sig att kommunicera via talet. 

Teckenspråket anses inte vara bra ur det auditiva perspektivet eftersom det skulle öka risken för att 

barnet skulle föredra teckenspråket framför det talade språket. I det auditiva perspektivet vore det 

naturliga att placera de döva barnen i en skola för hörande där undervisningen utgår från den talade 

svenskan. Det auditiva perspektivet har likheter med det kompensatoriska perspektivet inom 

specialpedagogiken, enligt Claes Nilholm (2003). I ett kompensatoriskt perspektiv ska den individ 

som har en funktionsnedsättning i första hand kompenseras för sin funktionsnedsättning så att 

individen kan platsa i en ”normal” skola, en skola för alla. Huvudfokus i det kompensatoriska 

perspektivet är enligt Nilholm (2003) att identifiera problemgrupper, söka efter neurologiska och 

psykologiska förklaringar till funktionsnedsättningen för att sedan kunna skapa metoder för att 

kompensera funktionsnedsättningen, till exempel att genom tekniska lösningar försöka skapa hörsel 

hos de som är döva. 

Det andra perspektivet som Roos & Fischbein (2006) beskriver är det visuella, och det innebär att 

det döva barnet ska uppfattas som en individ som i första hand använder sig av det den kan uppfatta 

via synen. I detta perspektiv är det viktigt att barnet får utveckla ett rikt teckenspråk och får 

möjlighet att gå i förskola och skola som har det svenska teckenspråket som grund. Eftersom de 

döva barnen aldrig kommer att kunna lära sig höra eller tala måste de få lära sig kommunicera på ett 

alternativt sätt och på sina egna villkor. Nilholm (2003) för fram det kritiska perspektivet som har en 

likhet med det visuella perspektivet på döva. Ur ett kritiskt perspektiv riktas kritik mot det 

kompensatoriska perspektivet som menar att elever med en funktionsnedsättning kan kompenseras 

och passa in i en ”normal” klass. Det kritiska perspektivet betonar vikten att ta vara på allas 

olikheter och se dem som resurser.  Roos & Fischbein (2006) menar utifrån Nilholms kritiska 

perspektiv att de döva barnens naturliga miljö är en miljö där teckenspråket används. Det är 

omgivningen som måste möta barnet på dess egna villkor och utgå från vad barnet faktiskt kan, och 

det är just att se. Begreppet en skola för alla betyder ur det kritiska perspektivet att det ska finnas en 

skola för alla. De döva barnens möjligheter till att bli delaktiga i skolmiljön ligger i att de får 

använda sig av teckenspråket i en miljö där flera gör det (Roos & Fischbein 2006).

3.2 Gynnsamma faktorer för läs- och skrivinlärning

Det finns idag inte mycket forskning kring hur döva barn utvecklar svenskan i skriftform, enligt 

Roos (2004). Det finns däremot studier som pekar på att döva barn precis som hörande barn tidigt är 

nyfikna på svenskans struktur och form. De är intresserade av sin omgivning och vill lära sig att 

interagera och kommunicera med andra (Roos 2004, Roos & Fischbein 2006). Något gemensamt 
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som hörande och döva barn delar är att språkandet utvecklas i kommunikation med andra. Genom 

småbarns möten med olika texter, till exempel sagor blir de introducerade i läsning och skrivning 

som sociala aktiviteter vilket ökar barnens medvetande kring språket. 

Precis som Roos (2004) skriver om de döva barnens språkliga utveckling så går det att se samma 

sorts utveckling hos hörande barn. Björk & Liberg (1996) skriver om den ”litterära amningen” 

vilket innebär att barn som blir lästa för i tidiga åldrar och i hem där det pratas och diskuteras kring 

olika texter och dess innebörder, får lättare att närma sig skriftspråket. De får tidigt uppleva positiva 

stunder och känner att läsningen kan skapa glädje och närhet. Kommunikationen med döva småbarn 

börjar på ett tidigt plan där barnen använder sig av sina händer för att påkalla den vuxnes 

uppmärksamhet. Den vuxne kan stödja detta genom att bekräfta det barnet pekar på och visa rätt 

tecken så att barnet tidigt får chansen att lära sig ett rikt teckenspråk (Roos 2004). Roos & Fischbein 

(2006) visar också på att kommunikationen med de döva barnen startar på ett tidigt stadium där 

upplevelser delas mellan dem och deras föräldrar där föräldrarna svarar på barnets agerande och 

bekräftar det.  Sveriges dövas riksförbund (2012) beskriver ”babytecken” som ett sätt att komma 

närmare småbarnet och minska frustrationen när barnet inte kan få fram vad det vill genom att 

berätta. Babytecken är således ett bra sätt att kommunicera även med hörande barn som heller inte 

kan uttrycka sig via talet tidigt i livet. Även Emelie Cramér-Wolrath (2006) beskriver babytecken, 

eller Baby Signs för föräldrar till både hörande och döva barn som ett sätt att stärka barnens 

språkutveckling. Cramér-Wolrath (2006) hänvisar till forskning som visat att barn som får stöd med 

babytecken innan tre års ålder får lättare att utveckla sitt språk. Språkutveckling kan ske först i 

kommunikation och samspel med andra. Så sent som på 1960-talet i Sverige fick de barn som 

föddes döva ingen tillgång till det svenska teckenspråket utan var enligt Cramér-Wolrath (2006) 

språklösa. Uttrycket ”De sju vita åren” myntades och det innebär att det var först när barnen fyllt 

sju och kom till skolan som de fick möta teckenspråket; innan dess hade de inte möjlighet till 

kommunikation med andra via ett språk. Idag erbjuds alla föräldrar till döva barn undervisning i 

svenskt teckenspråk för att kunna teckna med sina småbarn enligt Nordiska folkhögskolan (2012).

Föräldrar till döva barn kan senare med hjälp av teckenspråket göra de små barnen uppmärksamma 

på svenskan genom att exempelvis teckna sagor för dem. Myndigheten för skolutveckling (2008) 

påpekar att det behövs fler teckenspråkiga sagoböcker på video/dvd. Inspelade sagor blir ett bra 

komplement till föräldrarnas berättelser för barnen och det är ett bra hjälpmedel för de föräldrar till 

döva barn som känner sig osäkra på sin egen teckenspråkliga förmåga.
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3.3 Döva barns möten med skriftspråket

Så många som 95 % av de döva och hörselskadade barnen har hörande föräldrar enligt 

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (2012). Detta medför att döva barn med 

hörande föräldrar hamnar i en situation när de tillsammans med sina föräldrar måste lära sig 

teckenspråket. När barnen kommer till en förskola eller skola med svenskt teckenspråk som grund 

startar deras egentliga första möten med ett rikt och nyanserat teckenspråk. 

 När döva barn ska göras medvetna om svenskan menar Skolöverstyrelsen (1991) att man på grund 

av avsaknad av hörsel måste utgå från det visuella, det vill säga ifrån vad barnen kan uppfatta via 

synen. De döva barnen kommer aldrig kunna varken tala eller höra svenskan utan för dem handlar 

det om att ta till sig svenskan i skriven form.  

 Vi möter i vår vardag olika slags texter med olika syften och innehåll, men gemensamt för dessa 

texter är att de är avsedda att förmedla något till en mottagare, menar Björk & Liberg (1996) som 

påpekar att det är viktigt att ta sig in i den skriftspråkliga världen för att kunna delta i ett socialt 

meningsskapande tillsammans med andra. Genom texter kan vi ta del av vad andra människor 

tycker och tänker via skriften och det kan ske överallt, obundet av tid och kontext till kontrast mot 

det talade språket som sker i nuet (Björk & Liberg 1996). De döva behöver det svenska språket för 

att aktivt kunna ta del i samhället, enligt Kjell Lundström (2005). De behöver till exempel kunna 

svenska om de vill utbilda sig, menar han.

Enligt Foss Ahldén (2002) måste döva barn som möter skriftspråket få bli nyfikna på den skrivna 

svenskan och få möjlighet att förstå varför den är bra att kunna. Utan en mening eller ett 

sammanhang till bokstäverna och orden blir de bara betydelselösa figurer på ett papper eller en 

datorskärm. Helena Foss Ahldén (2002) beskriver även att barnen måste känna att de kan få ut något 

av att kunna läsa och skriva. De visar på vardagssituationer där man kan få in meningsskapandet 

naturligt och tar som exempel att när barnet kanske frågar vad det är för mat då kan man gemensamt 

gå till matsedeln och läsa tillsammans vad som står. Då kan barnen se att det finns nödvändig 

information att hämta via skriften. De döva barnen måste enligt Roos & Fischbein (2006) lära sig se 

hur de kan koppla ihop bokstäver och ord till tecken så att de kan få något att relatera till. Då är det 

bra att diskutera ordens innebörd på teckenspråk tillsammans med barnen.

Roos (2004) fann i sin studie att barnen aktivt försökte förstå de svenska orden genom att försöka 

placera dem i rätt sammanhang så att det gav dem någon mening. Roos (2004) redovisar flera 

tillfällen när barnen försökte förstå sammanhang mellan svenska ord och det svenska teckenspråket. 
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Hon ger ett exempel med en pojke som genom en slump upptäckte ordet kanel vid matbordet. Efter 

att under lång tid ha bokstaverat ordet med handalfabetet såg han nu ordet i sin helhet och fann att 

det minsann ju var "sådant brunt" som han strödde på sin gröt. Bokstäverna han tecknat hade sin 

betydelse i hela ordet "kanel" och pojken blev lycklig när han lärde sig ett nytt ord. 

Roos (2004) såg ofta hur barnen diskuterade sinsemellan om ordens betydelse utan att pedagogerna 

var inblandade. Barnen frågade pedagogerna först när de ville få reda på vad ett ord betydde. Roos 

(2004) såg sällan hur pedagogerna tog initiativ till att diskutera betydelsen av de ordbilder de tejpat 

på olika föremål, till exempel "stol" utan var först när barnen frågade som de diskuterade ordens 

betydelse med barnen i de flesta fall. Enligt  Roos (2004) underskattade pedagogerna barnens 

förmåga att tala om språkets uppbyggnad och tänka utifrån ett metaspråkligt perspektiv. Genom ett 

metaspråkligt perspektiv kan de döva barnen dekonstruera ordens betydelse. Krister Schönström 

(2010) poängterar vikten av att ha ett metaspråkligt perspektiv, vilket skulle innebära att de döva 

barnen lär sig svenskans struktur och form genom att diskutera svenskan  med hjälp av det svenska 

teckenspråket. Detta leder även till att de döva barnen förstår att svenskan inte går att översätta 

direkt till svenskt teckenspråk eller vice versa (Schönström 2010).

Den tidiga skriftspråksutvecklingen beskrivs av Bente Eriksen Hagtvet (1990) som en långsamt 

framväxande process till en skriftspråklig medvetenhet och sker inte linjärt. Eriksen Hagtvet (1990) 

använder sig av termen emergent literacy och menar att barn använder sig av skriftspråket långt 

innan de kan läsa och skriva i vanlig mening. Barn ställer frågor om språket och pratar om det redan 

i två- till treårsåldern, menar Eriksen Hagtvet (1990). Det kan vara när barnen frågar en vuxen om 

betydelsen av ord och tecken, eller när de på låtsas läser eller skriver i leken.

 Roos (2004) visar att de döva  barnen utvecklar sin teckenspråkliga förmåga samtidigt som de 

utvecklar sin skriftspråkliga förmåga. Hon hänvisar till studier med hörande barn och menar att 

hörande barn utvecklar sin talspråkliga  och skriftspråkliga förmåga samtidigt och menar att termen 

emergent literacy stämmer även in på döva barn. Roos (2004) presenterar sex punkter  utifrån Teale 

& Sulzby och visar på hur termen emergent literacy kan appliceras  även på döva barn :

1. Barnen intresserar sig för och använder skrift långt innan formell  undervisning startar.
2. Att utveckla en förmåga att kommunicera på teckenspråk, läsa och skriva utvecklas i 
samverkan och i ömsesidighet snarare än sekventiellt.
3. Barn utvecklar skriftspråklighet i verkliga miljöer och aktiviteter i vardagen integrerat i 
samspel med andra och medan de genomför vardagliga sysslor där skriftspråket ingår.
4. Barnen ägnar sig åt kritisk kognitiv analys och tillägnande av skriftspråklighet tidigt.
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5. Barnen lär sig läsa och skriva genom socialt samspel och interaktion med signifikanta andra 
vuxna, föräldrar eller med andra som kan kommunicera med dem.
6. Även om barnens utveckling kan beskrivas i generaliserande termer, kan man inte skapa 
enbart ett enda undervisningsprogram, som kan gälla för alla döva barn. (Roos 2004, s 181)

Termen emergent literacy har  kommit att ersättas av begreppet early childhood literacy menar Roos 

(2004)  eftersom det är viktigt att påpeka att denna skriftspråksutveckling hos barnen är  en 

utveckling av barnens egna konstruktioner av skriftspråket, inte en icke färdig form av vuxnas 

skriftspråkande.

Foss Ahldén (2002) menar att den viktigaste förberedelsen till att få döva barn att ta till sig 

skriftspråket är att ge dem en stark teckenspråklig grund att stå på. Precis som Schönström (2010) 

poängterar är ett väl utvecklat teckenspråk en förutsättning för att kunna lära in det nya språket som 

svenskan är i detta fall. Genom positiv kommunikation med sin omvärld  utvecklar de döva barnen 

sin förståelse av världen runt omkring dem. I förskolan och förskoleklassen spelar sagor och samtal 

kring de döva barnen en stor roll och genom att få uttrycka sig på teckenspråk och diskutera med 

andra  ökar de döva barnens erfarenheter. Foss Ahldén (2002) visar även på vikten av att berätta 

sagor hemma. Även om de föräldrar som är hörande och inte uppväxta med teckenspråket känner 

sig osäkra på teckenspråkets struktur och kan vara rädda att "göra fel",  är det viktigt att de trots allt 

tar sig tid och försöker. Vuxna förebilder är viktigt för alla barn,  både döva och hörande, samt att 

stärka barnens tilltro på sig själva att kunna lära sig genom att ge barnen uppmuntran (Foss Ahldén 

2002).

Roos (2004) fann i sin studie hur den textmiljö som omgav barnen påverkade deras lust till att lära 

sig svenska. Vissa ord och texter tycktes inte intressera barnen, medan andra texter i barnens närhet 

väckte nyfikenhet. Texter som naturligt förekommer i förskolans och skolans vardag kan vara till 

exempel skrift på anslagstavlor, väggar och på saker av olika slag.  De texter som väckte barnens 

nyfikenhet verkade ha betydelse för dem på något sätt. Personnamn var något som barnen i Roos 

(2004) studie var intresserade av och uppmärksammade ofta. I förskolan i Roos (2004) studie 

förekom det ofta ordbilder för olika saker, det kunde som exempel vara ordet "stövlar" på barnets 

skohylla. Det framkom dock att dessa ordbilder hade föga betydelse om de inte kommenterades av 

de vuxna för att hjälpa barnen skapa mening till orden.  Foss Ahldén (2002) beskriver vikten av att 

barnen får möta mycket skrift i naturligt förekommande situationer, men att det inte räcker med att 

skriften bara finns där, den måste också diskuteras. Det kan vara samtal om hur orden och 

bokstäverna ser ut, om likheter och olikheter däremellan, men även om innebörden i texter. Genom 

översättning och tolkning kan de döva barnen tillsammans skapa nya erfarenheter och bygga på sina 
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kunskaper om skriftspråkets användning och funktion enligt Foss Ahldén (2002).

Viktigt i förskolan och förskoleklassen är att det lustfyllda lärandet står i fokus och barnen måste få 

experimentera med språket fritt menar Foss Ahlden (2002). En inbjudande miljö som väcker 

barnens lust att läsa och skriva är av största vikt. Genom att till exempel få skriva fritt utan styrning 

eller rättande och tillsammans med pedagoger och kamrater skriva på teckningar, kort och skyltar 

med mera, stärker pedagogerna barnens självförtroende. Lärandet ska vara kopplat till roliga 

upplevelser (Foss Ahldén 2002).

3.4 I skolan

Bokstäfr äre teckn, som mäd mångeledes hijt och dijt dragne streck, prickar ok linier 
liksom afcopiera tanckan ok dess tolk, språket.(Samuel Columbus citerat i 

Skolöverstyrelsen 1991, s 26).

Åsa Wedin (2010) och Skolöverstyrelsen (1991) menar att läs- och skriftspråksutvecklingen i de 

tidigare åldrarna stöds om pedagoger arbetar med att knyta nya kunskaper till barnens erfarenheter 

som de har med sig, erfarenheter de byggt upp genom användandet av sitt modersmål, detta gäller 

alla barn.

Elevernas förkunskaper spelar en stor roll för hur pedagogerna kommer att lägga upp 

undervisningen. Wedin (2010) visar att barnen i de yngre åldrarna kan ha en väldigt varierande 

utvecklingsnivå i svenska språket; om barnen dessutom har ett annat modersmål som de döva 

eleverna har är det även där variationer i hur starkt modersmålet är utvecklat och huruvida dessa 

barn har någon kunskap om svenskan. Det naturliga för barn med ett annat modersmål än svenskan 

är att få uttrycka sig på det språk de behärskar, och det blir då i de döva barnens fall det svenska 

teckenspråket (Wedin 2010).

 

En svenskalärare i Specialskolan för döva måste enligt Skolöverstyrelsen (1991) ha stora kunskaper 

i både det svenska teckenspråket och i det svenska språket. Enligt Skolöverstyrelsen (1991) föregår 

läsinlärningen skrivandet hos de döva eleverna och deras situation jämfört med hörande ser helt 

annorlunda ut eftersom de inte bara ska lära sig läsa, de ska dessutom lära sig svenskan samtidigt. 

Döva barn kommer inte till en punkt när de ”knäcker” någon läskod som hörande barn gör när de 

ser sambandet mellan den talade svenskan och skriften. Genom undervisning i svenskt teckenspråk 

får de döva barnen tillfällen att fantisera, diskutera om texter och göra sagor på ett språk som de 

känner sig hemma med.  Därifrån kan pedagoger i Specialskolan gå vidare med att introducera 
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svenska ord och texter för barnen (Skolöverstyrelsen 1991)

 Den viktigaste insikten barnen bör lära sig tidigt är att det inte finns någon direkt översättning från 

ord till tecken, menar Svartholm (1990). Visserligen kan barnen direkt översätta ord som t.ex. ÄTA1 

eller SPRINGA med ett motsvarande tecken, men barnen bör göras uppmärksamma på att tecknen 

kan se olika ut i det sammanhang som orden förekommer. I Skolverkets läroplan för Specialskolan 

(2011) i svenska beskrivs vikten av lyfta tvåspråkigheten hos elever i åk 1-4. Detta ska göras genom 

att visa på

 Likheter och olikheter mellan skrivet språk, talat språk och teckenspråk. 

 Likheter och olikheter i hur texter byggs upp på svenska och på teckenspråk. Hur fraser, satser 
och stycken ser ut

 Strategier för att som döv eller hörselskadad hantera vardagliga situationer i skola, familj och 
närsamhälle. (Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 317)  

Svartholm (1990) menar att pedagoger inte bör ge barnen långa rader med ord som vart och ett kan 

motsvaras av ett direkt tecken. Detta kan vilseleda barnen i deras förståelse av svenskan när de kan 

tro att varje ord kan representeras av ett tecken. Barnen lär sig visserligen orden, men kan missförstå 

att samma ord kan förekomma i olika kontexter. Verbet ”gå” kan vara av betydelsen av att man är 

ute och går men även att klockan går. Pedagoger som jobbar med att göra de döva barnen medvetna 

om svenskan måste lägga stort fokus på att förklara hur orden i svenskan kan användas i olika 

sammanhang.

 Roos (2004) beskriver att pedagogerna som medverkade i hennes studie var noga med att diskutera 

ordens betydelse med barnen. Att enbart översätta en berättelse ord för ord direkt till tecken gjorde 

att barnen ofta inte såg sammanhanget och inte förstod det de läst. Genom att diskutera hur 

berättelsen blir på teckenspråk och hur den kan förstås görs barnen mer uppmärksamma på 

innebörden; det vill säga svenskan i sin skrivna form. Lundström (2005) ser svårigheter för de döva 

eleverna att finna likheter och olikheter i talat språk, skrivet språk och teckenspråk. Han menar att 

det är en viktig bit för pedagoger att jobba med eftersom vi inte skriver som vi talar utan i skrift så 

krävs en grammatisk struktur som måste vara korrekt. Svårigheter för döva elever som ska lära sig 

svenska kan ligga i teckenspråkets teckenföljd som är visuellt/gestuellt ”här och nu”, medan 

svenskan i sin skrivna form och talspråk är tidsordnat, det vill säga det finns en ordningsföljd till 

orden. De döva barnen behöver lägga märke till att om ordningsföljden ändras i den skrivna 

1 Versaler refererar till tecknat språk
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svenskan kan det bli det en markant betydelseskillnad (Lundström 2005).

 

Svartholm (1990) poängterar att lärarens roll vad gäller de döva barnens läs- och skrivinlärning är 

att presentera dem för mängder med text, men att detta inte är något värt om läraren inte översätter 

texterna till teckenspråk och vidare för diskussioner om texterna på teckenspråk. Både Svartholm 

(1990), Skolöverstyrelsen (1991), Foss Ahldén (2002) och Roos (2004) påvisar pedagogernas roll 

att tillsammans med de döva barnen diskutera innebörden av ord och hela texter med hjälp av 

teckenspråket för att öka barnens medvetenhet kring svenskan. Skolöverstyrelsen (1991) betonar 

vikten av högläsning i grundskolan där pedagogen översätter skriven svenska till svenskt 

teckenspråk. Under tiden som pedagogen berättar ska barnen ges utrymme att diskutera texterna 

tillsammans med pedagogen för att öka sin förståelse av olika typer av texter. Barnen kan då få 

förståelse för saker som:

. hur ett tecken ibland motsvaras av flera ord på svenska,

. hur ett svenskt ord ibland motsvaras av flera tecken,

. hur orden och tecknen kommer i olika ordning,

. hur man på teckenspråk ibland kan uttrycka två saker samtidigt, när svenskan alltid måste  
   rada upp orden efter varandra,
. hur man på svenska ofta har satt dit extra ord för att uttryck nyanser, när teckenspråket ändrar 
    mimik eller storlek och intensitet hos tecknet (Skolöverstyrelsen 1991, s 60).

I dövundervisningen har det tidigare varit en stor tilltro till satsläran, menar Svartholm (1990). 

Regelinlärning där läraren har visat på hur satser är strukturerade och uppbyggda har varit fokus i 

undervisningen. Ren grammatisk inlärning har setts som grunden för inlärningen av hur svenskan är 

uppbyggd. Svartholm (1990) ifrågasätter satsläran i dövundervisningen, i alla fall om den sätts som 

huvudfokus i undervisningen. Hon menar att de döva barnen ska möta ett språk som de kan se 

nyttan av – inte en massa regler och att det är en fördel att presentera språket i sin helhet till 

exempel genom hela texter hellre än enskilda lösryckta satser som inte har någon direkt tilltalande 

mening. 

Svartholm (1990) förespråkar att läraren istället visar satsläran genom att jämföra det svenska 

teckenspråket med svenskan. När barnen blivit mer språkligt medvetna kommer de själva att se den 

språkliga formen och uppfatta grammatiken, menar Svartholm (1990).
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3.5 Döva barns strategier för att befästa nya ord i minnet

Bokstäverna i det svenska alfabetet kan direkt motsvaras av ett tecken i handalfabetet. Handalfabetet 

kan därför vara ett av de verktyg som de döva barnen använder sig utav när de ska lära sig nya ord 

och stavning. Viktigt att ha i minnet är att bokstäverna inte representerar ljud för de döva barnen 

utan endast är symboler. Vissa är förvillande lika varandra som till exempel ”o” och ”ö”, ”a” och 

”å”, och ”d” och ”p”. Döva barn som lär sig bokstäver via handalfabetet måste göras 

uppmärksamma på dessa små skillnader i utseende och att det spelar en stor roll för framställningen 

av ord. Det är stor skillnad på att skriva ”du” och ”pu”. Detta innebär att barnen tillsammans med 

pedagogerna ska studera uppbyggnaden av svenskan på grafemnivå. Handalfabetet gör inte heller 

skillnad på stor och liten bokstav och det är något som alltså behöver uppmärksammas, samt 

användandet av tecken som inte är bokstäver som till exempel skiljetecken (Svartholm 1990).

 Roos (2010) har sammanställt vad tidigare forskning säger om de dövas användning av 

handalfabetet vid skriftspråksutveckling i en artikel - ”Handalfabetets funktion och användning i 

tidigt läs- och skrivlärande- Vad säger forskningen?” Ett resultat som Roos (2010) lyfter är att de 

döva barnen har nytta av när ord bokstaveras med hjälp av handalfabetet, men den avgörande biten 

för huruvida barnen ska förstå ordets betydelse eller inte- är att pedagogen visar tecknet för hela 

ordet också. Barnen har svårt att sätta ihop de enskilda bokstäverna till ett ord annars. Precis som 

pojken i Roos (2004) studie som länge hållit på och handbokstaverat ordet kanel. Först när pojken 

såg hela ordet kanel fick han ett sammanhang till bokstäverna och förstod innebörden. Ett annat 

resultat av forskning som Roos (2010) presenterar är att döva barn precis som hörande barn leker 

med språket, med de olika tecknen. Så som hörande mindre barn ramsar och rimmar, ägnar sig de 

döva barnen åt ”lekhandalfabet” och ”skapande handalfabet”, vilket innebär att barnen använder 

tecken i lek, tecken som inte behöver ha någon särskild innebörd eller betydelse. I Roos (2004) 

studie använde sig barnen av handalfabetet när de ville försöka förstå vad ett ord betydde eller när 

de ville lära sig bokstavera personnamn. Barnen hade svårt att se betydelsen av orden genom att 

enbart handbokstavera men handalfabetet hjälpte dem att hålla kvar bokstäverna i minnet. 

Muskelminnet av handrörelserna verkar alltså ha en koppling till att barnen kommer ihåg 

bokstäverna lättare. När barnen försökte minnas ord prövade de sig fram med handrörelserna för att 

lättare plocka fram orden ur minnet. Många barn i studien hade lättare att koncentrera sig om de 

blundade när de utförde handrörelserna (Roos 2004).

Förutom den manuella delen av att teckna kan teckenspråket även illustreras med hjälp av 

munrörelser. Munrörelserna kan vara knutna till teckenspråket eller inlånade från svenskan. I de fall 

de hör till tecknen motsvarar ett tecken även en viss munrörelse, kallat ”tecken med orala 
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komponenter”. I de fall munrörelserna härmar svenskan anpassas de ändå i viss mån till att passa 

tecknen. Detta ger en ganska begränsad användning av orala komponenter (SOU 2006:29).

Hörande barn som ska lära sig ett nytt ord använder sig ofta av strategin att ljuda de enskilda 

bokstäverna. Kopplingen mellan ljud och bokstav är något som inte de döva barnen 

uppmärksammar på en gång eftersom de inte har någon nytta i det. Vissa barn blir duktiga att läsa på 

läpparna och ser kopplingen mellan bokstav och munrörelser.  Roos (2004) såg i sin studie att 

många utav barnen använde sig av orala komponenter när de utförde manuella tecken. Barnen 

beskrev det som att de ”smakade” på orden, något som ytterligare hjälpte dem att befästa orden i 

minnet.

3.6 Skriva

Enligt Skolöverstyrelsen (1991)  kan den formella skrivinlärningen börja först när de döva barnen 

har tillräcklig kunskap i det svenska språket. När barnen har en grundläggande förståelse för ord och 

begrepp och det svenska språkets struktur kan skrivandet börja ”på riktigt”. Alla barn låtsasskriver, 

ritar och tecknar redan i förskolan och det är en bra början att få barnen intresserade av att skriva. 

Det handlar om att barnen ska våga ta steget och det gör de om de får uppmuntran och stöd tidigt, 

menar Skolöverstyrelsen (1991). 

En viktig aspekt en pedagog i Specialskolan bör ha i åtanke när denne ska lära döva barn skriva är 

att första steget är att få barnen förstå nyttan av skrivandet. Skolöverstyrelsen (1991) menar att det 

är viktigt att ha didaktiska frågan ”varför? ” i utgångspunkt. Vad ska vi egentligen ha skrivning till?  

Det finns många olika orsaker för att skriva, det kan till exempel vara för minnet och det kan vara 

för att meddela sig till andra i form av brev, mail, textmeddelanden och liknande. Genom skriften 

kan man även uttrycka känslor och åsikter och ta del av andra människors tankar (Skolöverstyrelsen 

1991).

Svartholm (1990) betonar att pedagoger som jobbar med de döva barnens skrivinlärning måste ha 

klart för sig att det handlar om elevernas användande av sitt andraspråk och att uttrycka känslor och 

tankar på det nya språket kan kännas obekvämt för de döva barnen, då de hellre gör det på 

teckenspråk. Det är viktigt för pedagogerna att få barnen medvetna om att det inte behöver bli 

korrekt skrivande på en gång. Ett sätt att jobba med att utveckla skrivandet kan vara att barnen får 

skriva dagbok/loggbok, brev och berättelser med utgångspunkt i det som barnen själva är 

intresserade av.  När barnens alster diskuteras bör pedagogerna skapa samtal med barnen om 

svenska språkets struktur, men inte påpeka alla fel på ett sätt som kan göra barnen rädda att uttrycka 
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sig i skriven form, när de känner att det blir fel, menar Svartholm (1990). 

3.7 Dövas tvåspråkiga situation 

Något som inte nog kan poängteras är att döva som ska lära sig svenska lär in ett andraspråk och 

således kommer bli tvåspråkiga, menar Myndigheten för skolutveckling, som skriver i Växelvis på 

svenskt teckenspråk och svenska (2008) att

de båda språken svenska och svenskt teckenspråk fyller olika funktioner för den som 
inte hör. Teckenspråket behövs för att kunna kommunicera och därigenom få 
kunskap, testa sina tankar och utvecklas socialt, kunskapsmässigt och känslomässigt. 
Det skrivna svenska språket behövs även för att kommunicera, söka kunskap och ta 
del av information. Detta gäller också för talad svenska för dem som hör eller har 
hörselrester kvar. Båda språken behövs alltså för att bli fullt delaktiga i samhället 
(Myndigheten för skolutveckling 2008).

Som vi tidigare tagit upp gynnar ett väl utvecklat förstaspråk inlärningen av ett andraspråk 

(Schönström 2010). En definition av tvåspråkighet är enligt Gisela Håkansson (2003) kort och 

koncist att en individ använder sig av mer än ett språk. Detta är den mer generella synen på 

tvåspråkighet. Vissa forskare anser att barn måste vara uppvuxna med två språk i familjen för att 

anses som tvåspråkiga, medan andra forskare anser att om man har viss kunskap om ett andra språk  

är man tvåspråkig. Håkansson (2003) och Musk & Wedin (2010) beskriver utifrån Skutnabb-Kangas 

fyra kriterier som ska karakterisera flerspråkighet. Dessa kriterier är ursprungs-, kompetens-, 

funktions-, och attitydskriteriet och de kan förklaras på följande sätt:

 Ursprungskriteriet innebär helt enkelt att modersmålet är det man lär sig först, och den som 

lär sig två språk från början är tvåspråkig.

 Kompetenskriteriet ska man gå efter detta kriteriet är modersmålet det språk man behärskar 

bäst och den som behärskar två språk lika bra blir tvåspråkig.

 Funktionskriteriet innebär att modersmålet är det språk  man helst använder men det går lika 

bra att använda sig av det andra språket för att göra sig förstådd i olika sammanhang. 

Individen har således inga problem att växla mellan språken. 

 Attitydkriteriet Med attityd menas att en person identifierar sig med sitt modersmål men även 

känner sig som tvåspråkig eller uppfattas av andra som det. 

Dessa kriterier beskriver tvåspråkighet generellt och är inte specifikt för enbart teckenspråkiga döva, 

men kriterierna stämmer in även på dem och deras tvåspråkiga situation.
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3.8  Tvåspråkigheten hos döva med Cochleaimplantat

Ett Cochleaimplantat - CI är en avancerad form av hörapparat bestående av två delar varav den ena 

opereras in i örat (Se bilaga 1). Syftet med att operera in CI är att  med hjälp av tekniken kunna 

ersätta hörsel hos de som är döva. Hur mycket hörsel som kan åstadkommas på det här sättet är dock 

väldigt individuellt. De flesta som opereras och får CI är väldigt små, ofta under ett år (Schönström 

2010).

Antalet döva barn som opereras med CI har ökat kraftigt de senaste åren menar Schönström (2010) 

som i sin avhandling tar upp det faktum att gruppen döva minskat på grund av den ökade 

användningen av CI. Det har även konsekvenser för dövgruppen som helhet där homogeniteten 

påverkas. De med CI som uppfattar tal bra kan välja att gå i vanlig klass eller hörselklass och 

långtifrån alla kommer att ha behov av att gå i en specialskola där miljön är teckenspråkig. 

Schönström (2010) påpekar dock att vi än inte fullt ut kan se konsekvenserna för hur 

tvåspråkigheten hos de döva och de döva med CI kommer att se ut, men klart är att behoven 

förändras. De som har CI måste även få talträning, de kommer att kunna lära sig svenskan på 

ungefär samma sätt som hörande barn gör beroende på hur bra de hör. I dagsläget ser behovet av två 

språk hos döva oförändrat ut. SOU (2008:26) Värna språken- förslag till språklag betonar att döva 

barn med CI inte ska ses som normalhörande och att de behöver sitt teckenspråk till olika situationer 

där hörseln trots CI inte är god nog för att de ska kunna vara fullt delaktiga. 

3.9 Sammanfattning av tidigare forskning

Sammanfattningsvis kan vi säga att  finns två olika huvudsakliga perspektiv man kan anamma när 

man ser på barn med dövhet. Antingen ser man barnet från ett auditivt perspektiv eller ett visuellt 

perspektiv som vi tidigare beskrivit, där det visuella perspektivet handlar om att finna styrkor som 

det döva barnet faktiskt kan, och det är att se. Ett auditivt perspektiv fokuserar mer på talträning och 

att försöka ta tillvara på hörselrester eller skapa hörsel med hjälp av teknik som till exempel 

hörapparater och/eller Cochleaimplantat. 

Sveriges dövas riksförbund (2012) betonar att döva ska ses som en språklig minoritet. Både döva 

och hörande barn är tidigt nyfikna på det svenska språket och dess struktur och form och de vill lära 

sig kommunicera med sin omgivning. Något annat som både döva och hörande barn delar är att 

utvecklingen av ett språk sker i samspel med andra. Genom att tillsammans med andra möta olika 

slags texter genom till exempel sagor  stärks barnens språkliga medvetenhet. (Roos 2004, Roos & 

Fischbein 2006). 
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Gynnsamma faktorer för döva barn att utveckla sin skriftspråkliga förmåga är att de i tidig ålder får 

börja kommunicera med sin omgivning. I tidigare studier har det visat sig att ett starkt utvecklat 

teckenspråk gör det lättare för döva att lära sig läsa och skriva svenska menar bland annat 

Schönström (2010). Döva barn som möter svenskan kommer aldrig att kunna höra eller tala språket 

utan de möter svenskan i sin skrivna form.  Det viktigaste som pedagog som arbetar med döva barns 

läs- och skrivutveckling är att göra barnen medvetna om nyttan av att lära sig svenska enligt Foss 

Ahldén (2002). 

Förutom meningsskapandet är det viktigt att göra de döva barnen uppmärksamma på att det inte 

finns någon rak koppling mellan ord och tecken. Förvisso går det att översätta vissa ord direkt från 

svenska till svenskt teckenspråk men fokus bör istället läggas på hur tecknen kan te sig olika 

beroende på i vilken situation ett ord förekommer menar Svartholm (1990). Hon förespråkar att 

presentera de döva eleverna med många olika slags texter för att sedan diskutera texternas betydelse 

med barnen på det språk de känner sig bekväma i nämligen teckenspråket, detta stödjer även Roos 

(2004), Skolöverstyrelsen (1991) och Foss Ahldén (2002) som alla betonar vikten av att diskutera 

svenska texter och sagor med hjälp av teckenspråket.

4 Metod

4.1 Val av metod

Metodansatsen vi har valt att följa i detta arbete är kvalitativ med semistrukterade intervjuer som 

metod. Vi har valt att intervjua fyra pedagoger som jobbar med döva barn i förskolan och 

Specialskolans yngre åldrar. Vi har redogjort för intervjuerna och analyserat dem på så vis att när vi 

transkriberat våra intervjuer och fått fram vår rådata så har vi i dessa utskrifter letat efter vanligt 

förekommande teman och begrepp. Denscombe (2009) beskriver hur man som forskare börjar 

identifiera samband och mönster i sitt datamaterial och att det är forskarens uppgift att sedan göra 

kopplingar däremellan. Vi har presenterat de teman som flera av våra intervjupersoner uttryckte sina 

tankar kring under resultatdelen i arbetet.

 Andreas Fejes & Robert Thornberg (2009) beskriver att det finns två huvudsakliga uppdelningar i 

den vetenskapliga forskningen - den kvalitativa och den kvantitativa. Den kvantitativa forskningen 

består i beskriva verkligheten genom insamling och analys av sifferdata i ett antal olika variabler. 

Det kan röra sig om experiment, frågeformulär och observation av ett fenomen, som till exempel att 

räkna antalet tillsägelser i vid en lektion, vid olika tillfällen eller olika skolor, och efter det att göra 
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en analys. Fejes & Thornberg (2009) beskriver att  en kvalitativ studie handlar det om beskrivning 

och analys av ”orddata”. Orddatan kan bestå i form av intervjuer, fältanteckningar, etnografiska 

observationer - som inte kan förklaras genom statistik. Anledningen till att vi har valt att göra 

kvalitativa forskningsintervjuer är att vi är intresserade av pedagogernas idéer, tankar och syn på läs- 

och skrivutveckling hos döva barn. Vi vill skapa en djupare förståelse och kunskap om hur 

pedagogernas erfarenheter, kunskap och användning av kunskapen ser ut, och detta hade inte kunnat 

ha gjorts genom en kvantitativ studie, anser vi.

Martyn Denscombe (2009) beskriver olika former av forskningsintervjuer som en forskare kan 

använda i sin studie. Valet av intervjuform är beroende på vilken kontroll forskaren vill ha över sitt 

intervjuobjekt. En strukturerad intervju innebär att forskaren har största möjliga kontroll. Forskaren 

har en färdig lista med frågor som oftast besvaras i ordningsföljd. Om det är flera intervjuer  ser 

intervjuerna ut på samma sätt, för att garantera en enklare analys.

Vid en semistrukturerad intervju har forskaren i förväg förberett frågor, som hen vill ställa, men de 

är inte givna efter någon speciell ordning, och den/dem som intervjuas kan prata inom ämnet mer 

fritt. Följdfrågor kan dyka upp, och framför allt ska forskaren ge intervjuobjektet chans att utveckla 

sina svar, och diskutera utifrån de tankar hen har inom det givna området.

Den ostrukturerade intervjun har en mer samtalsliknande form, där forskaren lägger fram ett ämne 

där intervjuobjektet helt fritt inom ramen för studien kan diskutera om sin syn och tankar.  

Denscombe (2009) menar att forskaren bara ska styra samtalet inom ramen för studien, annars ska 

hen påverka så lite som möjligt.

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer med de pedagoger vi ska intervjua. Vi har både 

frågor som är mer generella i sin struktur, vilket öppnar för diskussioner och mer specifika 

intervjufrågor (se bilaga 2) som pedagogerna ska svara på, men under intervjuns gång kan frågorna 

ändras och frågor komma till beroende på vem vi intervjuar och hur samtalet fortlöper. Den 

intervjuguide vi använt oss utav är endast avsedd att ses som en mall för våra intervjuer och vi är 

medvetna om att våra svar kan skilja sig från de frågor och diskussionsämnen som står i 

intervjuguiden. Vi fann det svårt att tillverka specifika frågor i förväg utan ville lämna tillfälle för 

öppna diskussioner inom ramen för vårt ämne, pedagogerna syn på döva barns läs- och 

skrivutveckling.
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4.2 Urval

Det finns i Sverige idag fem specialskolor för teckenspråkiga, döva och hörselskadade barn i 

grundskoleåldern. Det finns också cirka 15 förskolor med teckenspråkiga, döva och hörselskadade 

barn, enligt Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (2012). Utifrån vårt syfte 

har vi har tagit kontakt med representanter för en skola och en förskola inom 

Specialskolemyndigheten, och har genom dessa representanter fått kontakt med fyra  pedagoger som 

har ställt upp för en intervju. Vi har själva inte haft möjlighet att välja ut vilka pedagoger vi ville 

intervjua. En tänkbar orsak till att vi hade lite svårt att få tag i intervjupersoner på egen hand kan 

vara att "dövvärlden" är så liten och många uttryckte oro för hur vi skulle kunna garantera dem 

anonymitet. De fyra pedagoger vi till sist fick intervjutider med  har alla erfarenhet av läs- och 

skrivinlärning för döva barn och är lämpliga utifrån vårt syfte. Steinar Kvale & Svend Brinkmann 

(2009) påpekar man inte behöver fler intervjupersoner än vad som krävs för att besvara vad man vill 

få fram, men att det kan vara svårt att få fram rätt antal. Kvalitativa studier i form av intervjuer  

tenderar att  använda sig av ett för stort eller ett för litet antal personer där för få personer gör det 

svårt att generalisera och få fram det man vill och ett för stort antal personer innebär ett digert arbete 

med att försöka tolka det och det kan bli lätt att missa saker eftersom du har för mycket data (Kvale 

& Brinkmann 2009).

4.3 Etiska ställningstaganden

Vi har tagit del av och använt oss av Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) och följt de 

riktlinjer och rekommendationer som har förordats. De gör en sammanfattning av de regler som man 

ska förhålla sig till när det gäller god forskning.

1 Du ska tala sanning om din forskning
2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier
3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat
4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar
5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra
6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och
arkivering
7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor,
djur eller miljö
8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet 2011, s 12).

Vi har informerat pedagogerna vad syftet med vår studie är, och informerat att det är helt frivilligt 

och sker efter samtycke och de kan avbryta när de vill utan några negativa konsekvenser för dem. Vi 
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har också informerat att intervjuerna kommer spelas in och transkriberas för vidare analys. Vi har 

också informerat om att intervjuunderlagen inte kommer användas i något annat sammanhang än 

den forskning vi har informerat dem om. Intervjuunderlagen kommer heller inte på några sätt att 

användas för varken vidare forskning eller kommersiellt bruk.

Vi har gett största möjliga konfidentialet till alla personer som ingår i vår studie; både de pedagoger 

som intervjuats, och de uppgifter de lämnat ut.  All information – både intervjuer och transkribering 

kommer att förvaras så, att ingen annan än vi kan ta del av den. Efter studien är klar kommer 

materialet att förstöras, och inget av materialet kommer efteråt att användas till att påverka varken 

pedagogerna, eller de personer det eventuellt diskuteras om.

4.4 Genomförande av intervjuerna

Vi genomförde våra intervjuer med de fyra pedagogerna vid tre olika tillfällen. Vid den första 

intervjun var vi båda studenter och en intervjuperson närvarande, vid den andra intervjun var vi 

båda studenter och två intervjupersoner närvarande och vid den tredje intervjun var en av oss 

studenter och en intervjuperson närvarande. Vi träffade våra intervjupersoner på deras arbetsplats i 

skolan. Vi hade planerat att intervjua personerna en och en men vi fick höra att två av pedagogerna 

endast kunde under samma timma, så de föreslog att vi skulle intervjua dem ihop, och det gick vi 

med på av det skälet att vi inte ville gå miste om någon intervju. Vi hade även för avsikt att 

genomföra intervjuerna tillsammans men av personliga skäl  blev det endast en av oss som 

genomförde den sista intervjun. 

Intervjuerna spelades in med en MP3spelare för att kunna samla in våra data. Denscombe (2009) 

påpekar ljudupptagning som en god dokumentationsform för intervjuer.  Han menar vidare

 att videoinspelning kan vara ett alternativ  när man spelar in intervjuer eftersom forskaren får med 

ickeverbal kommunikation och det medför en mer fullständig dokumentation, en ljudupptagning 

fångar enbart det talade ordet. Vi har valt att använda enbart ljudupptagning eftersom vi anser det 

vara en tillräcklig dokumentationsform för vårt syfte. Videoinspelning anser vi också, i enlighet med 

Denscombe (2009), tillföra ett extra störningsmoment och både vi intevjuare och intervjupersonerna 

skulle kunna bli besvärade av kamerans närvaro.

Vi är medvetna om att de olika förutsättningarna för intervjuerna kan ha påverkat intervjuerna i viss 

mån. Främst tänker vi på det faktum att vi intervjuade två personer under samma timma vid den 
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andra intervjun. Detta skulle kunna medföra att en utav intervjupersonerna var den som pratade mest 

och tog den ledande rollen så att säga. Det kanske skulle ha blivit mer bredd på intervjuerna om vi 

fått tillfälle att intervjua dem var för sig och kanske kunde vi ha fått mer olika svar. En annan sak vi 

reflekterat över angående intervjuerna var att intervjupersonerna bad om att vi skulle skicka våra 

intervjufrågor och diskussionsämnen i förväg, vilket vi också gjorde. Det kan ha påverkat deras svar 

eftersom de fått tillfälle att tänka igenom hur de ska svara innan.

5 Resultat

 

Uppsatsens syfte och frågeställning kommer att ligga till grund för resultatdelen där vi tar upp 

pedagogernas syn på döva barns läs- och skrivutveckling utifrån vad som sagts under intervjuerna. 

Vidare kommer vi även att se hur deras synsätt eventuellt kan komma att påverka planering och 

genomförande av undervisningen. Uttrycket undervisning är något vi använder oss av även om två 

av de vi intervjuat arbetar i förskolan. Vi har valt att ge våra fyra pedagoger fingerade namn och de 

heter i uppsatsen Marita, Helena, Cecilia och Jessica. I våra intervjuutskrifter har vi letat efter 

vanligt förekommande teman som flera av de intervjuade har åsikter om.

Upplägget i resultatdelen ser ut på följande sätt att vi först presenterar pedagogernas syn på döva 

barns läs- och skrivutveckling, följt av hur deras syn kan komma att eventuellt påverka planering 

och genomförande av undervisningen av de döva barnen. Sist i resultatdelen kommer analys och 

diskussion av vårt resultat och slutsatsen med avslutande reflektioner.

5.1 Hur ser pedagogerna på döva barns läs- och skrivutveckling?

Marita, Helena och Jessica uttrycker ungefär samma synsätt när det gäller döva barns läs- och 

skrivutveckling. De betonar att döva barn måste mötas på det visuella villkoret och att 

undervisningen av döva barn bör belysa skillnader mellan teckenspråk och svenskan för att barnen 

ska förstå att det är två olika språk. ”Det är ju liksom två helt olika språk- teckenspråk och svenska”, 

säger Jessica under sin intervju. Enligt henne utvecklar hörande barn ett skriftspråk som i mycket 

liknar talspråket, medan det svenska teckenspråket och svenskan skiljer sig åt grammatiskt. Alla 

pedagogerna tar upp vikten av att pedagoger som jobbar med döva barn måste förstå att det svenska 

teckenspråket och det svenska språket är två olika språk och att detta är något som måste förmedlas 

till barnen. Marita, Helena och Jessica uttrycker att pedagoger måste utgå från det faktum att 

kommunikationen mellan döva sker visuellt, medan en kommunikation mellan hörande i huvudsak 

sker ur ett auditivt perspektiv och inlärningen av det svenska skriftspråket ser annorlunda ut än för 

döva barn. Det är något som de säger att de hela tiden måste fokusera på, i sin undervisning av döva 
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barn. 

 När vi intervjuade Cecilia resonerade hon på ett annorlunda sätt än de andra pedagogerna gällande 

sin syn på döva barns läs- och skrivutveckling. Medan de andra pedagogerna utgick från en 

jämförelse med hörande barn att döva barns läs- och skrivutveckling ser annorlunda än från 

hörande, sa Cecilia att hon har ett mer generellt förhållningssätt och inte fokuserar på just döva 

barns läs- och skrivutveckling. Hon uttryckte sin syn som att de pedagoger som jobbar med döva 

barn bör tänka utveckling, och då barns utveckling i allmänhet och inte främst tänka på hur de döva 

barnen lär sig. Cecilia menar att det inte är pedagogerna som ska lära barnen något, utan en 

pedagogs roll är att finnas där för barnen och uppmuntra dem när de driver sin egen utveckling, och 

att det där gäller att hitta varje enskilt barn utifrån dess eget intresse och unika lärstil. Vad gäller 

olika metoder att stimulera de döva barnens läs- och skriftspråksutveckling, menar hon vidare att en 

trygg pedagog inte hänger sig till en specifik metod utan att det finns ett ”smörgåsbord” att plocka 

av. Vidare betonar hon att det är viktigt att pedagogen är påläst och har forskning att förlita sig på 

när det gäller olika skriftspråksutvecklande metoder.

Cecilia använder literacybegreppet som utgångspunkt när hon säger att barns utveckling börjar 

omedelbart när de föds. Där menar hon att oavsett om barnet är dövt eller hörande börjar det tidigt 

att känna igen ansikten och bilder med mera. Cecilia uttrycker att man måste ge de döva barnen en 

möjlighet till att hela tiden befinna sig i en språklig utveckling utan att pedagogerna hänger sig åt 

någon speciell metod när det gäller döva barns läs- och skrivutveckling. Literacybegreppet innebär, 

enligt Cecilia, även att jobba med hela barnet och att kunskap är något som skapas emellan 

pedagogerna och barnen. Ur det perspektivet framhäver hon det som viktigt att som pedagog tänka 

på vad man har för barnsyn och kunskapssyn.

 

det handlar om att människan är så mycket mer än att bara prata som en papegoja …2 
människan är också hur trygg du är … hur du känner dina rättigheter och vågar stå 
upp för din åsikt och att du vet att du har rätt att läsa på universitetet även om du inte 
hör så bra för du har rätt att beställa tolk … detta har du rätt att förstå och att bli 
delaktig … det är ju ett jättestort jobb för oss … att jobba med hela människan 
(Intervju 3 med Cecilia).

 

Här betonar Cecilia förskolans roll att hitta en balans mellan både lärande, fostran och omsorg. 

Cecilias syn på döva barns läs- och skrivutveckling skiljer sig mot de andra tre pedagogernas syn på 

det sättet att hon inte i första hand fokuserar på skillnader mellan döva och hörande barn utan hon 

2  Tre punkter … betyder paus i samtalet
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lägger istället fokus på att barnen, oavsett om de är döva eller hörande, presenteras för en så rik 

språkmiljö som möjligt. 

 

5.1.2 Hemmet och föräldrar

Samtliga pedagoger lyfte hemmet och föräldrarnas viktiga roll när det gäller att stödja de döva 

barnen i deras läs- och skrivutveckling och de menar att det är i hemmet tillsammans med 

föräldrarna den viktiga grunden till ett språk läggs. Marita och Helena delade en åsikt när de sa att 

föräldrar till ett dövt barn eventuellt har en ännu större betydelse vad gäller utvecklingen av barnets 

språk än ett hörande barns föräldrar. De menar att hörande barn får mycket passivt språk eftersom de 

hör svenskan runt sig hela tiden. Döva barn däremot är beroende av någon annan som kan teckna åt 

dem/tillsammans med dem för att de gemensamt ska kunna bygga upp en språklig grund, menar 

både Marita och Helena

Under våra intervjuer påpekar nästan alla pedagoger spontant att flesta döva barn lever med 

föräldrar som är hörande. Marita och Helena anser att detta skulle kunna komplicera 

kommunikationen mellan föräldrar och barn eftersom föräldrarna får lära sig teckenspråket 

tillsammans med barnet. De framhåller vidare att många hörande föräldrar till döva barn anser sig se 

en rasande utveckling av barnens teckenspråkskunnande när barnen börjar i förskolan och skolan. 

Marita och Helena hävdar att när barnen börjar i förskolan och skolan så har föräldrarna en viktig 

roll att försöka hänga på barnens utveckling och vidareutveckla sitt eget teckenspråk, men de menar 

att de utbildningstimmar i teckenspråk föräldrar till döva barn erbjuds, inte på långa vägar är 

tillräckligt. Konsekvensen, enligt dem, kan bli att föräldrar och barn inte kan mötas språkmässigt. 

Barn ställer hela tiden frågor och det är det som utvecklar en kommunikation och om inte 

föräldrarnas teckenspråksnivå är tillräckligt bra för att de ska kunna svara på barnens frågor är 

risken det att barnen slutar ställa frågor. Detta i sin tur skulle kunna leda till att barnens 

språkutveckling avstannar, säger Marita. 

 

De två pedagoger som jobbar i förskolan uttrycker sin roll som att ge extra språkligt stöd till de döva 

barn som är språkligt svaga i teckenspråket på grund av att de inte har föräldrar som är döva. Barnen 

måste stödjas språkligt och i förskolan handlar det mycket om sagoberättande och att skapa en rik 

språkmiljö för barnen, uttrycker båda de pedagogerna som jobbar där.
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5.1.3 Teckenspråkets betydelse för inlärningen av svenskan

En av våra intervjufrågor var om pedagogerna som jobbar med de döva barnens läs- och 

skrivutveckling kan se att ett starkt utvecklat teckenspråk gynnar inlärningen av svenskan. Som det 

framkom för oss i intervjuerna så uttryckte pedagogerna att det varierar mycket på vilken 

teckenspråksnivå barnen befinner dig när de kommer till förskolan och skolan. Samtliga pedagoger i 

studien framhöll en syn att ett väl och rikt utvecklat teckenspråk gör det lättare för barnen att ta till 

sig det svenska språket. De får en språklig grund att stå på och ett språk de kan använda sig av och 

relatera till när de lär sig svenskan, där ett exempel kan vara svenskans grammatik och uppbyggnad 

som de diskuterar kring på teckenspråk. ”Har man inget gott teckenspråk är det svårt att börja prata 

om grammatik” säger Marita. Marita och Helena hävdar att de döva barnen bygger erfarenheter och 

ökar på sin uppfattning av omvärlden genom att få saker och ting berättade för sig på sitt eget språk. 

Jessica som är döv tog upp hur hon själv möter texter. När hon vidareutbildade sig och mötte mer 

komplicerade texter på svenska var hon tvungen att bearbeta om texterna till teckenspråk, säger hon. 

att bara sitta och läsa och sen förstå det fullt ut ... nä ... det krävs att jag själv får 
bearbeta och tänka om den och om jag har ett svagt teckenspråk …  då skulle det 
vara svårare för mig att förstå innebörden av texten (Intervju 1 med Jessica)

5.1.4 Barnens intressen och språkstimulerande miljöer

Alla pedagogerna i vår studie uttryckte en intention att utgå från barnens intressen och det barnen 

tycker är roligt för att möta dem på bästa sätt. Både Marita och Helena betonar vikten av att genom 

att utgå från det som barnen är intresserade av och från deras egna upplevelser kan man väcka deras 

nyfikenhet och motivation till att vilja lära sig det svenska språket.  ”Att vara nyfiken är en 

jätteviktig drivfaktor”, säger Marita.

Cecilia tar upp hur viktig miljön runt barnen är för deras vilja att utforska skriftspråket. En 

inbjudande miljö är en miljö som erbjuder barnen möjligheter till skriftspråkande aktiviteter och då 

är det viktigt att det finns material framme till det, framhåller hon. Cecilia hävdar att pedagogerna 

måste vara villiga att utgå mer från barnens intressen och att använda material som hjälper dem i sin 

nyfikenhet till att vilja lära sig läsa. Jessica och Cecilia säger att det är viktigt att främst i förskolan 

ta vara på de naturliga tillfällen då barnen intresserar sig för språket. I förskolan ska leken betonas 
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och då blir det viktigt att få in språkstimulerande aktiviteter på ett sätt som inte blir undervisning 

utan lustfyllt för barnen, uttrycker både Jessica och Cecilia. Även Helena och Marita framhäver en 

liknande åsikt gällande deras yngsta elever i Specialskolan, att det är viktigt att ta tillvara på 

naturligt förekommande situationer som uppmuntrar barnen till läsning

 

5.1.5 Barn med Cochleaimplantat

Under två av intervjuerna dök det upp diskussioner om barn med CI eftersom vi ville få reda på hur 

pedagogerna i vår studie tänker kring de barnen. Cecilia anser att barn med CI ökar och menar att 

även de barnen är i behov av en flerspråkighet. Marita och Helena uttrycker att de tycker sig se att 

många barn med CI inte har en så väl utvecklad hörsel, utan använder sin CI främst till att uppfatta 

ljud i omgivningen som till exempel bilar och trafik. De barnen utvecklar sällan något tal och 

fungerar som döva, hävdar Marita. 

5.1.6 Sammanfattning

Vi ser att tre av de fyra pedagogerna visar en syn på döva barns läs- och skrivutveckling som 

innebär att de jämför med hur de döva och hörande barnen tar till sig det svenska språket. Marita, 

Helena och Jessica säger att de hela tiden måste ta i beaktning att se de döva barnen ur det visuella 

perspektivet när de möter dem i förskolan och skolan, medan Cecilia uttrycker att hon har en mer 

generell syn på dövas barns läs- och skrivutveckling.

 

Pedagogerna visar att de anser det som viktigt att visa de döva barnen hur det svenska språket och 

det svenska teckenspråket skiljer sig åt och påvisa att det är två olika språk. Samtliga pedagoger 

lyfter fram att det är deras intention att utgå från barnens intressen och de vill göra barnen nyfikna 

på det svenska språket genom att utifrån deras egna erfarenheter och sådant de kan relatera till och 

att det kan öka barnens motivation till att vilja lära sig läsa och skriva. 

 

Barnens hemmiljö nämns i samtliga intervjuer och pedagogerna visar att de anser att det är i 

hemmet som språkutvecklingen hos det döva barnet tar sin början, men att långt ifrån alla barn 

kommer från hem där de kan utveckla ett rikt teckenspråk. Jessica och Cecilia ser då som ett 

uppdrag att i förskolan ge extra stöd till de barnen som kommer från en miljö där teckenspråket inte 

är första språket genom att erbjuda mycket sagor och berättande. 
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5.2 Hur pedagogernas syn kan påverka planering och undervisning

 

5.2.1 Två olika språk

En viktig aspekt som pedagogerna uttrycker är vikten av att i undervisningen belysa skillnader 

mellan svenskan och det svenska teckenspråket. Marita säger att en döv inte har en ljudbild kopplat 

till bokstäverna som en hörande har och att man som pedagog måste tänka sig in vad en bokstav 

egentligen betyder för ett dövt barn. De döva barnen måste hitta ett annat sätt att bli medvetna om de 

olika bokstäverna, hävdar hon. Samtliga pedagoger uttrycker att det är viktigt att barnen tidigt får 

komma igång med att bokstavera ord. Marita och Cecilia delar en åsikt där de kan se hur döva barn 

kan bli fonologiskt medvetna, inte genom att koppla samman ljud med bokstav, utan att genom med 

hjälp av handalfabetet befästa handens rörelser i minnet. På så vis ”känner” barnen bokstaven och 

rörelsen sätter sig i musklerna i kroppen och det bildas kopplingar i hjärnan mellan handens rörelser 

och bokstav, beskriver de. Ett annat sätt att belysa skillnader mellan teckenspråk och svenska kan 

vara att komma igång med att läsa mycket text, skriva meningar och visa på skillnader i grammatik 

och uppbyggnad, säger både Marita och Helena.

5.2.2 Barnens intressen, upplevelser och motivation

Cecilia hävdar att det är det viktigt att våga släppa in populärkulturen i förskola och skola och att 

barnen lär sig mycket lättare om man möter dem där de befinner sig och utgår från deras egna 

intressen. Utifrån den synen på barns inlärning menar hon att hon ofta tar med leksakstidningar 

hemifrån för att barnen tycker om att ”läsa” dem, och det kan vara ett bra sätt att möta barnen på 

deras nivå och utgå från det de gillar. Ett annat sätt att förhålla sig till det här med populärkulturen, 

menar Cecilia, kan vara att släppa in videotittande och film med mera. Där nämner hon iPad, som 

hon anser vara ett bra sätt att arbeta med barnen så de får uppleva multimodala3 texter som till 

exempel att bilderna till en berättelse är klickbara. Cecilias åsikt är att användningen av iPad i 

förskolan kan vara ett bra pedagogiskt verktyg när det används rätt och att det bästa är att som 

pedagog sitta med två till tre barn tillsammans som diskuterar innebörden i det de läser på iPaden. 

Cecilia hävdar att hon inte använder sig av någon specifik metod för att få barnen intresserade av 

3  En multimodal text innehåller både skrift, bilder och layout
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svenskan, och att de i hennes arbetslag jobbar mycket med att hitta varje barns inlärningsstil – alla 

barn har olika lärstilar, och det gäller att hitta vilken lärstil som fungerar. Cecilia uttrycker att en del 

barn är gärna stillasittande och pysslar, medan andra barn inte alls gillar att pyssla och är mer livliga, 

och att det där gäller att hitta barnens unika lärstil och inte bara använda en specifik metod generellt.

 Konkreta upplevelser hävdar Marita, Helena och Cecilia kan vara ett bra sätt att öka barnens 

medvetenhet kring svenska språket. 

 
läser jag om blåbär och lingon … så måste jag ut och plocka blåbär och lingon och 
koka blåbärs och lingonsylt … läsa receptet och skriva om vad jag gjort … så barnen 
känner ordbilden och kan bokstavera (Intervju 2 med Helena och Marita)

 

Cecilia uttrycker att konkreta upplevelser är ett bra sätt att få barnen intresserade av och se nyttan 

med svenskan. Barnen kan tillsammans med pedagogerna planera att gå till affären och innan de går 

hjälps barnen och pedagogerna åt med att skriva en inköpslista - det är ett sätt för pedagogerna att ta 

tillvara på naturliga stunder till skriftspråksstimulerande aktiviteter, säger Cecilia.

Jessica och Cecilia uttrycker att det är viktigt med skriftspråksstimulerande miljöer. Cecilia hävdar 

att det alltid innebär att pedagogerna måste tänka på hur miljön är utformad i sin planering av 

undervisningen och att det ska finnas material som inbjuder till skriftspråkande aktiviteter, menar 

hon.

5.2.3 Undervisningen av barn med Cochleaimplantat

Marita och Helena uttrycker att de ser på döva barn med CI ur det perspektivet att de barnen också 

behöver mötas på det visuella villkoret, men att pedagogerna också måste lägga till talträning. De 

hävdar att planering och undervisning för barn med CI skiljer sig alltså på det viset att pedagogerna 

måste tänka på att öva upp deras hörsel och att jobba extra med att hjälpa dessa barn att dela upp 

språket i ljudbilder också, och inte bara ordbilder.

 

5.2.4 Sammanfattning av planering och undervisning

Marita, Helena och Jessica uttrycker att det är viktigt att alltid ha det visuella perspektivet i fokus 

sin planering och undervisning. Samtliga pedagoger säger att de måste tänka på att de döva barnen 

får möta mycket text och bokstäver och att tillsammans med barnen diskutera texternas betydelse. 

Handbokstavering uttrycker Marita, Helena och Cecilia är en bra början till att få barnen att minnas 
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bokstävernas form.

 Eftersom samtliga pedagoger sagt att det är viktigt att utgå från barnens intressen blir det att de tar 

tillvara på naturliga stunder då barnen intresserar sig för språket. Cecilia uttrycker att man ska se 

varje barn som en unik individ som lär sig på sitt eget vis och därför gäller det att jobba utifrån 

barnens intressen. 

Miljön bör utformas så att den inbjuder till skriftspråkande- det är något de måste tänka på mycket i 

förskolan, hävdar de pedagogerna som arbetar där. De måste då tänka på att det finns material som 

inbjuder till skriftspråksutvecklande aktiviteter.

Ofta planerar de som arbetar i skolan olika teman som sträcker sig över flera ämnen för att barnen 

ska få möjlighet att möta samma ord i olika situationer och ämnen. Pedagogerna i både förskolan 

och skolan säger att de utgår mycket från att planera in konkreta upplevelser för barnen så att de lär 

in språkandet på ett roligt sätt och samtidigt ger det barnen en bredare omvärldsuppfattning. Detta 

kopplat till deras syn att stärka de döva barnens medvetenhet kring det svenska språket.

 Barn med Cochleaimplantat är en ökande del bland de döva barnen och de pedagogerna som jobbar 

med dessa barn hävdar att det innebär att de förutom det visuella perspektivet även måste tänka att 

barnen med CI behöver talträning. 

5.3 Analys och diskussion av resultat

Under våra intervjuer framkommer det tydligt att pedagogernas syn på döva barns läs- och 

skrivutveckling stämmer bra överens med den tidigare forskning som ligger till grund för vår 

teoretiska del. Marita, Helena och Jessica belyser det faktum att döva barn bör mötas på det visuella 

villkoret. De anser i enlighet med Roos & Fischbein (2006) att döva barn bör mötas ur ett visuellt 

perspektiv som fokuserar på vad barnen kan uppfatta med synen och att de döva barnen bör bemötas 

utifrån sina egna villkor. Det gör att de måste tänka på att de döva barnen tar till sig svenskan i 

skriftform och ur det perspektivet blir det viktigt att presentera barnen för mycket olika texter precis 

som Marita och Helena delade en åsikt om. 

Cecilia beskriver under sin intervju ett förhållningssätt där hon hela tiden tänker språklig utveckling 

tillsammans med barnen oavsett om de är döva eller hörande och menar att de i hennes arbetslag 

försöker arbeta utifrån litercaybegreppet. Det anser vi kunna relateras till Hagtvet (1990) som 

använder sig av termen emergent literacy och till Roos (2004) som anser att termen emergent 

literacy även kan stämma in på döva barn. Cecilia anser precis som Hagtvet (1990) och Roos (2004) 

att barnens intresse för skriftspråkandet börjar tidigt och att barn befinner sig tillsammans med andra 
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i ständig utveckling av skriftspråket. Cecilias synsätt gör att det i planering och genomförande av 

undervisning blir viktigt att tänka på att ta tillvara på naturliga situationer där språkinlärning kan 

ske. Utvecklingen av de döva barnens språk är något som Cecilia anser ske tillsammans, barn och 

pedagoger emellan och barn och barn emellan. Ur detta synsätt blir det extra viktigt att erbjuda en 

skriftspråksstimulerande miljö, anser Cecilia.

Marita, Helena och Jessicas syn på döva barns läs- och skrivutveckling innebär att de anser det 

viktigt att belysa skillnader mellan svenskan och det svenska teckenspråket i enlighet med 

Lundström (2005). Han menar att de döva barnen kan ha svårt med att finna likheter och olikheter i 

talat språk, skrivet språk och teckenspråk. Dessa skillnader mellan språken är något Marita, Helena 

och Jessica anser som viktigt i sin undervisning av de döva barnen. För att hjälpa de döva barnen 

med jämförelser mellan språken anser både Marita och Helena i enlighet med Svartholm (1990), 

Skolöverstyrelsen (1991) och Foss Ahldén (2002) att de döva barnen ska få möta en mängd olika 

texter för att sedan diskutera dem på teckenspråk för att visa på skillnader i språkens grammatik och 

struktur.  Samtliga pedagoger i vår studie uttrycker att handbokstavering är viktigt för de döva 

barnen för att de ska lära sig känna igen bokstäverna. Detta är något som Roos (2004) 

uppmärksammat att barnen i hennes studie använde handalfabetet som en strategi när de skulle 

befästa nya ord i minnet. Barnen tycks alltså minnas bokstäverna lättare om det finns en rörelse 

kopplat till dem. Roos (2004) menar att handrörelserna sätter sig i muskelminnet. Genom 

muskelminnet, eller det taktila minnet av handrörelserna uttrycker Marita och Cecilia att de döva 

barnen kan skapa en fonologisk medvetenhet utan att kunna höra, barnen känner bokstäverna 

istället.

Samtliga pedagoger i vår studie anser att ett starkt utvecklat teckenspråk gör det lättare för de döva 

barnen att ta till sig svenskan eftersom de har ett språk att relatera det nya språket till. Det stämmer 

från vad man vet från tidigare forskning att ett väl utvecklat förstaspråk gör det lättare att utveckla 

ett andra språk; detta menar bland annat Schönström (2010) och Foss Ahldén (2002). Marita 

uttrycker att det är viktigt att diskutera de svåra sakerna i svenskan, som till exempel grammatik 

med hjälp av teckenspråket

Alla pedagogerna pekar på betydelsen av hemmet och föräldrarna när det gäller de döva barnens läs- 

och skrivutveckling. Det har vi sett i den tidigare forskningen, där bland annat Roos & Fischbein 

(2006) menar att en kommunikation mellan de döva barnen och deras föräldrar börjar tidigt. De 

döva spädbarnen använder sina händer för att påkalla den vuxnes uppmärksamhet. En faktor som vi 

inte sett i tidigare forskning, som Marita och Helena tar upp, är att en förälder till ett dövt barn har 
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ett mycket större ansvar för barnets språkliga utveckling än vad en förälder till ett hörande barn har. 

Marita och Helena anser att de utbildningstimmar som föräldrar till döva barn erbjuds inte på långa 

vägar är tillräckligt. De ser risker i att föräldrar till döva barn inte klarar av att svara på barnens 

frågor och att detta skulle kunna leda till att barnen slutar ställa frågor och att deras språkutveckling 

då kan avstanna. De två pedagoger som vi intervjuat som arbetar i förskolan uttrycker att de måste 

tänka på de barn som kommer från språkligt ”torftigare” miljöer kan behöva lite extra stöd i 

förskolan i form utav sagoberättande som ett exempel. Detta är något de uttrycker som viktigt i sin 

verksamhet.

Samtliga pedagoger i vår studie uttrycker hur viktigt det är att utgå från barnens intressen när de ska 

lära barnen det svenska språket. Detta synsätt gör att de i sin planering och genomförande av sin 

undervisning måste tänka på hur de ska göra lärandet lustfyllt för barnen. Wedin (2010) och 

Skolöverstyrelsen (1991) menar att nya kunskaper ska knytas till barnens tidigare erfarenheter och 

Skolöverstyrelsen (1991) anser att lärandet ska kopplas till roliga upplevelser. Marita och Helena 

uttrycker hur de genom att utgå från det som barnen är intresserade av och barnens egna upplevelser 

kan få en möjlighet att väcka barnens nyfikenhet och motivation till att vilja lära sig svenskan. 

Precis som Roos (2004)  och Foss Ahldén (2002) betonar Jessica och Cecilia betydelsen av 

skriftspråksstimulerande miljöer. Cecilia menar som Foss Ahldén (2002) att det ska finnas material 

och texter som används och syns i den vardagliga verksamheten i förskolan och skolan så att det 

uppmuntrar barnen till att vilja lära sig läsa och skriva.  

6 Slutsats och avslutande reflektioner

Vi har sett i vårt arbete att pedagogerna vi har intervjuat har åsikter som stämmer överens med den 

forskning som finns om döva barns läs- och skrivutveckling och vi har inte hittat något synsätt som 

står i kontrast mot tidigare forskning. Det finns olika saker som pedagogerna väljer att fokusera på, 

men i det hela har de liknande synsätt. Vi ser att de flesta pedagogerna fokuserar på det visuella 

perspektivet medan Cecilia säger att hon har ett förhållningssätt där hon inte gör skillnad på döva 

eller hörande barn. Vi ser även att alla pedagoger vi intervjuat delar en åsikt där de anser det som 

viktigt att utgå från de döva barnens intressen för att hitta barnens motivation och lust till att vilja 

lära sig det svenska språket. Något som vi inte reflekterat över tidigare när vi började detta arbete är 

hur föräldrarna till de döva barnen, enligt de intervjuade pedagogerna, tilldelas en så viktig roll för 

de döva barnens läs- och skrivutveckling. Vi har visserligen sett i tidigare forskning att föräldrarna 

har en viktig roll för barns språkutveckling i allmänhet, men inte sett det uttryckt i tidigare forskning 
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att de döva barnens föräldrar skulle ha en ännu viktigare roll än föräldrar till hörande barn, som 

Marita och Helena uttryckte. 

Den slutsats vi kan se utifrån vårt syfte och problemformulering är att det synsätt pedagogerna har 

på de döva barnen påverkar deras planering och genomförande av undervisningen. Cecilias synsätt 

som hon uttrycker som att förhålla sig till literacybegreppet gör att hon i sin planering och 

undervisning inte hänger sig åt någon specifik metod för att stimulera de döva barnens läs- och 

skrivutveckling utan där blir det istället viktigt att hela tiden befinna sig i en språklig utveckling 

tillsammans med barnen. Att som pedagog finnas där för barnen och ta tillvara på stunder för 

inlärning. Vad gäller synsättet att det är viktigt att utgå från barnens intressen, som samtliga 

pedagoger uttryckte som viktigt, så får det som påverkan på planeringen och undervisningen att 

pedagogerna bör lyssna på barnen för att hitta det som de är intresserade av. Cecilia nämner att 

pedagoger i förskolan måste våga släppa in populärkulturen och hon tar gärna med leksakstidningar 

till förskolan eftersom barnen gillar att ”läsa” dem. Detta är något som vi anser dominera 

pedagogernas synsätt, just hur viktigt det är att möta barnen utifrån deras egna villkor och intressen. 

Marita, Helena och Jessicas synsätt att det är viktigt att belysa skillnader mellan svenskan och det 

svenska teckenspråket gör att de i sin undervisning diskuterar mycket kring den skrivna svenskan 

med hjälp av teckenspråket för att ge de döva barnen insikten att svenskan och det svenska 

teckenspråket är två olika språk.

Vi anser att vi i vårt arbete skapat ny kunskap som vi inte har funnit i tidigare forskning. Det vi har 

sett är att den tidigare forskning som gjorts inom området döva barns läs- och skrivutveckling i 

första hand har fokuserat på hur döva barn lär sig läsa och skriva och på vilka metoder som kan 

stödja detta, inte på pedagogernas syn, som vi har i vårt arbete. Vi har intervjuat just dessa fyra 

pedagoger och kan inte dra någon generell slutsats att alla pedagoger som undervisar döva barn 

skulle ge oss samma åsikter och synpunkter, men då pedagogerna i förskolan och Specialskolan 

arbetar tätt ihop, och att Specialskolan verkar under Specialskolemyndigheten anser vi att 

möjligheten för att andra pedagoger i förskolor för döva och Specialskolan arbetar på liknande sätt 

och kan dela liknande synsätt när det gäller döva barns läs- och skrivutveckling finns. 

 

Vi ser att med de framsteg som har gjorts med barn som har fått Cochleaimplantat att det läggs mer 

fokus hos pedagogerna på det audiella perspektivet när det gäller undervisning av dessa barn. Detta 

är något vi gärna skulle se vidare forskning i – om och hur synen på det audiella perspektivet ändras 

när det gäller döva barns undervisning.  I och med ökandet av barn med CI så är grupperna i 

förskolan och Specialskolan inte homogent bestående av antingen döva eller hörselskadade. En av 
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pedagogerna berättar att antalet rent döva barn minskar i grupperna och att grupperna ser mer 

diverserade ut. Detta gör att pedagogerna i sitt arbete ännu mer måste hitta hur varje enskilt barn lär 

sig. 

Vi hade i vårt arbete önskat att få göra observationer av pedagogerna tillsammans med barnen för att 

se hur deras undervisning såg ut och inte bara fått deras syn på döva barns läs- och skrivutveckling. 

Vi kan se en viss risk i att pedagogerna uttrycker åsikter som de tror att vi vill höra eller talar om hur 

de önskar att det förhöll sig. Genom att observera pedagogerna i sitt arbete med de döva barnen 

hade vi kunnat få en inblick i hur det verkligen förhåller sig. Vi fick dock inte tillgång till att göra 

observationer av både rektorn på Specialskolan och ansvarig på förskolan på grund av gruppen döva 

barn redan anses som en så pass utsatt minoritet, enligt dem. Vi är även medvetna om att vår 

teoretiska del är större än vad själva resultatdelen är. Vi arbetade fram vår bakgrund och teoridel 

innan vi gick ut och genomförde våra intervjuer och tyvärr så har vi inte fått den bredd på våra 

intervjusvar som vi önskat. Att intervjua flera pedagoger hade varit en möjlighet att kanske kunna få 

en fylligare resultatdel, men som vi tidigare påpekat så hade vi problem med att få tag i 

intervjupersoner som ville medverka i vårt arbete.

Det vi ser i vårt arbete som skulle vara intressant för vidare forskning skulle vara att göra ett större 

forskningsarbete inom samma område vi har forskat inom. Att göra intervjuer med flera pedagoger 

och även få tillgång till att observera barnen.

Avslutningsvis skulle vi vilja tillägga att denna uppsats har varit lärorik för oss att genomföra 

eftersom vi fått en inblick i verksamheten i Specialskolan och i förskolan för döva genom 

intervjuerna med pedagogerna i vår studie. Som snart nyutexaminerade förskollärare anser vi att vi 

har fått en ökad förståelse för barns olikheter och hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning 

som dövhet. Det är inte funktionsnedsättningen i sig som utgör ett hinder för att barnen ska lära sig 

nya saker utan det beror på huruvida pedagogerna kan möta varje barn utifrån sina egna villkor.
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Diskussionsämnen och frågor till intervjuerna

Berätta hur du tänker kring döva barns läs och skrivinlärning

Berätta hur du planerar inför ett läsår, hur du lägger upp läs och skrivundervisningen gör de döva 

barnen? 

Vilken betydelse har barnens kunskapsnivå när det gäller teckenspråket när barnen lär sig skriva och 

läsa?

Finns det generella läs- och skrivutvecklingsstadier för döva barn som det finns för hörande barn? 

Dessa ämnen kommer att ligga till grund för vår intervju och vi hoppas att det ska bli givande 

samtal.

 Med vänlig hälsning, Linda Johansson och Per Johansson
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