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1. INLEDNING OCH SYFTE 

Denna uppsats behandlar läsförståelse i svenskundervisningen för döva. Svenskan innebär för 

barndomsdöva ett inlärt språk. Inlärt innebär att undervisningen i skolan fungerar som en start på 

dövas inlärning av svenska språket (Lindahl 2003). Deras första språk är svenskt teckenspråk och 

teckenspråket har ett teckenförråd och egen grammatik samt egna satsbildningsregler (Bergman 

1979). Enligt Andersson (1991) är läsning det viktigaste i svenskundervisningen för döva. Läsning 

kan vara ett verktyg för att tillägna sig svenska språket.  Dessutom påverkar ökad läsförmåga 

kunskapsnivån även i andra ämnen än svenska och lika viktigt är de sociala konsekvenser. Det 

innebär att till exempel ta till sig information ute i samhället Heiling (1997). Arnqvist (1993) skriver 

att läsning innebär att förstå textens innehåll. Jag är intresserad av läsförståelse. Mera specifikt 

menar jag läsförståelse i svenskundervisningen för döva. För närvarande finns det inte så mycken 

forskning kring detta område. Jag är intresserad av lärarperspektiv. Denna uppsats syftar till att få 

en uppfattning om lärares syn på läsförståelse, deras erfarenheter kring döva läsare och deras arbete 

med läsförståelse i svenskundervisningen för döva. Mina informanter är lärare som undervisar i 

svenska för döva på gymnasienivå1. 

 

Mina frågeställningar: 

Hur beskriver lärarna läsförståelse samt läsförståelse i samband med döva läsare? 

Hur arbetar lärarna med elevernas läsförståelse? 

 

Den första frågeställningen handlar om hur lärarna ser på läsförståelse samt deras erfarenheter när 

det gäller döva läsare. Den andra frågeställningen handlar om lärarnas arbetssätt i deras 

svenskundervisning när det gäller läsförståelse, hur de stimulerar till läsförståelse, samt deras 

åsikter när det gäller lärarens förkunskaper. 

 

Uppsatsens uppläggning: I kapitel 2 redogörs för tidigare forskning vilken utgör teoretisk bas till 

min undersökning. I kapitel 3 beskrivs tillvägagångssättet. I kapitel 4 redogörs för resultaten med 

utgångspunkt i frågeställningarna. I kapitel 5 diskuteras resultaten och uppläggningen utgår även 

där efter frågeställningarna. Sedan sammanfattar jag i enlighet med syftet med uppsatsen. I kapitel 6 

redogör jag för mina slutsatser samt några förslag till framtida forskning. 

 
                                                
1 Gymnasieformen för döva i Sverige heter Riksgymnasiet för döva (RGD) och är förlagd till Örebro. Verksamheten 
finns på fyra olika gymnasieskolor beroende på program; Kvinnerstaskolan, Risbergska skolan, Tullängsskolan och 
Virginska skolan. RGD har funnits sedan 1967 och undervisningsspråket är svenskt teckenspråk. För ytterligare 
information om RGD: http://www.rgd-rgh.orebro.se/ 
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2. BAKGRUND 

Området Svenska som andraspråk för döva är ett relativt ungt forskningsfält. Först följer en översikt 

över döva i Sverige samt teckenspråk och tvåspråkighet, då döva i Sverige vanligtvis är tvåspråkiga, 

med svenskt teckenspråk som förstaspråk. Därefter följer en kortare historisk beskrivning av 

språkundervisningen för döva, vilken kan vara viktig för att förstå olika faktorer kring dövas 

inlärning och språkutveckling. Sedan redogörs för läsförståelse i allmänhet och dövas läsning. 

Slutligen beskrivs ytterligare lärares arbete med läsförståelse för döva. 

 
2.1 Döva i Sverige 

Enligt Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) (1995) finns det ungefär 8000 barndomsdöva i Sverige. 

Det innebär att de är döva från födseln eller har blivit döva som barn. Svenskt teckenspråk är i de 

flesta fall deras förstaspråk och svenska är i de flesta fall deras andraspråk, enligt SDR. Svenska 

språket i detta fall innebär ett inlärt språk. Vidare betonar SDR att varje land har sitt eget 

teckenspråk. Det finns således inget så kallat internationellt teckenspråk. Vidare betonas att 

teckenspråk ”används på samma sätt som hörande använder talspråk” (s. 3).  

 

2.1.1 Teckenspråk och tvåspråkighet 

Bergman (1979) skriver att ett teckenspråk är ett visuellt språk. Det som skiljer teckenspråk och 

talspråk åt är perception och produktion. Ett teckenspråk percipieras visuellt och produceras 

gestuellt medan ett talspråk percipieras auditivt och produceras vokalt. Närmare förklarar Bergman 

(1992), att teckenspråk har samma principiella uppbyggnad som talade språk, att tecken är ”som ord 

uppbyggda av sublexikala element, i detta fall inte vokaler och konsonanter, utan handformer, lägen 

och rörelser” (s. 2). 

 

Viberg (1988) skriver att det finns olika former av tvåspråkighet, nämligen samtidig tvåspråkighet 

och successiv tvåspråkighet. Här är en illustration:  

 

Inlärningsprocess:    Resultat: 

FÖRSTASPRÅKSINLÄRNING  

* parallell inlärning av två språk   * samtidig tvåspråkighet 

ANDRASPRÅKSINLÄRNING  

* hos förskolebarn    * successiv tvåspråkighet 

* hos skolbarn 

* hos vuxna 

(s. 43) 
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Skillnaden mellan samtidig tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet är när språken lärs in. Vid 

samtidig tvåspråkighet lärs två språk in samtidigt, det vill säga parallell inlärning av två språk.  

Ett exempel på ett barns samtidiga tvåspråkighet kan vara att föräldrarna har olika modersmål. Ett 

annat exempel kan vara att barnet lär sig ett språk hemma och ett annat språk som talas av 

majoriteten i samhället. Om ett barn utvecklar ett nytt språk efter det att barnets modersmål hunnit 

etablerats, handlar det om successiv tvåspråkighet. En viktig faktor vid successiv tvåspråkighet är 

åldern. Viberg kategoriserar tre åldersgrupper vid successiv tvåspråkighet: förskoleålder, skolålder 

och vuxenålder. När det gäller döva barn med svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska 

språket som andraspråk innebär det successiv tvåspråkighet. Svenska språket i detta fall innebär ett 

inlärt språk och barnen lär sig svenska språket först i skolan (Lindahl 2003).  

 

Bergman (1981) ger en definition på dövas tvåspråkighet. Hon skriver att dövas tvåspråkighet i 

Sverige innebär olika blandformer av element från svenskt teckenspråk och svenska språket. Hon 

menar att döva är tvåspråkiga i varierande utsträckning och dessa blandformer baseras på olika 

faktorer. Några faktorer är kunskaper i svenskt teckenspråk och svenska, den situation där språken 

används samt samtalspartner och samtalsämne. De flesta döva utvecklar sådana blandformer under 

skoltiden. Möjligheterna att blanda språken ökar i och med de ökade kunskaperna i svenska. 

 

Bergman skriver att det kan vara två symboler som används samtidigt, en oralt respektive en 

manuellt producerad symbol. Ett exempel på det är att det tecknas ”bil” (manuellt producerad) och 

munrörelsen formar ”bil” (oralt producerad). Hon betonar på samma gång att det absolut inte 

handlar om att två språk används samtidigt: 

 

Detta är alltså inte fallet, bl.a. eftersom syntaxreglerna inte är desamma för  

teckenspråk och svenska och det inte går att producera två språk samtidigt –  

inte ens när olika kanaler utnyttjas (s. 6).  

 

Bergman menar att svenskt teckenspråk respektive svenska språket har sin egen grammatik och sin 

egen struktur2, varför det inte går att producera dem samtidigt.  

 

Svartholm (1984) konstaterar och betonar att skillnaden mellan dövas och hörandes tvåspråkighet 

inte ligger ”i vilka funktioner båda språken i första hand kan fylla för individen” (s. 118), utan 

själva språkinlärningen, det vill säga perceptions- och produktionssätt.  

                                                
2 För närmare beskrivning, se Bergman (1979, 1981, 1992) 
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2.1.2 Språkundervisning för döva   
Historiskt sett utmärktes undervisningen på grundskolorna för döva i Sverige mer eller mindre av så 

kallade orala metoder från runt 1880 till runt 1965 (Pärsson 1997). Wallin (1987) skriver att orala 

metoder innebar att undervisningen skedde så att läraren talade och inte använde svenskt 

teckenspråk och att eleverna fick lära sig att tala på lektionerna. Detta berodde på att lärarna utgick 

från att det döva barnet inte hade något språk när det började skolan. Teckenspråket betraktades inte 

som ett språk. Språk i detta fall betraktades endast som tal- och ljudbaserat och orala metoder 

tillämpades i undervisningen. Utvecklingen har visat att flera döva på denna tid istället fått 

undermåliga språkkunskaper, i både svenskt teckenspråk och svenska, enligt Wallin. 

 

I början av 1970-talet konstruerades så kallad tecknad svenska i syfte att det skulle underlätta för 

dövas inlärning av svenska språket och kommunikationen mellan döva och andra (Svartholm 1997). 

Det skulle gå till så att ord från svenskt talspråk och tecken från svenskt teckenspråk skulle 

användas simultant, det vill säga man skulle tala och teckna samtidigt. Det var även ett speciellt sätt 

att framföra svenskans tempusböjningar. Hörande lärare förväntade sig att de döva eleverna skulle 

utveckla sin svenska när lärarna använde tecknad svenska. Utvecklingen blev en helt annan, lärarna 

hade svårigheter att göra sig förstådda bland döva och de hade även svårt att hänga med i dövas 

samtal (Bergman 1977; Svartholm 1997). Tecknad svenska är ett kommunikationsmedel som följer 

svenska språkets grammatik. Tecknad svenska är för exempelvis hörande lärare fortfarande svenskt 

talspråk även om de antar att det är teckenspråk som de använder (Ahlgren 1984). 

 

Den 14 maj 1981 erkändes teckenspråket av riksdagen officiellt som dövas första språk. I Läroplan 

för grundskolan 1980 gjordes 1983 förändringar så att all undervisning av döva skulle ske på 

teckenspråk. Detta var historiskt unikt i världen (Fredäng 2003). En studie av den första gruppen 

döva avgångselever från specialskolan3 som har fått tvåspråkig undervisning visar att en del elever 

hade en läsförmåga i klass med hörande i samma åldersgrupp. Vid skrivtest märkte forskarna att 

eleverna gjorde en del obetydligare grammatiska fel men det de skrivit var fullt begripligt. När 

eleverna skulle berätta texter på svenskt teckenspråk kunde en del elever återge texten 

innehållsmässigt. Några elever återgav texten ord för ord med enskilda tecken. Forskarna bad dessa 

elever att förklara texten innehållsmässigt och forskarna kom fram till att eleverna inte förstod något 

av det de uttryckt själva. Forskarna misstänkte att det berodde på deras tidigare skolår, då tecknad 

svenska i huvudsak tillämpades i undervisningen (Svartholm 1997).  

                                                
3 För ytterligare information om specialskolan:  http://www.spm.se/ 
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2.2 Läsförståelse i allmänhet 

Enligt Tornéus (2000) kan läsning ses från två sidor, nämligen avkodning och läsförståelse. Den ena 

sidan handlar om den språkliga bearbetningen, det vill säga översättning av bokstäverna till 

språkliga enheter av olika slag, till exempel stavelser, orddelar, ord och ibland större enheter. Den 

andra sidan handlar om förståelse av textens innehåll. Vidare skriver hon att läsning är en färdighet 

och det innebär att avkodningen måste automatiseras, det vill säga ske utan ansträngning. Stadler 

(1998) skriver liknande och hävdar att läsförståelsen ”är intimt kopplad till läsarens mognad, 

kunskap och allmänna språkliga och intellektuella förutsättningar” (s. 30). Hon menar att 

läsförståelsen varierar mycket och det beror på individens kognitiva kapacitet och texternas olika 

egenskaper, varför ”olika personer kan förstå samma text mer eller mindre och på olika sätt” (ibid.).  

 

Lundberg (2006) skriver att läsning innebär ett möte mellan läsaren och texten. När det gäller 

avkodning skall det ske med så liten resursinsats som möjligt, så att läsaren lägger ner sin energi 

framför allt på att tolka texten. Lundberg skriver att det är viktigt att ge barnen förförståelse för 

texten. Om ett barn saknar sådana kunskaper blir det praktiskt taget omöjligt för barnet att läsa 

texten. Han menar att varje ord i texten kan avkodas, och avkodar vi ord för ord, ger det en 

osammanhängande bild. Det handlar om att söka bilda sig en ”inre föreställningsvärld av vad det är 

frågan om” (s. 36). Lundberg menar därför att det är viktigt med högläsning, vilket ger barnet rika 

möjligheter att utveckla ordförrådet och därmed föreställningar om olika texters uppbyggnad.  

 

Arnqvist (1993) skriver att läsning är att förstå textens innehåll. Han menar att när vi läser gissar vi 

vilka ord som ingår i texten, det vill säga att vi har en idé om vad texten handlar om. Han nämner 

att det finns forskning som visar att ”ögat vid läsning ligger mellan tre och fem ord längre i texten 

än det ord vi faktiskt läser” (s. 84). Det innebär att vi försöker uppfatta innebörden i texten, annars 

blir det uteslutande en avkodning av texten. Läsaren formulerar antaganden om vad texter handlar 

om, vilket utmärker vana läsare. Sådana läsare har en förmåga att skilja på vad som är viktigt och 

vad som är mindre viktigt i texten och de frågar sig hela tiden om de har uppfattat textens innebörd. 

En del läsare, till exempel elever, uppfattar inte textens innebörd. Arnqvist nämner fyra olika 

orsaker.  

 

- Eleven har inte tillräckliga förkunskaper  

- Eleven har tillräckliga förkunskaper men lyckas inte knyta dessa kunskaper till den text 

   han/hon läser  

- Eleven gör en avvikande tolkning av texten än den som författaren avsett  

- Eleven uppfattar texten men kan inte analysera innehållet kritiskt    (s. 102-103)   
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Vidare skriver Arnqvist att det finns två problem som anknyter till läsförståelse. Det ena problemet 

är problemet med att undervisa elever i regler och strategier för textförståelse. Han menar att det 

innebär att få eleverna att ständigt ställa frågor till texten och reflektera över textens innehåll. Det 

andra problemet är problemet med att förbättra elevernas bristande förkunskaper. Arnqvist skriver 

att det senare kräver tid och omdömesförmåga och han nämner fyra förslag på hur läraren kan 

hjälpa eleven. 

 

- Anpassa texten till elevens kunskaper  

- Hjälp eleven att finna det som är viktigt i texten  

- Förmå eleven att ständigt fråga om texten är begriplig  

- Hjälp eleven att relatera den till de egna erfarenheterna  

(s. 109)  

 
Det kan organiseras så att eleverna arbetar i smågrupper. Enligt Arnqvist finns erfarenheter som 

visar att denna arbetsform leder till mycket goda resultat, genom att läsförståelsen förbättras 

påtagligt, samt att eleverna tillsammans får diskutera innehållet i olika texter.  

 
Det som kännetecknar en van läsare är att läsaren inriktar sig på de högre bearbetningsnivåerna, det 

vill säga textens meddelande. När det gäller de lägre bearbetningsnivåerna, det vill säga det 

språkliga, till exempel ändelser och konstruktioner, överlåter läsaren till automatiken. Läsaren läser 

följaktligen automatiskt. Automatiken kan avbrytas då och då och det kan handla om oväntade 

ordändelser, obekanta ord eller komplicerade konstruktioner eller att läsaren tror att läsaren har 

missförstått något. Läsaren har mer än tillräckligt ord- och frasförråd. Läsaren har ytterligare 

kunskaper såsom relationer mellan satser, meningar och stycken (Andersson 1991).  

 

En ovan läsare däremot har ett otillräckligt ord- och frasförråd och har svårt att hantera flera typer 

av syntaktiska konstruktioner, i synnerhet när de innehåller obekanta och abstrakta ord. Det innebär 

att läsaren lägger sin energi på de lägre bearbetningsnivåerna. Läsaren har små möjligheter att se 

texten i större sammanhang, skriver Andersson.  

 

Tornéus (2000) betonar högläsning av sagor och andra berättelser. Barn lyssnar och lär sig att förlita 

sig på språket. Det leder till att barn skapar förståelse och sannolikt i och med det benägenhet att 

inta en mer kritisk ställning till det de läser.   
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Även Frost (2002) betonar högläsning. Eleverna får ”ett mer medvetet förhållningssätt” (s. 84).  

Frost menar att eleverna då börjar kunna avskilja språket från handlingar och upplevelser, att 

språkanvändningen utvecklas från att vara situationbestämd till att vara oberoende av situationen, 

att språket används på ett mera reflekterande sätt.  

2.2.1 Dövas läsning 

Wennergren (2002) skriver att jämfört med hörande barn är svenska språket ett helt nytt språk för 

döva barn med svenskt teckenspråk som första språk, eftersom teckenspråket saknar skriftlig 

uttryckssida. Därför är det vanligt med svårigheter när döva skall lära sig läsa. Vidare skriver hon: 

 

För det andra kan döva till skillnad från hörande principiellt sett bara nå betydelsen  

av ett ord genom direktavkodning, dvs. från visuell input till betydelse. Hörande kan  

utöver direktavkodning också nå betydelsen hos ett ord genom fonologisk omkodning, dvs.  

från bokstäver via språkljud till betydelse (s. 9) 

 

Samtidigt frågar Wennergren om denna fonologiska omkodning är lika viktig för döva läsare som 

hörande läsare. Hon menar att kanske det är så att döva använder sig av något annat system för 

omkodning för att kvarhålla orden i korttidsminnet och sedan hämta betydelsen som en helhet från 

långtidsminnet. Om så är fallet är det inte omöjligt att detta system kompenserar den fonologiska 

omkodningen, skriver Wennergren.  

 
Lindahl (2003) skriver att läskunnigheten hos döva i Sverige inte alltid är densamma som hos 

hörande elever. Detta beror på att villkoren är olika för döva och hörande. Lindahl menar att när 

hörande elever börjar lära sig läsa har de sitt talspråk som referens. Svenska för döva är vanligtvis 

ett inlärt språk och därför handlar det om undervisning. Enligt Lindahl är en vanlig konsekvens att 

flera döva barn och ungdomar har en negativ attityd till läsning. Han skriver att viljan att förstå och 

den egna nyfikenheten är den enda drivkraften och risken att ge upp finns om viljan inte finns. 

Lindahl betonar samtidigt att läskunnigheten i hög grad är individuell bland döva. En del är goda 

läsare medan andra har svårigheter av olika grader. 

 

Eftersom svenskan för de flesta döva är ett inlärt språk menar Svartholm (1990) att i undervisningen 

krävs det att eleverna måste få möta texter i mängd och att texterna begripliggörs genom svenskt 

teckenspråk. Svartholm preciserar detta med att texten översätts till svenskt teckenspråk samt 

diskuteras och förklaras på svenskt teckenspråk.  
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Hon menar att eleverna inte lär sig svenskan genom att studera grammatik, utan att inlärningen kan 

bli lättare då eleverna får ”saker och ting förklarade för sig” (s. 12). Även Roos (2004) betonar 

samtal kring texter:  

 

”När barnen inte vet, vad texter kan innehålla, frågar de inte heller efter dem”  

(s. 161).  

 

Roos menar att avsaknad av sådana samtal är ett problem och hinder i barnens utveckling i svenska 

språket. I hennes studie har hon funnit att lärares kommentarer, om än så korta, av texter är viktigt 

för att främja elevernas läsintresse. Vad gäller samtal kring texter betonar Roos samtal på metanivå 

kring svenskt teckenspråk och svenska. Hon menar att det innebär att beskriva språkens likheter och 

olikheter och därmed ge eleverna en uppfattning om att svenskt teckenspråk och svenska är två 

skilda språk. Detta tyder på att förstaspråket har stor betydelse för utvecklingen av andraspråket. 

SOU (1997) skriver: 

 

Utvecklingen av ett barns förstaspråk stödjer utvecklingen av andraspråket. Dessutom  

är förstaspråket viktigt för identitet och självkänsla och därmed för möjligheterna att  

lära sig överhuvudtaget. Därför är det mycket viktigt att satsa både på förstaspråksundervisningen  

och på undervisningen i svenska som andraspråk (s. 43).  

 

Andersson (1991) skriver att genom möten med diverse texter utvecklar läsaren inte bara sitt språk 

kvantitativt, det vill säga utökar ord- och frasförrådet, utan även kvalitativt, det vill säga får kunskap 

om ords och frasers betydelsenyanser. Andersson har arbetat med vuxna döva elever och han 

nämner att det viktigaste är att stimulera eleverna att läsa diverse typer av texter som de själva är 

intresserade av. Därmed utvecklar de sin svenska både kvantitativt och kvalitativt.  

 

Heiling (1997) skriver om en del resultat till exempel vid ökad läsförmåga. Heiling nämner att det 

påverkar kunskapsnivån även i andra ämnen än svenska och lika viktigt är de sociala 

konsekvenserna. Det innebär att till exempel ta till sig information ute i samhället, exempelvis 

information från myndigheter och information som ges genom olika informationstekniker.  
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2.2.2 Arbete med läsförståelse 

Ovan har det tagits upp en del om lärares arbete i svenskundervisningen. Tornéus (2000), Frost 

(2002) och Lundberg (2006) betonar högläsning av olika texter, vilket bidrar till rika upplevelser för 

eleverna och skapar medvetenhet och läsförståelse.  

 

När det gäller döva elever skriver Roos (2004) att högläsning är något specifikt för hörande elever, 

då de har hört sagor läsas och de utvecklar en medvetenhet om hur texter skall se ut. När det handlar 

om högläsning för döva elever, vilken sker på svenskt teckenspråk, är det mera bokens innehåll, 

dess speciella stil och författarens budskap, skriver Roos.  

 

Boken blir berättad snarare än föremål för högläsning. Det innebär att de döva barnen inte kan uppfatta så 

mycket av det som kan sägas vara den textmässiga strukturen (s. 176) 

 

Istället betonar Roos, liksom Svartholm (1990), mer arbetet med att översätta och diskutera texterna 

på svenskt teckenspråk. Som nämndes ovan, Andersson (1991) betonar att det är viktigt att 

uppmuntra eleverna att läsa de texter de själva är intresserade av. Enligt SOU (1997) finns det 

erfarenheter som visar att till exempel elever blir bra läsare om de tycker om att läsa och är 

intresserade av det lästa. 

 

Frost (2002) redogör för fem aspekter av lärarrollen när det gäller läsundervisning.  

 

1. Lärarens roll är att skapa en mångfasetterad skriftspråklig miljö som gör det lättare för  

barnet att lära sig läsa. 

2. Lärarens roll är att stödja barnet i dess strävan efter att uppnå vissa mål. 

3. Lärarens roll är att vägleda barnets utveckling utifrån dess specifika behov. 

4. Lärarens roll är att ge direkt undervisning när barnet har behov av vissa kunskaper. 

5. Lärarens roll är att bekräfta barnet när dess lärande har varit lyckat.  

(s. 17) 

 

Frost menar att dessa punkter handlar om makronivå: lärarens roll som ”organisatör och ledare av 

klassens arbete” (s. 17). Frost betonar samtidigt även arbetet på mikronivå, vilket innebär lärarens 

kontakt med den enskilda eleven, det vill säga samarbete mellan lärare och elev. På så sätt kan 

läraren bland annat stödja elevens olika strategier, till exempel när det gäller att förstå textens 

innehåll.  
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Stadler (1998) skriver en del om vad läraren behöver veta när det gäller läsning. Hon betonar att 

läraren ”bör vara medveten om vad som sker språkligt i inlärningssituationen hos den som lär sig” 

(s. 89). Hon menar att det som behövs är teoretiska kunskaper vad gäller läsprocess och inlärning, 

för att kunna bedöma resultatet av den egna undervisningen. Bland annat svenska språkets 

grammatik är en grund. Även kunskap om relationen mellan talat och skrivet språk, samt den 

normala språkutvecklingen är viktigt, enligt Stadler. Dessutom skriver Stadler att det är viktigt med 

lärarens förmåga att kunna bedöma läromedel och ”nya arbets- och inlärningsmodeller för att kunna 

utforma sitt arbetssätt på stabila grunder” (ibid.). 

 

Arbete med medvetenhet hos eleverna kan vara viktigt. Enligt SOU (1997) verkar påtagligt bättre 

läsförmåga gå i hand i hand med medvetenhet. SOU menar att eleverna blir bättre läsare om de ser 

läsningen som ”en möjlighet att göra nya erfarenheter, möta nya människor eller få höra om sådant 

de annars inte skulle få vara med om” och inte ”som en färdighet, en prestation” (s. 116). SOU 

menar att eleven lär sig att läsa om den har uppfattningen att läsning är något eleven gör för sin 

egen skull, för att det angår eleven själv.  

3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
3.1 Intervju som metod 

Trost (2005) skriver om kvalitativa intervjuer, det vill säga intervjuer som tillämpas om annat än 

siffror och tabeller är av intresse. Kvalitativa intervjuer är ett bra sätt om det som strävas efter är att 

förstå människors erfarenheter och åsikter. Det som är utmärkande för kvalitativa intervjuer är enkla 

och raka frågor samt komplexa och innehållsrika svar. 

 

Kvale (1997) beskriver intervjuprocessen på sju stadier: (1) tematisering, (2) planering, (3) intervju, 

(4) utskrift, (5) analys, (6) verifiering och (7) rapportering. Med tematisering avses 

undersökningens syfte och att ämnet för undersökningen skall beskrivas innan själva intervjun 

genomförs. Planering innebär att planera hela tillvägagångssättet, processen. Med utskrift avses 

förberedelse av intervjumaterialet för analys. Hur analysen skall gå till hänger på undersökningens 

ämne och syfte. Verifiering handlar om intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och 

validitet. Det vill säga huruvida författaren kan göra någon generalisering. Reliabilitet handlar om 

intervjuresultatets kvalitet och validitet handlar om huruvida intervjuundersökningen har koppling 

till ämne och syfte. 
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När det gäller urval av intervjupersoner skriver Trost (2005) att det är ointressant med 

representativa urval om det handlar om kvalitativa studier. Trost menar att intervjuaren skall 

begränsa sig till ett litet antal informanter och hävdar att ”ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket 

mera värda än ett flertal mindre väl utförda” (s. 123).  Intervjuaren skall tänka på homogenitet men 

samtidigt variation bland informanterna. Trost nämner att antal informanter att föredra kan vara fyra 

upp till åtta.  

 

När det gäller frågor rekommenderar Trost en lista med frågeområden och listan bör vara ganska 

kort. Han menar att utförda intervjuer blir material för bearbetning och det blir väldigt arbetsamt om 

det blir enorma mängder av material.  

 

Kvale (1997) betonar att intervjuaren måste tänka på att en utförd intervju är levande samtal och att 

utskriften blir verktyg för tolkningen av det som sades i intervjun. Kvale menar att utskriften skall 

betraktas som ”del i en ständig utveckling av meningen í det som sagts” (s. 167). Kvale menar 

närmare att det blir en fortsatt dialog med utskriften, vilket kan leda till ”ett förnyat samtal med den 

intervjuade” (ibid.). Att analysera enligt Kvale ”betyder att skilja något i delar eller element”  

(s. 167-168). Det vill säga att intervjupersonens uttalanden i samtalet blir en berättelse som 

”fragmenteras i enskilda delar, det må vara som avsnitt, meningar eller ord” (s. 168). Resultatet 

presenteras enligt Kvale med ord utifrån meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att 

intervjupersonens uttalanden formuleras mera precist. Långa uttalanden pressas till kortare och 

precisare formuleringar. Kvale menar att ”den väsenliga innebörden av det som sagts omformuleras 

i några få ord” (s. 174).  

 

3.2 Informanterna och genomförande 

Det som intresserar mig är lärares kunskaper och erfarenheter samt åsikter om 

svenskundervisningen för döva. Jag har funnit att kvalitativa intervjuer är den lämpligaste metoden. 

Om jag istället haft enkät som metod hade jag kanske fått en del tunna eller svårtydda svar. Då jag 

har haft kvalitativa intervjuer som metod har jag kunnat be om förtydliganden och ställt följdfrågor.  

 

Mina informanter är lärare och de har genomgått lärarutbildning och har ett antal års erfarenhet av 

svenskundervisning på riksgymnasiet för döva. Jag skickade elektronisk post med förfrågan direkt 

till dem personligen. Målsättningen var fem-sex lärare men det blev fyra. En del svarade inte på 

förfrågan och andra svarade med att meddela att de inte kunde ställa upp på grund av tidsbrist.  
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När det gäller intervjufrågorna har jag utformat dem i enlighet med frågeställningarna och tidigare 

forskning. Som tidigare nämnts, den första frågeställningen handlar om lärarnas syn på läsförståelse 

samt deras erfarenheter kring döva läsare. Den andra frågeställningen handlar om lärarnas arbetssätt 

i svenskundervisningen när det gäller läsförståelse, hur de stimulerar till läsförståelse. 

 

Jag ställde följande frågor i anslutning till den första frågeställningen: 

Vad innebär läsförståelse enligt dig? 

Hur gör döva läsare när det gäller avkodning? 

Vad utmärker en van döv läsare respektive en ovan döv läsare? 

 

Jag ställde följande frågor i anslutning till den andra frågeställningen: 

Hur stimulerar du dina elever till läsförståelse?  

Hur tar du reda på elevernas läsförmåga? 

Vad för förkunskaper bör en lärare ha? 

 

Intervjuerna har spelats in på videoband. Kommunikationen har varit på svenskt teckenspråk och 

därför har jag använt videokamera. Förutom tecknen finns det ansiktsuttryck som talar om 

grammatiska och andra viktiga element. De kan följaktligen tala om viktig information. Intervjuerna 

har genomförts på informanternas respektive arbetsplats och informanterna har intervjuats var för 

sig. Varje intervju har tagit runt 30 minuter. Informanten och jag satt litet snett bredvid varandra 

mot kameran. Jag ville även kunna se vad jag har frågat/yttrat. 

 

3.3 Databearbetning och analys  

Databearbetning innebär förberedelse av intervjumaterialet för analys. I detta fall handlar det om en 

överföring från svenskt teckenspråk till skriven svenska.  

 

Denna process har inte varit enkel. Svenskt teckenspråk och svenska är två helt skilda språk, med 

olika grammatik och egna satsbildningsregler. Som nämndes ovan, finns det förutom tecknen 

ansiktsuttryck som signalerar grammatiska och andra viktiga element. Ansiktsuttryck kan tala om 

exempelvis betoning eller tveksamhet, och det att sätta rätt ord på rätt företeelse vill jag betona som 

mycket viktigt att tänka på när det gäller teckenspråkskommunikation i en undersökning. Det 

handlar även om att formulera så att tolkningen på svenska blir korrekt. Jag har fått gå tillbaka till 

videomaterialet flera gånger för att kontrollera vad som verkligen hände.  
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Jag har försökt vara så noggrann som möjligt med att tolka vad informanterna har yttrat och försökt 

överföra korrekt till skriven svenska.  

 

I min utskrift ser det ut så här: 

Intervjuare: text…………… 

Informant: text……………. 

 

Jag har således även översatt mina frågor/yttranden, eftersom det annars hade blivit 

osammanhängande. Analysarbetet hade försvårats i så fall. I resultatdelen redogör dock jag enbart 

för informanternas svar, och i diskussionsdelen analyserar jag resultaten. Jag undersöker vad 

informanterna har nämnt och vad forskningen framlägger.  

 

3.4 Verifiering och etiska aspekter 

Jag behandlar läsförståelse i svenskundervisningen för döva utifrån en grupp lärares perspektiv. Jag 

har således ingen avsikt att göra någon allmän generalisering. Det är denna grupp lärares kunskaper 

och erfarenheter som det handlar om.  

 

Jag har varit noggrann med urvalet av informanter. Alla mina informanter utbildade lärare och har 

arbetat med svenskundervisning för döva elever på gymnasienivå i ett antal år, vilket torde ge hög 

reliabilitet. Då jag har haft intervju som metod ger reliabiliteten ökat värde. Jag har i intervjuerna 

kunnat be om förtydliganden och ställa följdfrågor. Mitt ämne är som nämnts läsförståelse i 

svenskundervisningen för döv och jag är intresserad av lärares erfarenheter, kunskaper och åsikter. 

Jag anser att det har en tydlig koppling till intervjuundersökningen, vilket torde ge ett högt värde 

när det gäller validitet.  

 

När det gäller etiska aspekter lägger jag enorm vikt på anonymitet när det gäller mina informanter. 

Döva och andra involverade fungerar som en liten grupp, vilket gör att det finns en ”alla känner 

alla”-situation. Ingen annan får tillgång till mitt datamaterial och informanterna tilldelas fingerade 

namn och namnen har inte någon koppling till kön. 
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4. RESULTAT 

Jag har valt att presentera resultaten efter frågeställningarna och intervjufrågorna. Informanterna 

benämns Karl, Pia, Jenny och Sanna. Observera att namnen är fingerade och att de inte har någon 

koppling till kön. 

 

4.1 Läsförståelse 

Här redogör jag för informanternas syn på läsförståelse samt deras erfarenheter kring döva läsare.  

 

4.1.1 Läsförståelse 

Karl ser två delar i läsförståelse; avkodning och förståelse. Den ena delen innebär att försöka tyda 

de så kallade krumelurerna, graferna. Den andra delen innebär tankebearbetning, att det blir som en 

”film” för läsaren. Han menar att läsaren funderar om något i texten kan kopplas till läsarens 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Om det uteslutande handlar om avkodning, innebär läsningen 

att läsa och inte förstå.  

 

Pia beskriver läsförståelse som att kunna uppfatta och förstå texten, att läsaren skapar sig en bild, att 

läsaren är med i texten. Hon menar att det innebär kopplingar till läsarens tidigare erfarenheter. Om 

läsaren har sett och upplevt mycket, kan läsaren då föreställa sig saker och ting i läsningen.  

 

För Jenny innebär läsförståelse att läsaren har nytta av vad som står i texten, att läsaren får en så 

kallad aha-upplevelse. Läsaren känner att läsaren förvärvar information utifrån texten.  

 

Läsförståelse innebär för Sanna att läsaren kan uppfatta texten och förstå textens innebörd.  

 

4.1.2 Dövas avkodning 

Jag ville ta reda på hur det fungerar med avkodning för döva läsare. Som nämndes ovan, hörande 

läsare kan koppla skriftspråket till talspråket, genom fonologisk omkodning (Wennergren 2002, 

Lindahl 2003). Denna fråga var svår att svara på för merparten av informanterna. Istället har de 

beskrivit hur läraren kan hjälpa eleven.  

 
Karl nämner att när det gäller ovana döva läsare, är de ofta osäkra. De har svårt att uppfatta 

kontexten i texten. Det kan även handla om ordets betydelse, speciellt då det gäller tvetydiga ord. 

Han menar att det är viktigt att eleven får texter med rimlig nivå, att eleven har möjligheter att 

förstå texten.  
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Han nämner vidare att det är viktigt med samtal mellan lärare och elev kring texten, då kan läraren 

se om eleven har missförstått något. Sådana samtal menar han utvecklar elevens läsförmåga.  

 

Pia nämner att svenskt teckenspråk är till stor hjälp om läsaren inte kan förstå textens innebörd. Hon 

brukar återge texten på svenskt teckenspråk och då skapar sig eleven en bild av texten.  

 

Jenny nämner att hon brukar säga att det inte finns någon genväg, utan att man får läsa mycket. Hon 

menar att ovana läsare ofta inte har ”knäckt koden”. De kanske inte har läst så mycket tidigare.  

 

Sanna tror att avkodning för döva läsare innebär så kallade ordbilder. De ser ordet och memorerar 

det. Det handlar om direktavkodning. Det är vanligt att döva stavar korrekt, då det handlar om 

direktavkodning, enligt Sanna. Hörande kan som nämnts koppla till talspråket och de kan skriva så 

som det ser ut i talspråket. Eftersom döva memorerar orden som helheter kan 

segmenteringsproblem dyka upp. Det kan vara flera ord i ett ord och ovana döva läsare kan ha 

problem med att dela upp ordet och därmed förstå ordets betydelse. 

 

4.1.3 Vana döva läsare respektive ovana döva läsare 

Enligt Karl är det ingen skillnad mellan vana döva läsare och vana hörande läsare. Däremot när det 

gäller ovana döva läsare är det typiska att fraser, homonymer, referensbindningar och verbpartiklar 

kan vålla problem för dem. Några exempel på ord med verbpartiklar är köra på, köra av och köra in. 

Det är mer än ett ord som tillsammans bildar ett uttryck. Läsaren känner till ”köra” men kan inte 

förstå när det finns verbpartikel till. Hörande läsare har stöd i talspråket.  

 

Pia nämner att vana döva läsare har ett större ordförråd. De visar sin läsförmåga på sitt teckenspråk 

och på deras skrivande. De återger texten på svenskt teckenspråk med kreativitet.  

De ovana visar tveksamheter när de försöker återge på svenskt teckenspråk. Att de är ovana kan 

även märkas på deras skrivande. De har ofta svårt att koppla till verkligheten, vilket kan handla om 

brist på omvärldskunskap. Eleverna har då svårt att föreställa sig saker och ting.  

 

Jenny nämner att vana döva läsare känner till fasta uttryck4 och kan läsa ”mellan raderna”. De har 

således knäckt koden. De klarar att läsa olika texter med olika svårighetsgrader. När det gäller 

ovana läsare är fasta uttryck ofta ett hinder. Annat som kan vålla problem är svåra ord och långa 

meningar. De ovana har svårt att uppfatta textens budskap, vad texten vill säga.  

                                                
4 Fasta uttryck kan till exempel vara ordspråk.  
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Lärarens återgivning av texten på svenskt teckenspråk kan vara en hjälp. Ett annat sätt är att låta 

eleven återge texten på svenskt teckenspråk och då kan läraren se hur mycket och vad eleven har 

förstått eller inte. Jenny brukar säga till sina elever att inte haka upp sig vid ett ord till exempel, utan 

försöka förstå textens innebörd.  

 

Enligt Sanna är det inte så stora skillnader mellan döva läsare och hörande läsare. Det finns 

språkintresserade och de som inte är intresserade bland både döva och hörande. En del läser mycket 

och andra läser mindre, och den som läser mycket tycker således att läsning är något spännande. 

Läsaren kanske inte förstår allt men är intresserad av innehållet. Läsaren läser och försöker förstå 

helheten. Läsaren hoppar över obegripliga element och försöker förstå helheten. Sannas erfarenhet 

är att det finns tre nivåer. En van läsare kan ”se bakom texten”, gissa och bilda sig föreställningar. 

Det kan vara kopplingar till samhället. Andra läsare kan förstå innehållet men missar poängen. 

Ovana läsare kan förstå orden i sig men begriper inte sammanhanget. Vanliga element i texten som 

kan vålla problem för ovana döva läsare är synonymer och verbpartiklar. När det gäller synonymer 

handlar det om att eleverna inte har mött dem så mycket. Myndighetsspråk är ofta komplicerat.   

 

4.2 Stimulering till läsförståelse 

Här redogör jag för informanternas arbetssätt, hur de stimulerar till läsförståelse, samt deras åsikter 

kring lärarens förkunskaper.  

 

4.2.1 Arbetssätt 

Karl nämner att han försöker hitta texter med rätt nivå. Han säger att han brukar tänka på att en text 

har 90 % koppling till elevens tidigare kunskaper och erfarenheter och 10 % nytt. Det handlar om 

lite utmaning, menar han, eftersom läsningen annars inte blir någon träning. Han betonar även 

samtal mellan lärare och elev. Det kan handla om till exempel ordalternativ, olika uttryckssätt och 

ordklasser (till exempel hungrig [adjektiv] och hunger [substantiv]).  

 

När det gäller elever med brist på omvärldskunskap brukar Pia arbeta med bilder och eventuellt 

också film, helst med koppling till någon litteratur. Det kan till exempel handla om 

miljöbeskrivning. Pia anser att det är viktigt med högläsning också. Eleven får sedan läsa boken och 

kan då tänka på vad läraren har berättat. Emellertid fungerar det inte på alla elever, nämner Pia. Hon 

brukar även köra samtal kring texten med eleverna. Det kan handla om att förklara vissa ord som 

eleverna inte förstår. Eleverna kan också få arbeta i par, återge och förklara för varandra. Pia kollar 

då hur mycket och vad de har förstått eller inte.  
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När det gäller val av texter anser Pia att det är viktigt att tänka på att texten varken är för lätt eller 

för svår. Pia brukar välja texter som kopplas till elevernas ålder och intressen.  

 

Jenny betonar att det skall vara balans i texterna, både vad gäller mängd och innehåll. Högläsning är 

ett bra sätt att framkalla intresse och nyfikenhet, enligt henne. Samtidigt betonar hon att läraren inte 

bara arbetar språkmässigt, utan även med elevernas bakgrund och självförtroende. Det finns en del 

elever som aldrig läser på fritiden och flera av dem har råkats av negativa attityder hos lärare i 

grundskolan. Lärarna har således haft låga förväntningar på eleverna. Dessa elever har väldigt lätt 

att ge upp, så fort det känns svårt. Jenny nämner att hon brukar säga till eleverna att de är nu i en ny 

skola och har nu en ny chans att visa vad de kan och hon säger till dem att det är bra att de gör 

misstagen nu i skolan för att lära sig, och inte sedan. 

 

Enligt Sanna är det viktigaste att börja där eleven befinner sig. Om eleven inte tycker om att läsa 

kan läraren fråga eleven vad den tycker om. Det kan vara exempelvis sporttidningar. Läraren 

försöker således hitta elevens intresseområden och börja på elevens nivå. Diskussioner är även ett 

sätt att stimulera eleven. En text kan tolkas på olika sätt och det är viktigt att få eleven att bilda sig 

en egen uppfattning och diskutera den. När det gäller val av texter anser Sanna att det är viktigt att 

hitta texter med olika nivåer. En bra start menar Sanna är även texter som har koppling till 

aktualiteter i samhället.  

 

4.2.2 Läsförmåga 

Karl nämner att nivån på elevens läsförmåga märks ganska snabbt, efter två-tre veckor. Han brukar 

intervjua dem och samtala med dem kring texter. Elevernas läsförmåga märks även genom deras 

skrivande. 

 

Pia brukar använda sig av att dela ut olika texter med olika nivåer. Det kan till exempel vara artiklar 

och noveller. Hon testar också eleverna med frågor kopplade till texterna. Frågorna kan vara 

konstruerade med andra ord än de som finns i texterna. Eleven får tänka och söka i texterna. Det 

sättet fungerar, hävdar Pia. Hon ser hur mycket de förstår och vilka nivåer de ligger på.  

 

Jenny nämner att hon brukar låta eleverna skriva om sina möten med svenska språket, om deras 

läsning och skrivande. Om de tycker om att läsa, om de tycker om att leka med språket, om de 

tycker om svensklektioner, om de läser/skriver på fritiden. På så sätt kan läraren se hur mycket de 

använder språket – frivilligt.  
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Jenny brukar sedan dela ut diverse texter, till exempel noveller och nyhetstexter, att arbeta med 

under cirka fem veckor. Hon brukar ha frågor till och diskussioner kring texterna. Efter dessa 

veckor får läraren en bra bild av elevens läsning och skrivande.  

 

Sanna brukar göra så att eleverna får berätta om sig själva, om sina drömmar och framtidsplaner. 

Sanna menar att utifrån elevernas skrivande kan läraren förstå mycket. En del elever kanske brister i 

ordförråd. Sedan brukar hon använda sig av några olika texter. Det brukar vara enkla texter 

kopplade till elevernas situation och vardag. Sedan pratar de kring texterna och läraren kan se på 

elevernas yttranden kring deras läsförståelse. Sanna menar att det inte är riktigt att testa, utan att 

elevernas läsförmåga märks på vägen. Sanna betonar att läraren skall börja där eleven befinner sig 

och att läraren alltid arbetar på en nivå som är snäppet högre än den enskilda elevens nivå, så att 

läsning blir träning.  

 

4.2.3 Lärarens förkunskaper 

Förutom kunskaper både i svenska språket och svenskt teckenspråk är det viktigt att jämföra med 

hörande läsare, hävdar Karl. Han menar att det finns många likheter mellan döva läsare och hörande 

läsare och därför är det bra att undersöka hur det är i svenskundervisningen för hörande. Det är 

berikande, menar han.  

 

Likaså Pia anser att det är viktigt med kunskaper både i svenska språket och svenskt teckenspråk. 

Även kunskaper om tvåspråkighet är viktigt anser hon, eftersom döva ju är tvåspråkiga människor. 

Läraren bör även ha god kunskap om olika slags litteratur.  

 

Jenny medger att hon saknar kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. Hon har precis tagit emot 

elever i stora svårigheter och det är frustrerande. Hon har innan dess uteslutande arbetat med elever 

med adekvat förmåga. Hon har haft kursplanerna till hjälp och det har rullat på. Nu har hon även 

elever vars nivåer i svenska språket inte riktigt motsvarar förväntningarna för gymnasienivå.  

Annat viktigt som hon nämner är att läraren betraktar eleverna som kompetenta och söker elevernas 

styrkor. En del elever kanske inte är vana att skriva men läser bra och uttrycker sig bra på svenskt 

teckenspråk. Hon ser också helst att läraren även har kunskaper om svenskt teckenspråk. Då är det 

lättare att förklara skillnaderna mellan språken.  

 

Sanna betonar framför allt medvetenhet om att de döva eleverna inte hör. Hörande får tillgång till 

svenska språket automatiskt.  
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Däremot finner hon att hörande invandrare och döva har flera gemensamma drag. De har i stort sett 

samma problem med svenska språket, till exempel verbpartiklar. Sanna betonar således förutom 

kunskaper i och om svenskt teckenspråk och svenska även kunskaper om andraspråksinlärning.   

 

4.3 Sammanfattning 

 

Område Karl Pia Jenny Sanna 
Läsförståelse Två delar; avkodning 

och förståelse. Den 
ena delen innebär att 
tyda krumelurerna. 
Den andra delen 
handlar om 
tankebearbetning.  

Att kunna 
uppfatta och 
förstå texten. 
Läsaren skapar 
sig en bild, att 
läsaren är med i 
texten. 
 

Läsaren har 
nytta av vad som 
står i texten, 
läsaren får en så 
kallad aha-
upplevelse.  

Kunna uppfatta och 
förstå textens 
innebörd. 

Dövas 
avkodning 

Ovana döva läsare är 
ofta osäkra. De har 
svårt att uppfatta 
kontexten i texten. 
Viktigt med texter 
med rimlig nivå samt 
samtal mellan lärare 
och elev kring texten. 

Lärarens 
återgivning på 
svenskt 
teckenspråk kan 
vara till stor hjälp 
om läsaren inte 
kan förstå textens 
innebörd. 

Det finns inte 
någon genväg, 
utan att man får 
läsa mycket. 
Ovana läsare har 
ofta inte ”knäckt 
koden”.  

Avkodning för döva 
läsare innebär troligen 
så kallade ordbilder. 
De ser ordet och 
memorerar det. 
Direktavkodning.  

Vana döva 
läsare och 
ovana döva 

läsare 

Ingen skillnad mellan 
vana döva läsare och 
vana hörande läsare. 
När det gäller ovana 
döva läsare är det 
typiska att fraser, 
homonymer, 
referensbindningar 
och verbpartiklar kan 
vålla problem för 
dem. 

De vana har ett 
större ordförråd. 
De visar sin 
läsförmåga på sitt 
teckenspråk och 
på deras 
skrivande. De 
ovana visar 
tveksamheter när 
de försöker återge 
på svenskt 
teckenspråk. Det 
kan även märkas 
på deras 
skrivande. De har 
ofta svårt att 
koppla till 
verkligheten. 

De vana känner 
till fasta uttryck 
och kan läsa 
”mellan 
raderna”. Fasta 
uttryck är ofta 
ett hinder för 
ovana läsare. 
Annat som kan 
vålla problem är 
svåra ord och 
långa meningar. 
De ovana har 
svårt att uppfatta 
textens budskap. 

Inte så stora skillnader 
mellan döva och 
hörande läsare. En van 
läsare kan ”se bakom 
texten”, gissa och 
bilda sig 
föreställningar. Ovana 
läsare kan förstå orden 
i sig men begriper inte 
sammanhanget. 
Vanliga element i 
texten som kan vålla 
problem för ovana 
döva läsare är 
synonymer och 
verbpartiklar. 

Arbetssätt Hitta texter med rätt 
nivå. 90 % koppling 
till elevens tidigare 
kunskaper och 
erfarenheter och 10 % 
nytt.  
 

Val av texter – 
varken för lätt 
eller för svår och 
koppling till 
elevernas ålder 
och intressen.  
 

Balans i 
texterna, både 
mängd och 
innehåll.  
 
 
 

Börja där eleven 
befinner sig. Försöka 
hitta elevens 
intresseområden och 
börja på elevens nivå.  
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Viktigt är även samtal 
mellan lärare och 
elev. 

Läraren kan även 
arbeta med bilder 
och kanske film 
med koppling till 
litteratur. Även 
samtal kring 
texten. 

Högläsning är 
ett bra sätt att 
framkalla 
intresse och 
nyfikenhet. 

Diskussioner är även 
ett sätt att stimulera 
eleven. Hitta texter 
med olika nivåer.  

Läsförmåga Intervjua eleverna 
och samtala med dem 
kring texter. Elevens 
läsförmåga märks 
även genom deras 
skrivande. 

Dela ut texter 
med olika nivåer. 
Det kan vara 
artiklar och 
noveller. Gärna 
frågor koppade 
till texterna. 

Låta eleverna 
skriva om sina 
möten med 
svenska språket, 
om deras läsning 
och skrivande. 
Eleverna kan  
arbeta med olika 
texter under 
några veckor. 
Frågor till och 
diskussioner 
kring texterna. 

Låta eleverna berätta 
om sig själva. Utifrån 
elevernas skrivande 
kan läraren förstå 
mycket. Sedan kan 
läraren köra med 
några olika texter, 
kopplade till elevernas 
situation och vardag. 
Därefter samtal kring 
texterna. 

Lärarens 
förkunskaper 

Kunskaper både i 
svenska och svenskt 
teckenspråk. Kunskap 
om 
svenskundervisningen 
för hörande. 

Kunskaper både i 
svenska och 
svenskt 
teckenspråk. 
Kunskaper om 
tvåspråkighet. 
Kunskap om 
olika slags 
litteratur.  

Kunskaper i och 
om svenskt 
teckenspråk. 
Gärna även 
kunskaper om 
läs- och 
skrivsvårigheter. 
Viktigt att 
läraren betraktar 
eleverna som 
kompetenta och 
söker elevernas 
styrkor.  

Medvetenhet om att 
de döva eleverna inte 
hör. Kunskaper i och 
om svenskt 
teckenspråk och 
svenska. Kunskaper 
om 
andraspråksinlärning. 
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5. DISKUSSION 

Jag har här valt att diskutera frågeställningarna var för sig och sedan sammanfatta i enlighet med 

syftet med uppsatsen.  

 

5.1 Läsförståelse 

Informanterna har beskrivit läsförståelse på lite olika sätt. Dock verkar det som om de menar 

ungefär samma saker. Läsförståelse enligt dem handlar om utvunna upplevelser utifrån texten 

kopplade till läsarens tidigare erfarenheter, att läsaren ”är med i texten”. Bland andra Lundberg 

(2006) nämner att det är viktigt med förkunskaper för att läsförståelse skall kunna uppnås. 

Lundberg skriver som tidigare nämnts att det handlar om att bilda sig en ”inre föreställningsvärld av 

vad det är frågan om” (s. 36).  

 

Informanten Karl beskriver dessutom läsförståelse som två delar, varav den ena delen är avkodning. 

Han menar att avkodning innebär att försöka tyda krumelurerna, graferna. Läsningen blir 

osammanhängande om avkodningen inte övergår till förståelse. Det stämmer med en del forskare 

(Andersson 1991, Arnqvist 1993, Tornéus 2000, Lundberg 2006). De menar att läsningen är en 

färdighet och det innebär att avkodningen måste automatiseras, att läsaren lägger ner sin energi 

mest på att tolka texten. 

 

Vidare har de flesta informanter inte kunnat ge någon beskrivning när det gäller dövas avkodning. 

Wennergren (2002) nämner att jämfört med hörande läsare innebär avkodning direktavkodning för 

döva läsare, från visuell input till betydelse. Informanten Sanna beskriver dövas avkodning just som 

direktavkodning, att döva läser och memorerar orden som helheter. Eftersom det handlar om 

direktavkodning kan segmenteringsproblem dyka upp.  

 

Enligt informanternas erfarenheter har vana döva läsare ett större ordförråd och sådana läsare 

känner till fasta uttryck samt kan läsa ”mellan raderna”. Andersson (1991) skriver att läsaren har 

mer än ett tillräckligt ord- och frasförråd, läsaren har även andra kunskaper om relationer mellan 

satser, meningar och stycken. Arnqvist (1993) skriver att ”ögat vid läsning ligger mellan tre och 

fem ord längre i texten än det ord vi faktiskt läser” (s. 84) och menar att det innebär att vi försöker 

uppfatta innebörden i texten. Andersson (1991) nämner att en van läsare inriktar sig på de högre 

bearbetningsnivåerna, det vill säga textens meddelande. Det språkliga, exempelvis ändelser och 

konstruktioner, överlåter läsaren till automatiken.  

 



 
 

22 

Ovana döva läsare är enligt informanterna ofta osäkra. De har svårt att uppfatta kontexten i texten.  

Språkligt i texten som kan vålla problem för dessa läsare kan vara fraser, homonymer, 

referensbindningar och verbpartiklar. Andersson skriver att en ovan läsare ofta har ett otillräckligt 

ord- och frasförråd, vilket stämmer med informanternas erfarenheter. Att sådana läsare kan vara 

osäkra kan bero på brist på förkunskaper, som informanten Pia nämnt. Arnqvist (1993) nämner att 

en orsak kan vara att läsaren inte har tillräckliga förkunskaper. Läsaren har små möjligheter att se 

texten i ett större sammanhang, skriver Andersson (1991).    

 

5.2 Stimulering till läsförståelse 

Informanterna lägger vikt på att börja där eleven befinner sig. När det gäller val av texter försöker 

de hitta texter med rimlig nivå, att eleven har möjligheter att förstå texten. Arnqvist (1993) nämner 

att läraren kan hjälpa eleven genom att anpassa texten till elevens kunskaper. Informanten Karl 

nämner att han brukar tänka på att texten har 90 % koppling till elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter och 10 % är nytt. På så sätt blir läsningen träning, menar Karl. Informanterna betonar 

texter med koppling till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter - samt intressen. Andersson 

(1991) skriver att det viktigaste är att stimulera eleverna att läsa diverse typer av texter som de 

själva är intresserade av. Lindahl (2003) nämner att bland annat den egna nyfikenheten är den enda 

drivkraften.  

 

Högläsning kan vara ett sätt att framkalla intresse och nyfikenhet hos eleverna, enligt informanterna 

Pia och Jenny. Det stämmer med Roos (2004). Hon menar att högläsning för döva elever innebär att 

det mera är bokens innehåll, dess speciella stil och författarens budskap. Informanten Pia nämner att 

hon brukar återge texten på svenskt teckenspråk och det kan vara till hjälp så att eleven skapar sig 

en bild av texten. Lärarens kommentarer, om än så korta, på texten är lika viktigt för att främja 

intresse hos eleverna, enligt Roos. SOU (1997) menar att eleverna blir bättre läsare om de betraktar 

läsningen som ”en möjlighet att göra nya erfarenheter, möta nya människor eller få höra om sådant 

de annars inte skulle få vara med om” och inte ”som en färdighet, en prestation” (s. 116). Det tyder 

på att bättre läsförmåga går i hand i hand med medvetenhet.  

 

I intervjuerna framkom det att även lärarens inställning är avgörande för elevens läsintresse. Om 

läraren exempelvis har låga förväntningar, återverkar det på eleven. Informanten Jenny menar att 

det är viktigt att läraren betraktar eleven som kompetent och söker elevens styrkor. Frost (2002) 

betonar bland annat att det är viktigt att bekräfta eleven när elevens lärande har varit lyckat.  
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Vidare betonar informanterna samtal mellan lärare och elev kring texten. Det utvecklar elevens 

läsförmåga. Det kan handla om ordalternativ, olika uttryckssätt och ordklasser. Dessutom kan 

läraren då se om eleven har missförstått något och ge förklaring direkt. Det kan handla om 

företeelser som fraser, homonymer, referensbindningar och verbpartiklar eller textens poäng. Detta 

har en klar koppling till forskningen. Frost (2002) betonar även arbete på mikronivå, vilket handlar 

om lärarens kontakt med den enskilda eleven. Det handlar om att hjälpa den enskilda eleven på 

olika sätt i elevens läsning. Svartholm (1990) och Roos (2004) betonar att texten översätts till samt 

diskuteras på svenskt teckenspråk. Avsaknad av sådana samtal är ett problem och hinder för 

eleverna, enligt dessa forskare. Detta kan kopplas till Arnqvist (1993) som nämner att läraren kan 

hjälpa eleven genom att hjälpa eleven att finna det som är viktigt i texten och att knyta den till de 

egna erfarenheterna. 

 

Annat som är viktigt när det gäller döva elever är lärarens kunskaper om både svenskt teckenspråk 

och svenska språket. Svartholm (1990) och Roos (2004) betonar även metasamtal kring språken. De 

menar att det handlar om att beskriva språkens likheter och skillnader. Informanten Karl menar att 

även om läraren arbetar med döva elever bör läraren ha kunskaper om svenskundervisningen för 

hörande. Han menar att det finns många likheter mellan döva läsare och hörande läsare. 

Informanten Sanna betonar även kunskaper om andraspråksinlärning.  

 

När det gäller att ta reda på elevens läsförmåga kan läraren intervjua eleven om elevens läsning och 

samtala med eleven kring olika texter. Det tyder på att en god bild av elevens läsförmåga erhålls 

efter några veckor. Emellertid är det annat om det gäller elever i stora svårigheter, som framkom i 

intervjuerna. Enligt informanten Jenny är det viktigt att läraren i sådana fall har kunskaper om 

lässvårigheter och om hur elevens startpunkt identifieras och de olika stegen i läsprocessen. 
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5.3 Övergripande punkter 

Syftet med denna uppsats är att få en uppfattning om lärares syn på läsförståelse, deras erfarenheter 

kring döva läsare och deras arbete med läsförståelse i svenskundervisningen för döva. Här 

sammanfattar jag med några övergripande punkter. 

 

• Läsförståelse innebär utvunna upplevelser utifrån texten kopplade till läsarens tidigare 

erfarenheter.  

• När läraren tar reda på elevens läsförmåga kan läraren intervjua eleven om elevens läsning 

och skrivande. På så sätt kan läraren se hur mycket eleven använder språket – frivilligt . 

Dessutom kan läraren dela ut diverse texter och använda sig av frågor och diskussioner samt 

samtal kring texterna.  

• Hitta texter med rimlig nivå. Texterna skall innehålla saker som kan kopplas till elevernas 

tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen samt saker som är nya för eleverna. På så sätt 

blir läsningen träning.  

• Vana döva läsare har ett större ord- och frasförråd och kan läsa ”mellan raderna”.  

• Ovana döva läsare är ofta osäkra. De har svårt att uppfatta kontexten i texten. Språkligt i 

texten som kan vålla problem för dessa läsare kan vara fraser, homonymer, synonymer, 

referensbindningar och verbpartiklar.  

• Högläsning kan ge förståelse av textens innebörd. Högläsning är framför allt ett redskap för 

att framkalla intresse och nyfikenhet hos eleverna.  

• När det gäller intresse och nyfikenhet är även lärarens inställning i hög grad avgörande. 

Läraren skall betrakta eleven som kompetent och söka elevens styrkor.  

• Samtal mellan lärare och elev kring texten. Det utvecklar elevens läsförmåga. Det kan 

handla om ordalternativ, olika uttryckssätt och ordklasser. Dessutom kan läraren då se om 

eleven har missförstått något och ge förklaring direkt. Det kan röra sig om företeelser som 

fraser, synonymer, homonymer, referensbindningar och verbpartiklar eller textens poäng.  

• Läraren skall besitta kunskaper i och om både svenskt teckenspråk och svenska språket. Det 

förefaller vara viktigt även med kunskap om svenskundervisningen för hörande. Även 

kunskaper om andraspråksinlärning samt kunskaper om och kring lässvårigheter kan vara 

viktiga. 
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5.4 Slutsatser och framtida forskning 

Jag konstaterar att en relativt god bild av läsförståelse i svenskundervisningen för döva - ur denna 

grupp lärares perspektiv - har erhållits. Informanternas utsagor och tidigare forskning stämmer 

överens. En del av mina resultat kan vara mera eller mindre ny kunskap i forskningsvärlden. 

Mycket nytt är informanternas erfarenheter kring element i texten som kan vålla problem för ovana 

döva läsare. Delvis nytt är att högläsning kan ge förståelse av textens innebörd men ger inte svenska 

språkets struktur. Högläsning fungerar framför allt som ett redskap för att framkalla intresse och 

nyfikenhet. Kunskaper i och om både i svenskt teckenspråk och svenska språket antar jag är det 

viktigaste för läraren att besitta. 

 

Dövas avkodning som forskningsområde känns fortfarande tunt. Eftersom svenska språket är för 

döva med svenskt teckenspråk som förstaspråk ett språk med ett helt annat system antar jag att 

avkodning fordrar undervisning. I min undersökning har det kommits fram till att döva läser och 

memorerar orden som helheter, direktavkodning, och det kan innebära segmenteringsproblem. 

Därför antar jag att avkodning fordrar undervisning. Det behövs mera forskning om dövas 

avkodning.  

 

Ett område som jag antar är outforskat är döva läsares egna strategier när det gäller läsförståelse. 

Det kan röra sig om element i texten eller textens poäng. Om vet vi hur döva läsare gör kan det 

underlätta undervisningen. Den som vill göra en sådan undersökning kan göra undersökningen 

genom att diskutera texter med döva läsare och ta reda på hur de gör.  

 

Jag har en förhoppning om att min uppsats kan användas som didaktisk inspiration när det gäller 

läsning i svenskundervisningen för döva samt som inspiration till framtida forskning inom området 

Svenska som andraspråk för döva. 
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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar läsförståelse i svenskundervisningen för döva. Syftet har varit att få en 

uppfattning om lärares syn på läsförståelse, deras erfarenheter kring döva läsare och deras arbete 

med läsförståelse i svenskundervisningen för döva. Mina informanter är lärare och de undervisar på 

riksgymnasiet för döva. Metoden har varit kvalitativa intervjuer. Jag har varit intresserad av lärarnas 

kunskaper och erfarenheter samt åsikter och därför har jag valt denna metod.  

 

Läsförståelse innebär enligt informanterna utvunna upplevelser utifrån texten kopplade till läsarens 

tidigare erfarenheter. Enligt merparten av informanterna är det inte så stora skillnader mellan vana 

döva läsare och vana hörande läsare. När det gäller ovana döva läsare kan element i texten som 

fraser, homonymer, synonymer, referensbindningar och verbpartiklar vålla problem. De har ofta 

svårt att uppfatta kontexten i texten. I fråga om undervisningen handlar mycket om elevernas redan 

förvärvade kunskaper och erfarenheter samt intressen, enligt informanterna. Det gäller för läraren 

att börja där eleven befinner sig. Informanterna betonar bland annat texter med rimlig nivå. En stor 

del av texten skall eleverna kunna känna till och resten skall vara nytt. På så sätt blir läsningen 

träning. Annat som informanterna betonar är samtal mellan lärare och elev kring texten. Sålunda 

kan mycket bli klargörande för eleven. Högläsning, vilken sker på svenskt teckenspråk, kan ge 

förståelse av textens innebörd men fungerar framförallt som ett redskap för att framkalla läsintresse 

och nyfikenhet hos eleverna.  

 

När det gäller lärarens förkunskaper betonar informanterna kunskaper i och om svenskt teckenspråk 

och svenska språket. Kunskaper om andraspråksinlärning och om svenskundervisningen för 

hörande kan vara viktiga.  

 

Nyckelord: Läsning, Läsförståelse, Svenskt teckenspråk, Svenska som andraspråk, Döva 
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