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1 INLEDNING 

I dagens informations- och kunskapssamhälle ställs höga krav på den enskildes läs- och skriv-

förmåga. I både skola och samhälle har det skrivna språket en central ställning. För att kunna 

åtnjuta full delaktighet i en demokratisk gemenskap och tillgodogöra sig nya kunskaper förut-

sätts också att man kan läsa och skriva. Då läs- och skrivinlärning traditionellt bygger på den 

auditiva fonologiska medvetenheten, har det länge varit känt att en hörselnedsättning eller 

dövhet av naturliga skäl medför svårigheter vid inlärning av det skrivna språket. 

Enligt Specialskolemyndighetens rapport Måluppfyllelse för döva och hörselskadade i skolan 

(Hendar 2008) var endast 38 % av eleverna som gick ut specialskolan år 2007 behöriga till 

fortsatta studier i gymnasieskolans nationella program, detta kan jämföras med att 90 % av 

eleverna som gick ut grundskolan år 2006 var behöriga till gymnasiets nationella program. I 

ämnet svenska nådde 58 % av pojkarna och 27 % av flickorna i specialskolan inte målen för 

godkänt betyg, motsvarande siffror för grundskolans avgångselever år 2006 var 5,8 % för 

pojkar och 2,9 % för flickor (a.a. s 35-36). Redan år 1999 uppgick andelen elever som slutade 

specialskolan med behörighet till gymnasiets nationella program till endast 38,3 % av av-

gångseleverna (Bagga-Gupta 2002).  

Enligt Skolverket (Lpo -94) skall alla skolor i Sverige med obligatorisk skolgång sträva efter 

att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möj-

ligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (a.a. s 5), att lära sig 

läsa och skriva ses som en demokratisk rättighet. Pedagogiken inom skolan kring döva och 

hörselskadade elevers läs- och skrivinlärning är en forskningsarena som är väl dokumenterad 

(SOU 2006:29, 2006:54). Forskningen har fokuserats på hur döva och hörselskadade barn lär 

sig läsa, vilka faktorer som gynnar en god läs- och skrivutveckling och framförallt tecken-

språkets betydelse för döva barns språkutveckling. Forskningen har bl.a. visat att döva och 

hörselskadade barns möte med texter i hemmet är av stor betydelse för deras språkutveckling, 

däremot finns det mycket lite forskat kring vilka litterära sammanhang döva och hörselskada-

de barn möter på arenor som finns utanför skolan (a.a.).  

I min undersökning är jag intresserad av att veta vilken typ av texter som döva och hörselska-

dade möter utanför skolan samt hur de interagerar dessa texter med andra. För att få reda på 

detta har jag valt att vända mig till elever på riksgymnasiet för döva och hörselskadade och 

fråga dem hur de upplever mötet med texter utanför skolan. Jag kommer att använda enkäten 

som verktyg för att samla in data. 
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1.1 Begrepp 

I min undersökning kommer jag att studera hur döva och hörselskadade ungdomar upplever 

mötet med texter utanför skolan. Jag använder begreppen Läs- och skrivaktiviteter, Läs- och 

skrivmiljöer som jag inledningsvis kommer att definiera betydelsen av. Några frågor handlar 

om vilket eller vilka språk som utövas; eftersom språk kan betyda och användas på många 

olika sätt kommer jag att här precisera vilken betydelse ordet språk har i detta sammanhang. 

 

Läs- och skrivaktiviteter syftar i föreliggande uppsats på aktiviteter utanför skolan där respon-

denten själv är aktiv läsare eller skrivare d.v.s. då respondenten finns i sammanhang då 

han/hon själv läser eller skriver något. Då jag använder begreppet Läs- och skrivmiljöer syftar 

jag på arenor utanför skolan där respondenten möter andra personer som är aktiva läsare eller 

skrivare, samt arenor utanför skolan där respondenten möter olika typer av skrivna texter. 

Språk innefattar i ett vitt begrepp alla de olika sätt som vi direkt eller indirekt kommunicerar 

med varandra på. Det kan handla om bilder, symboler, tecken, kroppsspråk, musik, tal, skrift 

m.m. (Liberg 2007, Skolverket 2003). I föreliggande uppsats har jag begränsat studien till att 

endast omfatta tal-, skrift- och teckenspråk då jag använder begreppet språk.  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen kan delas upp i tre olika delar; före studien, under studien och efter studien. I den 

första delen (kapitel 1 – 3) lägger jag grunden för min studie. I dessa kapitel redovisas syfte, 

forskningsfrågor och bakgrundsfakta som är relevanta för studien. Därefter kommer den andra 

delen då det är dags för att praktiskt genomföra studien (kapitel 4 – 5). I kapitel 4 beskrivs det 

förberedande arbetet som bl.a. innehåller val av metod, enkätens utformning och etiska över-

väganden. I kapitel 4 redovisas även hur jag har gått till väga vid genomförandet av enkätun-

dersökningen. I kapitel 5 presenteras enkätresultatet. Den sista delen (kapitel 6 – 7) inleds i 

kapitel 6 med en diskussion där resultatet i min undersökning ställs mot mina forskningsfrå-

gor och den forskning som presenterats i bakgrundskapitlet. Avslutningsvis delar jag i kapitel 

7 med mig av mina egna reflektioner kring studien. 

 

2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
Carin Roos (2004, 2008) påvisar i sina studier att en god läs- och skrivmiljö där det finns till-

gång till böcker, tidningar och goda läsförebilder påverkar döva och hörselskadade barns 

språkutveckling positivt. Redan vid tre års ålder var de döva barn som hon studerade mycket 
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aktiva i läsande och skrivande aktiviteter. Hon såg att barnen identifierade sig själva som lä-

sande och skrivande personer och att detta verkade vara en viktig del av barnens tillvaro i 

förskolan. Carina Fast (2007) har studerat hur sju hörande barns möte med texter i olika socia-

la och kulturella sammanhang i hemmet och på fritiden påverkar deras läs- och skrivutveck-

ling, även hennes studier visar att barnens möten med texter i hemmet påverkar barnens 

språkutveckling positivt. För att få en bild av hur döva och hörselskadade barn och ungdomar 

upplever texter utanför skolan kommer jag i denna uppsats undersöka hur ungdomar beskriver 

att de upplever olika texter i miljöer utanför skolan.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka typer av texter ungdomar med dövhet 

eller hörselskada upplever att de möter utanför skolan och hur de interagerar dessa texter med 

andra. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

Som en konsekvens av syftet formuleras följande forskningsfrågor: 

 

- Vilka texter upplever ungdomar med dövhet eller hörselskada att de möter utanför 

skolan? 

 

- Hur interagerar ungdomar med dövhet eller hörselskada texter som de möter utanför 

skolan med andra? 

 

3 BAKGRUND 
För att få svar på mina frågor vänder jag mig till döva och hörselskadade ungdomar med min 

undersökning. Det finns olika sätt att definiera vem som är döv och vem som är hörselskadad, 

bakgrunden inleds därför med att jag redovisar några olika förekommande definitioner av 

dövhet/hörselskada och därefter tar jag ställning till hur jag väljer att använda dessa begrepp i 

min undersökning (3.1.1). Teckenspråket är ett språk som används av både döva och hörsel-

skadade, men det finns även andra sätt att kommunicera med stöd av tecken. Vad som menas 

med olika begrepp där tecken används i kommunikation definieras också i detta kapitel 

(3.1.2). De skolor jag har besökt för att få svar på mina forskningsfrågor, är riksgymnasiesko-

lor för döva och hörselskadade ungdomar, i kapitel 3.2 presenteras vilka styrdokument som 
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gäller för denna skolform. Att ha ett språk som ger individen möjligheter att uttrycka tankar 

och känslor har inte alltid varit en självklarhet för döva och hörselskadade personer. Det var 

inte länge sedan teckenspråket blev accepterat i vårt samhälle och genom att göra en kort hi-

storisk tillbakablick av samhällets syn på döva och hörselskadades kommunikation, vill jag 

även få med detta perspektiv i min undersökning (3.3). Efter den historiska tillbakablicken 

följer ett avsnitt där fokus ligger på vad forskningen säger om barns språkutveckling med ton-

vikt på läs- och skrivmiljöns betydelse (3.4).  

 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Dövhet/ Hörselskada 

Att en person får en hörselskada kan bero på flera olika orsaker och hörselskadan kan se ut på 

många olika sätt. Skadan kan finnas i ytterörat, mellanörat, innerörat, på hörselnerven 

och/eller i hjärnans hörselcentra, den kan uppstå i olika åldrar eller vara medfödd. Skadan kan 

vara ärftlig, bero på sjukdom, fysisk skada eller ålder. Enligt handikapputredningen (SOU 

1991:97) föds det varje år i Sverige ca 200 barn med en hörselskada som innebär att de är i 

behov av hörapparat eller teckenspråk för att kommunicera. Av dessa 200 barn räknas ca 70 

barn till gruppen döva. 5 % av de döva barnen har också döva föräldrar (a.a.). Hörselskadan 

kan yttra sig genom att personen med skadan har svårt att uppfatta vissa eller alla ljudfrekven-

ser inom hörselområdet. Den kan även yttra sig som ljudöverkänslighet eller svårigheter att 

tolka och förstå olika ljud. Om skadan sitter i ytterörat eller mellanörat finns idag stora möj-

ligheter att återställa skadan med kirurgiska ingrepp, eller att kompensera den med hörapparat 

och hörseltekniska hjälpmedel. Om skadan sitter i innerörat kan man i de flesta fall kompen-

sera skadan med hjälp av hörapparat och hörseltekniska hjälpmedel. Skadan kan också inne-

bära att personen har så skadad hörsel att en hörapparat inte kan kompensera hörseln så att 

han/hon kan kommunicera med andra via tal och hörsel, utan är beroende av ett visuellt språk 

i kommunikationen med andra .  

Sedan mitten av 1980-talet utförs i Sverige CI-operationer då man opererar in ett implantat 

som ersätter de skadade eller saknade flimmerhåren i cochlean. År 1990 opererades det första 

barnet med Cochleaimplantat. Idag finns i Sverige mellan 1500 och 2000 personer som har 

opererat in CI . CI-operationen innebär att ljud kan fångas upp av en mikrofon som sitter bak-

om ytterörat, ljudet förvandlas i en talprocessor till digitala signaler, dessa skickas via en sän-

dare som sitter fast med en magnet på huvudet till en mottagare som opererats in innanför 

skallbenet, vidare skickas signalerna med en elektrod via cohlean (snäckan) till hörselnerven 

och hjärnans hörselcentra. En grundläggande förutsättning för att CI-operationen skall ge ett 
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gott resultat och medföra att den opererade kan utveckla ett talspråk är att hörselnerven inte är 

skadad och att hörselcentrat i hjärnan fortfarande har möjlighet att utvecklas, alternativt att det 

redan har utvecklats genom ljudstimulans tidigare i livet. Därtill kommer också andra faktorer 

som t.ex. personens kommunikativa och kognitiva förmågor, arv och miljö som påverkar per-

sonens förutsättningar till språkutveckling. Den som har ett CI har möjlighet att höra ljud då 

mikrofonen och sändaren är påkopplad, men då dessa kopplas bort har personen inte möjlig-

het att uppfatta några ljud utan är då helt döv på det opererade örat (Ahlström, Preisler & 

Tvingstedt 2003, CI-teamet vid Universitetssjukhuset i Lund 

 http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=109375). 

 

Vem är då döv och vem är hörselskadad?  

Det finns olika sätt att definiera de olika grupperna hörselskadad och döv. Enligt WHO 

(http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/index.html) graderas hör-

selnedsättningen efter vilket tonmedelvärde (TMV) personen har på det bästa örat vid fyra 

olika frekvenser; 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz och 4000 Hz (TMV4). Om TMV4 ligger på 25 

dB eller bättre är man enligt WHO:s gradering normalhörande, TMV4 26 – 40 dB innebär att 

man har en lätt hörselnedsättning, 41 – 60 dB en måttlig hörselnedsättning, 61 – 80 dB en 

svår hörselnedsättning och ett TMV4 på 81 dB eller sämre innebär att man har en mycket svår 

hörselnedsättning eller dövhet.  

WHO:s gradering innebär t.ex. att en person som är helt döv på ett öra, men har ett tonmedel-

värde på 40 dB på det bästa örat räknas till gruppen med en lätt hörselnedsättning. Detta gäller 

även en person som har ett medelvärde på 26 dB på båda öronen, trots att deras hörselnedsätt-

ningar ser mycket olika ut och får helt olika konsekvenser för personerna i vardagen. I 

SPSM:s rapport Måluppfyllelse för döva och hörselskadade i skolan (Hendar 2008) fick för-

äldrar och lärare göra en funktionell skattning av barnets/elevens hörselnedsättning som man 

sedan utgick ifrån i sin sammanställning enligt följande gradering: 

                 1.  Liten hörselnedsättning (Kan utan hörapparat/Cochleaimplantat höra  
talspråk på 1 meters avstånd) 

 
                 2.  Medelsvår hörselnedsättning (Kan med hörapparat/Cochleaimplantat  

höra talspråk på en meters avstånd) 
 
                 3.  Grav hörselnedsättning (Kan inte alltid med hörapparat/Cochleaimplantat  

höra talspråk på 1 meters avstånd) 
 
                 4.  Döv (Kan inte med hörapparat/Cochleaimplantat höra talspråk på  

1 meters avstånd)  (a.a. s 31). 
 



 6

I rapporten Teckenspråkets ställning (SOU 2006:54) sätts individens behov av språk i fokus 

och man benämner både döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och språkstörda som är 

beroende av teckenspråk i sin kommunikation som ”teckenspråkiga” (a.a. s 47). I Teckenspråk 

och teckenspråkiga Kunskaps- och forskningsöversikt (SOU 2006:29) poängteras att det är 

den enskildes val av identitet som är avgörande för grupptillhörighet, oavsett vilken grad av 

hörselnedsättning personen har. Päivi Fredäng (i a.a.) uttrycker sig angående detta på följande 

sätt: ” I översikten definieras en person som döv eller teckenspråkig när hon eller han uppfat-

tar det svenska teckenspråket som en betydelsefull del av sin identitet och använder det i sin 

interaktion med omvärlden” (a.a. s 76). Kerstin Heiling (1993) menar att döva personers be-

skrivning av att vara döv handlar mer om att ha en grupptillhörighet där ett gemensamt språk, 

en gemensam kultur och en social identitet är viktigare än vilken grad av hörselnedsättning 

man har. Heiling (a.a.) anser att identiteten som döv inte skall utgå ifrån att dövhet är ett funk-

tionshinder och att gruppen döva personer själva vill ses som en tvåspråkig och kulturell mi-

noritet.  

I en studie som genomfördes på RGD/RGH under läsåret 2007/2008 (Brunnberg, Norberg & 

Yström, 2008) frågade man hur eleverna upplevde den språkliga och kommunikativa miljön 

på de olika skolorna. Flera elever på RGH berättade att de, beroende av vem man kommuni-

cerade med och dess kunskaper i teckenspråk, ofta skiftade språk mellan talad svenska och 

teckenspråk och att de gjorde detta utan några hinder. Elinor Brunnberg (2003) såg att även de 

hörselskadade elever som hon följde i sin studie kunde växla mellan teckenspråk och tal på ett 

obehindrat och naturligt sätt beroende av vilken språkmiljö de befann sig i.  

I min undersökning är jag intresserad av att få veta vilka texter döva och hörselskadade ung-

domar möter utanför skolan, samt hur de interagerar dessa texter med andra och jag har för att 

ta reda på detta, träffat ungdomar som studerar antingen i en fullt ut teckenspråkig undervis-

ningsmiljö (RGD) eller en talspråkig undervisningsmiljö med hörseltekniska hjälpmedel 

(RGH). Jag har inte intresserat mig för vilken typ eller grad av hörselskada ungdomarna har, 

om de har hörapparat eller CI. På RGD/RGH finns det döva elever som läser på RGD men 

som i andra sammanhang använder talet i kommunikation med andra och hörselskadade ele-

ver som läser på RGH och som i vissa situationer använder teckenspråket i kommunikationen 

med andra. I min studie utgår jag från vilken undervisningsmiljö ungdomarna studerar i och 

väljer att inte klassificera dem som döva eller hörselskadade elever.  
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3.1.2 Teckenspråk, TSS, TTT, TAKK, Teckenkommunikation… Vad är vad? 

Att interagera texter med andra handlar om att kommunicera och utbyta tankar med andra om 

vad man har läst. För att detta skall kunna ske är ett gemensamt språk nödvändigt (Andersson 

2002, Heiling 1993), Teckenspråket är det språk som döva och många hörselskadade kommu-

nicerar med och använder för att uttrycka åsikter, tankar och känslor. Det kan ibland vara för-

virrande att veta vad som är vad när man pratar om olika former av hur man använder tecken i 

kommunikativt syfte. I detta avsnitt kommer jag mycket kortfattat att redogöra för ovanståen-

de begrepp och försöka skapa klarhet i några skillnader och likheter mellan de olika begrep-

pen. 

 

Teckenspråk 

Teckenspråket är ett eget språk med egen grammatik och egna ord. Den som utövar tecken-

språk sägs teckna. Teckenspråket följer inte det svenska språkets ordföljd och det finns en-

skilda tecken som kan betyda en hel mening i det svenska språket, samtidigt som ett och 

samma ord i svenskan kan tecknas på flera olika sätt i teckenspråket. Teckenspråket är helt 

visuellt och innefattar både handformer, mimik, kroppsspråk och olika tempo (SOU 2006:29). 

Handtecknet för grundformen springa kan t.ex. få mycket olika betydelse beroende av perso-

nens mimik, kroppsrörelse och tempo i hur man tecknar. Tecknet för han, hon, den och det är 

ett och samma tecken men skiljs åt genom olika artikulation; i kombination med mimik och 

kroppsspråk kan man också visa vad man tycker, känner eller tänker om han, hon, den och 

det. Teckenspråket kan även vara formellt och mer neutralt i sin form, detta beror både på 

vilka sammanhang man är i och personligheten hos den eller de som tecknar. Precis som i det 

talade språket har varje enskild individ ett eget sätt att uttrycka sig på även om grunden i 

språket är det samma. För att till fullo kunna uttrycka och förstå vad som sägs på teckenspråk 

är alltså förutom teckenformerna, även mimiken och kroppsspråket en viktig del av tecken-

språkets uppbyggnad. Då svenskt teckenspråk till stor del skiljer sig från det svenska talade 

språket är det är omöjligt att kombinera teckenspråk med talad svenska (a.a.). 

Teckenspråket är ett nationellt språk (med vissa lokala variationer), det ser alltså olika ut i alla 

världens länder. Vissa tecken kan dock vara exakt lika eller mycket lika varandra i olika län-

der, några exempel på det är tecknet för äta, gå, hammare, sova (se detta på Internet: 

http://www.spreadthesign.com). Då man tecknar teckenspråk så aktiveras, precis som vid talat 

språk, hjärnans språkcentra. Det svenska teckenspråket förkortas på flera olika sätt; tecken-

språk – TSP, svenskt teckenspråk – ST, Swedish sign language – SSL.  
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Teckenkommunikation 

Teckenkommunikation är en övergripande benämning på de former av kommunikation som 

innebär talat språk tillsammans med tecken. I den här gruppen ingår både TSS (tecken som 

stöd), TTT (tecken till tal) och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommuni-

kation). TSS och TTT används i huvudsak av två olika grupper. Personer som har förlorat 

eller fått en kraftigt försämrad hörsel i vuxen ålder och som har svårt att avläsa vissa ord på 

läpparna kan vara hjälpta att den som talar förtydligar vad som sägs med ett tecken. Om man 

har en hörselskada kan det också ibland vara till hjälp att den som talar även tecknar enstaka 

ord som är viktiga att uppfatta för att förstå meningens innehåll (SOU 2006:29). Då någon 

exempelvis frågar – Vill du ha kaffe? och samtidigt tecknar tecknet för kaffe då ordet uttalas 

har den hörselskadade ett bra stöd för att förstå vad som sägs.  

TAKK är en metod som används då det av andra orsaker än en hörselnedsättning finns ett 

behov av att kommunikationen kompletteras med tecken. Tecken har flera fördelar då det är 

ett konkret och tydligt kommunikationsverktyg, samt aktiverar flera olika sinnen. Det kräver 

inte heller samma finmotorik som det talade språket gör. För personer med kognitiva svårig-

heter och/eller finmotoriska svårigheter kan TAKK vara ett alternativt och kompletterande 

kommuniktionssätt. I TAKK används samma tecken som i teckenspråket, men då det finns 

alternativa tecken som är mer konkreta och grovmotoriska utformade t.ex. sova, cykla, så väl-

jer man att använda dessa (Heister Trygg 2004, 2009). TSS, TTT och TAKK följer helt den 

svenska grammatiken och kompletterar talet med tecken från svenskt teckenspråk. Grunden 

för kommunikationen är talet.  

 

Ytterligare exempel på teckenkommunikation 

På 1970-talet trodde forskarna att döva skulle kunna lära sig den svenska grammatiken om 

man tecknade svenskan exakt som man talade svenska. Man konstruerade ett tecknat språk 

som följde det talade språkets uppbyggnad, vilket innebar att man också hade med alla små 

ord och ändelser som inte finns med i teckenspråket. Detta konstruerade språk kallades för 

tecknad svenska. Ganska snart upptäckte man dock att tecknad svenska istället för att utveckla 

det svenska språket hämmade kommunikationen och att det långsamma tempot gjorde att bar-

nen som med hjälp av tecknad svenska skulle lära sig den svenska grammatiken lätt tappade 

koncentrationen. Till följd av detta uteslöts ofta små ord och ändelser och tecknad svenska 

förlorade därmed helt sitt syfte. Idag används inte längre denna form av teckenkommunika-

tion (Domfors 2000, Heister Trygg 2004, SOU 2006:29). 
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På min nuvarande arbetsplats (Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade) finns 

döva och hörselskadade elever som har en utvecklingsstörning och ofta även andra diagnoser 

som t.ex. autism, ADHD och Downs syndrom. Döva och hörselskadade elever går i blandade 

klasser utifrån val av inriktning på utbildningen. Ofta både talar och tecknar man samtidigt då 

man kommunicerar med varandra och jag har lagt märke till att det då uppstår en blandning 

av talat språk och teckenspråk. Detta exemplifieras i en fiktiv dialog som följer här nedan. 

Elev (tecknar) - Jacka? 

Personal (tal och tecken) - Ja, hyff om regn. 

Elev (tecknar) - Regn idag? 

Personal (tal och tecken) - Ja, PI regn idag ska. 

För en utomstående som inte kan teckenspråk låter nog denna konversation mycket underlig, 

men den som kan teckenspråk har inga svårigheter att förstå vad som sägs. Om man översätter 

konversationen till svenska skulle det låta ungefär så här: 

Elev – Ska jag ta med mig jackan? 

Personal – Ja, gör det för säkerhets skull om det skulle börja regna. 

Elev – Ska det regna idag? 

Personal – Ja, det ska komma mycket regn idag. 

Då jag inte har sett att denna blandning av teckenspråk och talad svenska har omnämnts nå-

gonstans i litteraturen antar jag att detta sätt att interagera språken med varandra kan vara 

mycket lokalt betingat och endast förekommer i mycket speciella sammanhang. 

 

3.2 RGD/RGH  

I Örebro finns sedan år 1967 riksgymnasiet för döva (RGD) och sedan hösten år 1984 riks-

gymnasiet för hörselskadade (RGH) (Domfors 2000). Hit kommer elever från hela Sverige 

som har fått sin grundskoleutbildning antingen på någon av landets fem regionala specialsko-

lor för döva och hörselskadade elever, grundskola i kommunala skolor och fristående skolor 

där de kan ha varit individplacerade eller gått i särskild hörselklass. De fem specialskolorna är 

Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, Manillaskolan i Stockholm, Vänerskolan 

i Vänersborg samt Östervångskolan i Lund. Kommunala skolor som också har hörselklasser 

är följande skolor: Sollanderskolan i Piteå, Alviksskolan i Stockholm, Kannebäckskolan i 

Göteborg, Talavidskolan i Jönköping, Söderskolan i Falkenberg och Silviaskolan i Hässle-

holm (SOU 2007:87). På RGD bedrivs undervisningen på svenskt teckenspråk, vid behov 

sker undervisning med hjälp av teckentolk, det finns möjlighet att välja om man vill studera 

tre eller fyra år. På RGH sker undervisningen på talad svenska med stöd av hörseltekniska 
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hjälpmedel, en del lärare använder även tecken som stöd. Det finns möjlighet att välja att stu-

dera i tre eller fyra år. RGD och RGH är lokalintegrerade i fyra olika gymnasieskolor med 

hörande elever; Kvinnerstaskolan, Risbergska skolan, Tullängsskolan och Virginska skolan. 

Antalet elever som studerade på RGD/RGH läsåret 2008/2009 var 449 elever. 250 av eleverna 

gick på individuella program, 59 elever gick specialutformade program och 140 elever läste 

på nationella program (Gymnasieförvaltningen, Örebro kommun 2008). 

RGD/RGH har även uppdraget att bedriva olika former av elevboenden för de elever som inte 

är skrivna i Örebro kommun. I Örebro finns 220 lägenheter fördelade på nio elevhemskollek-

tiv samt ca 70 veckohem i familjer som tar emot 1-2 elever var (Bara i Örebro   

http://www.newsdesk.se/pressroom/riksgymnasierna_for_dova_och_horselskadade_i_orebro/

document/view/bara-i-oerebro-3588).  Av eleverna på RGD/RGH var 82 % folkbokförda i en 

annan kommun än Örebro kommun läsåret 2008/2009 (Gymnasieförvaltningen, Örebro 

kommun 2008).  

 

3.3 Styrdokument 

Alla elever som har avslutat en grundskoleutbildning eller likvärdig utbildning har enligt skol-

lagens 5 kap. 1§, 5§ och 13§ rätt till fortsatt gymnasieutbildning på nationellt, specialutformat 

eller individuellt program. Det är varje kommuns skyldighet att erbjuda detta till de ungdomar 

som är bosatta i kommunen (SFS 1985:1100). För döva och hörselskadade elever finns en 

riksrekryterande utbildning med särskild anpassad undervisning. Detta är riksgymnasiet för 

döva och hörselskadade elever i Örebro som förkortas RGD/RGH (se även kap. 3.2). Enligt 

gymnasieförordningen 9 kap. 1§   
  …får Örebro kommun i sin gymnasieskola anordna utbildning för 

  elever från hela landet som 

  1. är döva eller hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig 

  miljö, 

  2. är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel  

  och andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan, 

  3. har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som 

  döva, eller 

  4. är dövblinda  (SFS 1992:394). 

 
 
Så långt är målgruppen tydlig, men då utredaren i Ökad likvärdighet för elever med funktions-

hinder (SOU 2007:87) jämför gymnasieförordningen med det avtal mellan staten och Örebro 

kommun som reglerar verksamheten, framkommer att målgruppen ”elever som har en språk-
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störning och behöver insatser av samma slag som döva” endast avser de elever som tidigare 

har studerat på specialskola. Mot den bakgrunden är elever med en språkstörning som går på 

RGD/RGH ej berättigade till platsen eftersom de har gått i kommunal grundskola. Utredaren 

föreslår en omformulering i avtalet så att det stämmer överrens med gymnasieförordningens 

föreskrifter (a.a. s 70-71). 

För utbildningarna som erbjuds på RGD/RGH gäller samma bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan i övrigt. Utbudet och kvalitén på utbildningarna skall motsvara de utbild-

ningar som hörande elever erbjuds. Intagning och bedömning sker på samma grunder som 

landets övriga gymnasieskolor. Läroplanen (Lpf 94) är den samma som för övriga gymnasie-

skolan. Skillnaderna finns bl.a. i klassernas gruppstorlek som enligt SFS 1992:394, 9 kap. 4 § 

bör ligga mellan fyra till åtta elever i varje klass, att teckenspråk finns med som ett kärnämne 

för döva, dövblinda och elever med språkstörning, att elever med hörselskada har möjlighet 

att läsa teckenspråk som annat ämne än kärnämne, att eleverna på RGD istället för svenska 

och engelska som kärnämnen kan välja att läsa svenska för döva och engelska för döva som 

kärnämnen, samt att utbildningstiden kan förlängas med ett studieår för de elever som behö-

ver detta.  

Gymnasieutbildningen på RGD/RGH regleras även som jag tidigare nämnde, av ett avtal mel-

lan staten och Örebro kommun. Enligt avtalet står Örebro kommun som huvudman för verk-

samheten och verksamheten finansieras genom särskilda statliga bidrag till kommunen, samt 

bidrag från elevernas hemkommuner. Örebro kommun är enligt avtalet skyldiga att ta emot 

450 elever från hela Sverige till utbildningar på RGD/RGH (Domfors 2000, SOU 2007:87).  

 

3.4 Forskningsbakgrund 

Att ha möjlighet att kommunicera med andra om händelser, tankar och känslor; att ha tillgång 

till ett språk som man kan uttrycka sig med och vara delaktig i en social gemenskap, är en 

grund för att så småningom kunna utveckla ett skriftspråk och att lära sig läsa (Björk & Li-

berg 2005, Skolverket 2003, 2007). För döva och hörselskadade personer har detta långt ifrån 

alltid varit en självklarhet. Då min undersökning handlar om just döva och hörselskadades 

möten med texter och hur de interagerar dessa texter med andra, vill jag även lyfta ett histo-

riskt perspektiv av samhällets syn på döva och hörselskadades språk. Detta kapitel inleds så-

ledes med en kort historisk bakgrund till teckenspråkets ställning, för att sedan sätta fokus på 

pedagogisk forskning kring döva och hörselskadades läs- och skrivutveckling.  
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Redan på 400-talet f Kr skrev Platon ned en dialog mellan Herogenes och Sokrates där det 

beskrivs hur de ”döfstumma” kommunicerade med varandra med hjälp av ”…händerna, huf-

vudet och med rörelser av kroppen i övrigt?” (citerat i SOU 2006:29 s 144). Döva och döf-

stumma sågs länge som obildbara eftersom man ansåg att en individ som saknade förmågan 

till tal även saknade förmågan till förnuft och tänkande. Många olika varianter av undervis-

ningsmetoder har funnits genom århundradena. De två mest dominerande riktningarna har 

varit den s.k. ”tyska skolan” som förespråkade oral inlärning där teckenspråket var helt för-

bjudet och ansågs bl.a. hämma talspråksutvecklingen, samt den ”franska skolan” som tvärtom 

förespråkade teckenspråket som det allra viktigaste språket för döva. Så sent som en bit in på 

1980-talet förespråkades och användes oralismen som undervisningsmetod för döva och hör-

selskadade elever i Sverige. Genom att lära döva prata med hjälp av oral träning av ljuden 

kunde de tala, genom att avläsa på läpparna kunde de förstå det talade språket och ansågs 

därmed inte ha något behov av teckenspråk och det var länge förbjudet för döva att kommuni-

cera med tecken i skolan. Döva elever fick teckna till varandra i smyg på rasterna. Vändning-

en kom den 14 maj 1981 då riksdagen officiellt erkände teckenspråket som ett eget språk och 

bestämde att döva elever skulle vara tvåspråkiga där teckenspråket skulle ses som deras 

förstaspråk och skriven svenska som andraspråk (Prop 1980/81:100 bilaga 12 anslag C16, 

bet). Sverige blev därmed först i världen med att erkänna teckenspråket som ett språk (Dom-

fors 2000, SOU 2006:29, 2006:54). Regeringen slår också fast att ”Teckenspråket är en viktig 

del av dövas kultur och ett modersmål för de personer som är döva från födseln eller den tidi-

ga barndomen” (citerat i Prop 2005/2006:2, s 25). I den FN-konvention om funktionshindra-

des rättigheter som antogs den 5 augusti 2006, Artikel 21: Yttrandefrihet och åsiktsfrihet, 

samt tillgång till information, står det enligt regeringskansliets preliminära översättning att: 
 Konversationsstaterna skall vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa  
 att personer med olika funktionshinder kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten,  
 inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på samma villkor  
 som andra och genom alla former av kommunikation som de själva väljer … däribland  
 genom att […] e) erkänna och främja användning av teckenspråk 
                                                  (http://www.manskligarattigheter.gov.se ). 

Den 1. juli 2009 trädde en ny språklag (SFS 2009:600) i kraft och med denna lag lägger staten 

ett särskilt ansvar på ”det allmänna”  att ”skydda och främja det svenska teckenspråket” (SFS 

2009:600, 9§). Vidare står det i 14§, 2 att ” den som är döv eller hörselskadad och den som av 

andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det 

svenska teckenspråket” (a.a.). 
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Den pedagogiska forskningen kring döva och hörselskadade har länge präglats av teckensprå-

kets betydelse för döva och hörselskadade barns språkutveckling. Att teckna eller inte teckna 

har varit den stora frågan. Hämmar teckenspråket eller främjar det döva barns språkutveck-

ling? Hur barn kan lära sig att läsa utan att höra språkljuden har varit en annan fråga som upp-

tagit forskarnas intresse (Bagga-Gupta 2002, Roos 2004). Roos ( i SOU 2006:29) skriver i sin 

rapport som behandlar aktuell forskning och kunskap kring teckenspråk och pedagogik, att det 

finns flera bristområden när det gäller forskning kring döva. En grupp som det är svårt att 

forska kring bl.a. för att den är så liten, är teckenspråkiga barn, ungdomar och vuxna med en 

utvecklingsstörning och/eller flera funktionshinder. Hon efterfrågar här forskning som beskri-

ver den teckenspråkiga pedagogiken för dessa barn, samt forskning kring hur samhället bemö-

ter och planerar stödet för dem. Roos menar även att forskning kring teckenspråkiga barns 

egen kultur saknas (a.a. s 182). Fredäng efterlyser i samma rapport forskning ur ett sociokul-

turellt perspektiv om bl.a. ”Dövas språklighet, hur teckenspråkiga döva använder svenska och 

svenskt teckenspråk i vardagslivet” (i SOU 2006:29 s 125).  

Då det gäller forskning kring döva förskolebarns tidiga läs- och skrivlärande finns det flera 

studier som visar på att döva och hörselskadade barns språkliga utveckling upp till skolåldern 

och i de tidiga skolåren följer normalhörande barns språkliga utveckling, men då kraven på 

elevernas läs- och skrivförmåga ökar i skolans senare år, är det tydligt att eleverna med hör-

selskada eller dövhet halkar allt mer efter (Bagga-Gupta 2002, Heiling 1993, Roos 1999, 

2004). I rapporten Läsutveckling hos hörselskadade elever Skolår 2 – 6 (Hendar 2004) där 

man undersökte 111 hörselskadade elevers läsutveckling framkom att eleverna med hörsel-

skada hade en läsutveckling som låg i nivå med de normalhörande eleverna i de tidiga skol-

åren, men att de i jämförelse med de normalhörande eleverna fick markant ökade specifika 

svårigheter när det gällde läsförståelse och läshastighet ju äldre de blev (a.a.).  

Då jag i min studie är intresserad av hur döva och hörselskadade ungdomar möter texter på 

arenor utanför skolan, kommer jag inte att gå närmare in på vad forskningen säger om döva 

och hörselskadade barns läs- och skrivutveckling utifrån att de har en hörselnedsättning, eller 

vad forskningen säger om teckenspråkets påverkan när det gäller döva och hörselskadade 

barns språkutveckling. Jag kommer istället att fokusera på vad forskningen säger om betydel-

sen av vad möten med texter på arenor utanför skolan, samt vad betydelsen av att interagera 

texter med andra har för den skriftspråkliga utvecklingen. 

Heiling (1993) visade i sin avhandling att döva barns tillgång till teckenspråk och tidig läsin-

lärning i spontana leksituationer tillsammans med vuxna redan i förskolan, ökade möjligheten 

för döva skolelever att nå fler kunskapsmål. Hon menar även att hur interaktionen och sam-
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spelsmönster i en barngrupp som sträcker sig över flera år ser ut påverkar barnens möjligheter 

till utveckling av både sina sociala och kognitiva förmågor. Hon poängterar den vuxnes bety-

delse för hur detta fungerar i en barngrupp. En obehindrad kommunikation mellan barn – barn 

och barn – vuxen och att de interagerar med varandra kring texter påverkar det döva barnets 

utveckling positivt och framhäver vikten av att även föräldrarnas förmåga till samspel och 

kommunikation i en naturlig och avspänd samvaro med sitt barn har stor betydelse för barnets 

utveckling. Att tidigt exponera och interagera både teckenspråk och skriven svenska i olika 

former för döva barn där handalfabetet blir en brygga till den svenska grammatiken och ett 

ökat ordförråd, medför även att dessa barn har större möjligheter att tillgodogöra sig skolans 

undervisning (a.a. 1993). 

Lotta Anderson (2002) har i sin studie av elever med hörselnedsättning i särskolan bl.a. sett 

att en positiv utveckling på det språkliga, kommunikativa, sociala och kunskapsmässiga pla-

net är beroende av vad hon kallar en interpersonell kommunikation i både elev-elev-relationer 

och i elev-vuxen-relationer. En interpersonell kommunikation sker på en horisontell nivå. I 

elev-vuxen-relationen utgår den ifrån elevens förutsättningar och sätter honom/henne i cent-

rum. Det är eleven som är mest aktiv i samtalet, som också behandlar för eleven intressanta 

ämnen. Andersson (2002) menar att elever med hörselnedsättning som endast möter hörande 

personer eller personer med teckenspråkig kommunikation på en kvalitativt låg nivå saknar 

denna möjlighet. Vikten av möjlighet till kommunikation med sin omvärld för elevens socia-

la, emotionella och kunskapsmässiga utveckling betonas också i kursplanen för kommunika-

tion i den obligatoriska särskolan; 
 Kommunikation är en förutsättning för samspel med andra människor. Att bygga  
 upp en vilja att kommunicera är av grundläggande betydelse för den individuella  
 utvecklingen och för att utveckla relationer … Kommunikation är av stor betydelse 
 för elevens utveckling av identitet och självförtroende och för att uppleva gemenskap…  
 Kommunikation är viktig för allt lärande och för elevens fortsatta liv och verksamhet. 
                                                       (www3.skolverket.se) 

 

Expertgruppen kring läs- och skrivfrågor som tillsattes av Skolverket för att sammanställa en 

kunskapsöversikt rörande läsande och skrivande, språk, språkutveckling och kommunikation 

(Skolverket 2003) lyfter bl.a. fram betydelsen av barns möten med vuxna läsare och skrivare 

som förebilder och att det finns en kultur där läsande och skrivande har betydelse för kommu-

nikationen mellan människor. De menar även att gemensamma läs- och skrivaktiviteter där 

man samtalar om det man läser och skriver är ett mycket viktigt stöd för barns läs- och skriv-

utveckling. Tillgång till böcker, skrifter och olika skrivmaterial där barnen ges möjlighet till 

spontant läs- och skrivutövande påverkar också barnens läs- och skrivutveckling på ett posi-
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tivt sätt. De ser även leken som central i barns språkutveckling och att kommunicerandet som 

sker i leken ger en grund för barnens senare läs- och skrivkunskaper. Det handlar enligt förfat-

tarna om att finnas i ett ”levande språkrum” (a.a. s 42) med god tillgång till böcker, ett posi-

tivt/motiverande förhållningssätt till läsande och skrivande och möjlighet till språkliga aktivi-

teter. Författarna poängterar även hemmiljöns betydelse och lyfter fram flera faktorer i hem-

met som har en positiv inverkan på barnens läs- och skrivutveckling;  
 Tillgång på böcker och skrivmaterial i hemmet, läsförebilder hos föräldrar och  
 syskon, föräldrar som pratar om läsupplevelser, läser högt och sjunger för sina  
 barn är alla positiva faktorer som stödjer och underlättar barnens läs- och  
 skrivutveckling – från tidiga år till långt upp i åldrarna. […] Det är en angelägen  
 uppgift för skolan att göra föräldrar uppmärksamma på detta. I vissa fall kan det  
 även vara motiverat att göra särskilda informationsinsatser, riktade till speciella 
  grupper (a.a. s 119). 
 

Då Fast (2007) studerade hur sju hörande barn lärde sig att läsa och skriva såg hon att barnen 

ofta befann sig i textorienterade aktiviteter i hemmet, i kulturella och religiösa sammanhang 

där de själva var aktiva läsare och skrivare långt innan de började i skolan. Fast (a.a.) upptäck-

te att populärkulturen var en viktig del av barnens vardag som bidrog till en god läs- och 

skrivutveckling redan då barnen var fyra/ fem år gamla. Hon skriver att ”Filmer, teve, leksa-

ker, kataloger ger en rik källa till material som stödjer barnens berättande, argumenterande, 

klassificerande, skrivande och läsande” (a.a. s 124). Ytterligare faktorer som hon ser som ut-

vecklingsstödjande för barnens läs- och skrivutveckling är god tillgång till böcker och dags-

tidningar i hemmiljön, vuxna läsförebilder och samtal kring texter, tillgång till ett gemensamt 

språk, gemensamma läsupplevelser, andra gemensamma upplevelser som man sedan samtalar 

om och ”social och kulturell praktik… där talande, lyssnande, läsande och skrivande praktise-

rades” (a.a. s 95). Vidare ser hon att barnens utvecklande möten med texter sker i för barnen 

meningsfulla sammanhang, av omgivningen lär de sig att texter har en innebörd som har be-

tydelse, att man kan ha fördel av att förstå texter och att kunna förmedla sig med hjälp av tex-

ter. Hon poängterar att läs- och skrivinlärningen ofta har lekens kravlösa, informella situatio-

ner som bas. Det är där dialogen, resonemang, samspel, nyfikenhet och kunskapsutveckling 

stimuleras. Barnen leker att de läser och skriver, de ser sig själva som läsande och skrivande 

personer. På samma sätt påverkas de av de familjemedlemmar som finns i deras närhet, det 

sker en socialisering in i läs- och skrivaktiviteter och barnen hittar så småningom sin egen 

personliga läs- och skrividentitet (Fast 2007). När det gäller förskolans och skolans tillvarata-

gande av barnens tidiga läs- och skrivkunskaper visar studien att det skiljer sig inte mycket åt 

på de olika förskolorna/skolorna. De flesta barnen var t.ex. strängt förbjudna att ta med popu-

lärkulturen in på förskolan eller i klassrummet. Personalen i skolan tyckte inte att de förstod 
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sig på barnens leksaker, spel eller tidningar och att de inte hörde hemma i skolan eftersom ” I 

skolan ska man lära sig saker” (citerat i a.a. s 172). Det fanns några få lärare som värderade 

samarbete med hemmet och att läs- och skrivinlärningen skulle vara meningsfull för barnen, 

men de flesta avskärmade skolans aktiviteter från barnens sociala och kulturella erfarenheter 

utanför skolan. De lade ansvaret för läs- och skrivinlärning på den institutionella verksamhe-

ten, där barnen fick lära sig en bokstav i taget och då man hade lärt sig tillräckligt många bok-

stäver fick man använda dessa (men inga andra) bokstäver för att bilda ord. Studien visar att 

flera av barnen som hade rika egna erfarenheter av läs- och skrivaktiviteter redan innan de 

började i skolan fick i första klass börja om med bokstavsinlärning och fortsätta med det till 

slutet av andra läsåret (a.a.). 

Erna Alant & Carlin Stobbart (2008) genomförde en enkätstudie med föräldrar eller nära an-

höriga till tjugonio barn med grav hörselnedsättning eller dövhet (80 – 120 dB) i åldrarna 2-7 

år. Syftet med studien var att ”…further inhance understanding of issues that might inpact on 

children’s literacy learning by focusing on a description of home-based literacy experiences 

of severely to profound deaf preschoolers as provided by their hearing parents” (a.a. s 139).  

Från fyra statliga och två privata förskolor för döva och hörselskadade barn valdes fyrtio 

barns föräldrar ut som tänkbara deltagare i studien. Ett av kriterierna för deltagande var att 

föräldrarna skulle ha goda läs- och skrivkunskaper i engelska eller afrikanska. Döva föräldrar 

uteslöts från studien då forskarna ansåg att dessa inte hade någon språkbarriär till sina döva 

barn och därmed hade möjlighet att samtala om texter med sina barn på ett naturligt sätt, vil-

ket alltså hörande föräldrar saknade. Av dessa fyrtio tillfrågade var det tjugonio anhöriga som 

valde att delta i studien. Två av barnen i studien hade inga hörseltekniska hjälpmedel, elva 

barn hade opererat in cochleaimplantat (CI), nitton barn använde hörapparat och fyra barn 

använde FM-system. I undersökningen ställde man frågor som belyste hur föräldrarna värde-

rar förmågan att läsa och skriva och vilka förväntningar de har på barnens läs- och skrivför-

måga, hur dialogen mellan föräldrarna och förskolans personal när det gäller barnens läs- och 

skrivutveckling såg ut, vilka texter barnen mötte i hemmet samt hur barn och vuxna samtalar 

om olika texter i hemmet. Undersökningen visade att det enligt föräldrarna fanns gott om tex-

ter, böcker och tidningar i barnens hemmiljö, samt även vuxna läsförebilder i hemmet. De 

tyckte att det var viktigast för barnen att de hade lekkamrater och förmåga att kommunicera 

med talat språk med sin omgivning samt att det var lärarens uppgift att lära barnen läsa och 

skriva. Endast sju av barnens föräldrar/anhöriga använde teckenspråk i kombination med tal 

och gester i kommunikationen med sitt barn i hemmet, tio föräldrar använde tal och gester, 

sex använde endast talat språk och en förälder använde endast tecken i kommunikationen med 
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barnet. I undersökningen framkom även att föräldrarna föredrog att barnen, trots att barnen 

använde teckenspråk i förskolan, ej använde teckenspråk i sin hemmiljö. Orsaken till detta var 

att övriga familjemedlemmar, släkt och vänner inte förstod barnens teckenspråk. Föräldrarna 

upplevde att de hade svårigheter att läsa saga och kommunicera texter med barnen. Alant & 

Stobbart (2008) menar att dessa föräldrar inte till fullo förstår betydelsen av att de i hemmil-

jön använder teckenspråket i kommunikationen med barnen redan i tidig ålder. De förstår inte 

heller  vikten av att de samtalar om vad man läser, att inviga barnen i meningsfulla skriftsprå-

kiga aktiviteter och förvänta sig att barnen med stöd av föräldern kommer att lära sig läsa och 

skriva (a.a.).  

 

3.5 Sammanfattning  

Avslutningsvis i detta kapitel följer här en sammanfattning av vad som kommit fram i bak-

grunden till min studie. 

• Dövhet och hörselskada kan innebära olika saker och definieras på många olika sätt. I 

min studie väljer jag att inte definiera vem som är döv eller vem som är hörselskadad, 

utan utgår ifrån den undervisningsmiljö eleverna studerar i. 

• Teckenspråk är ett eget visuellt språk som inte kan kombineras med talat språk. Teck-

enkommunikation är olika former av kommunikation där talet är grunden för kommu-

nikationen och kompletteras med enstaka eller flera tecken som är lånade från tecken-

språket. 

• Döva och hörselskadade elever som har avslutat en grundskoleutbildning eller likvär-

dig utbildning har rätt till fortsatt gymnasieutbildning. För dessa elever finns riksgym-

nasiet för döva (RGD) där undervisningen sker på teckenspråk och riksgymnasiet för 

hörselskadade (RGH) där undervisningen sker på talad svenska med hörseltekniska 

hjälpmedel. Verksamheten regleras av skollagen (SFS 1985:1100) gymnasieförord-

ningen (SFS 1992:394) och ett särskilt avtal mellan staten och Örebro kommun.  

• I ett historiskt perspektiv har döva och hörselskadade personer som p.g.a. sin hörsel-

nedsättning varit beroende av ett visuellt språk, länge fått kämpa för teckenspråkets 

erkännande. Ända in på 1980-talet undervisades döva i förmågan att tala och tecken-

språket var bland förespråkare av den ”tyska skolan” förbjudet att använda för att 

kommunicera med andra. Sveriges riksdag erkände år 1981 teckenspråket som dövas 

förstaspråk och skriven svenska som dövas andraspråk. 
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• Forskningen kring döva och hörselskadade har länge handlat om teckenspråkets bety-

delse för döva och hörselskadades språkutveckling (Roos 2004, SOU 2006:29). Flera 

studier visar att döva och hörselskadade barns språkutveckling följer hörande barns 

språkutveckling upp till skolåldern (Bagga Gupta 2002, Heiling 1993, Hendar 2004, 

Roos 1999).  

• Enligt den forskning (Alant & Stobbart 2008, Andersson 2002, Fast 2007, Heiling 

1993, Skolverket 2003) som jag har studerat kring hur läs- och skrivmiljön påverkar 

barns läs- och skrivutveckling, framträder följande faktorer ha en positiv inverkan på 

barns läs- och skrivutveckling: 

- Att barn och föräldrar har ett gemensamt språk. 

- Att föräldrar och andra närstående samtalar med barnen om olika typer av texter. 

- Att barnet har möjlighet att samtala med andra barn om texter. 

- Att personer i barnets närhet samtalar om egna läsupplevelser. 

- Att man får möta skriftspråket i spontana, kravlösa och lekfulla situationer. 

- Att det finns vuxna läs- och skrivförebilder. 

- Att man har gemensamma läs- och skrivupplevelser med andra. 

- Att det finns god tillgång till böcker, tidningar och andra skrifter. 

- Att det finns tillgång till skrivmaterial. 

- Att läs- och skrivaktiviteter sker i ett för barnet meningsfullt sammanhang. 

- Att barnen ingår i sociala och kulturella sammanhang som präglas av en positiv läs- 

och skrivkultur.  

 

4 METOD 
I min undersökning är jag intresserad av att få en övergripande bild av vilka typer av texter  

som döva och hörselskadade ungdomar möter utanför skolan, samt hur de interagerar dessa 

texter med andra. Jag vill alltså veta hur någonting är. I en förlängning kan man titta på orsa-

ker till varför det är som det är, men i detta skede vill jag alltså få vetskap i hur det förhåller 

sig med döva och hörselskadades möten med texter utanför skolan. Vidare utgår jag från hur 

ungdomarna upplever dessa möten, jag vänder mig inte till föräldrar eller lärare utan direkt till 

döva och hörselskadade ungdomar. Jag går dock inte på djupet och frågar efter ungdomarnas 

tankar och känslor kring mötet av texter utanför skolan. Jag är också själv fysiskt närvarande 

vid mötet med ungdomarna och de har möjlighet att ställa frågor direkt till mig om min un-

dersökning. Jag har valt enkäten som verktyg i min undersökning. I följande avsnitt kommer 
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jag att resonera kring vad litteraturen (Bryman 2001/2007, Davidson & Patel 1991/2003, Gilje 

& Grimen 1992/2007, Holme & Krohn Solvang 1991/1997, Kvale 1997) säger om kvalitativ 

och kvantitativ forskning för att därefter komma tillbaka till frågan om hur jag vill argumente-

ra metodvalet för min undersökning. 

 

4.1 Val av metod 

Kvantitativ forskning strävar inte efter att beskriva hur någonting är, utan snarare varför det är 

som det är. Kvantitativ forskning har en tydlig struktur som skall vara lätt för utomstående att 

följa genom hela forskningsprocessen. Alla data som samlas in skall kunna skrivas om i siff-

ror och mätas i statistiska analys- och bearbetningsmetoder. Forskningen sker med bredd och 

på ytan, den strävar efter generaliserbarhet och att ge tvärsnittsinformation. Forskaren under-

söker flera enheter utifrån ett makroperspektiv, försöker att se mönster över större grupper 

och hitta samband mellan olika företeelser. För att säkerställa att forskarens egna värderingar, 

förkunskaper, tankar och känslor inte skall påverka forskningen kännetecknas kvantitativ 

forskning även av avstånd till informationskällan. Den tydliga strukturen och styrning av för-

utsättningarna medför att forskaren utan problem kan bytas ut, undersökningen kan också 

replikeras, analyseras och kritiseras av utomstående. En positivistisk syn på tillvaron ligger 

till grund för kvantitativa undersökningar (Bryman 2001/2007, Davidson & Patel 1991/2003, 

Gilje & Grimen 1992/2007, Holme & Krohn Solvang 1991/1997, Kvale 1997). 

 

Vid en undersökning med kvalitativ metod finns närhet till forskningsobjektet, det handlar om 

att försöka se på omgivningen utifrån individens perspektiv, att uppleva det han/hon upplever 

inte utifrån min upplevelse, utan att gå på djupet och förstå verkligheten utifrån den andre 

individens upplevelse. Hur är det i hans/hennes verklighet? Kvalitativ forskning kräver ömse-

sidig förståelse och tillit, ej subjekt-objekt-relation. Forskaren försöker att genom en pro-

cessinriktad, ostrukturerad forskning i en naturlig miljö att förstå hur någonting är beskaffat i 

just den kontext forskningen bedrivs (a.a.).  Kvalitativ forskning sker på mikronivå och försö-

ker förstå mellanmänskliga företeelser. Den kritik som riktas mot kvalitativ forskning handlar 

enligt Bryman (2001/2007) om att forskningen tenderar att vara alldeles för subjektiv, det vill 

säga att forskarens egna erfarenheter, värderingar och förkunskaper påverkar forskningspro-

cessen och forskningens resultat, att det på grund av att kvalitativ forskning styrs av den spe-

cifika forskarens deltagande är i stort sett omöjligt att replikera, av samma orsaker kan det 

vara svårt att generalisera forskningsresultaten till att gälla andra personer och under andra 

förutsättningar än de som förelåg under studien. Ytterligare kritik av kvalitativ forskning rik-
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tas till att det ofta kan finnas svårigheter i att exakt dokumentera och informera om hur kun-

skapen har växt fram, hur undersökningen har planerats och genomförts, detta medför bris-

tande genomskinlighet som är en förutsättning för att resultaten skall kunna analyseras och 

ifrågasättas av andra (a.a.). 

Denna studie ger inte anspråk på att beskriva verkligheten på djupet, däremot vill jag genom 

studien få en liten inblick i hur ungdomar med dövhet eller hörselskada upplever mötet med 

texter utanför skolan. Med hänvisning till ovanstående resonemang kring kvalitativ och kvan-

titativ forskning menar jag att min undersökning är en kvantitativ studie. För att få svar på 

mina forskningsfrågor har jag valt att använda enkäten som metod. Jag är inte hjälpt av att 

intervjua en eller två personer utan beroende av att under en relativt kort tid få svar från flera 

individer om vilka typer av texter de upplever att de möter utanför skolan och hur de interage-

rar dessa med andra. Fördelen med enkät i detta sammanhang är att man kan se svaren från en 

större skara människor och utifrån validiteten i svaren skapa statistik och se mönster, hitta 

samband som man sedan kan studera närmare (Ejlertsson 1996/2005, Kylén 2004, Bryman 

2001/2007). Jag kan genom att systematiskt analysera svaren även se om det går att finna 

samband mellan svaren. I Örebro finns riksgymnasiet för döva och hörselskadade, vilket ock-

så ger möjligheter till att få ett brett urval till studien och på så vis garantera god validitet.  

 

4.2 Urval 

För att få ett så brett urval som möjligt för min undersökning har jag valt att vända mig till 

elever på RGD/RGH i Örebro. Den fysiska närheten till RGD/RGH innebär även att jag har 

lätt att besöka de klasser som ska ingå i studien. Att låta alla 449 elever som läsåret 

2008/2009 studerar på RGD/RGH (Örebro kommun, Gymnasieförvaltningen 2008) delta i 

undersökningen skulle med tanke på de knappa resurser jag har till mitt förfogande vara en 

alldeles för omfattande undersökning, därför har jag gjort ett urval bland dessa elever. I kon-

takten med skolorna har jag presenterat vilka olika grupper av elever som jag önskar att träffa 

och på så sätt har jag kunnat påverka valet av klasser så att respondenterna representerar döva 

och hörselskadade ungdomar i åldrarna 16-21 år som går på individuella program och natio-

nella program, med både yrkesinriktning och studieinriktning. På detta sätt har jag fått den 

bredd av respondenternas bakgrund som jag vill ska finnas representerade i urvalsgruppen. 

Det sätt jag har gått tillväga för att göra mitt urval kan benämnas som ett icke slumpmässigt 

bekvämlighetsurval (Bryman 2001/2007, Ejlertsson 1996/2005, Kylén 2004). 
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4.3 Enkäten 

I detta kapitel presenteras enkäten som ungdomarna fick besvara i sin helhet. I kap 4.3.1 be-

skriver jag följebrevet och i kap 4.3.2 presenteras och motiveras enkätfrågorna i en löpande 

text. Enkäten finns också med som bilaga till uppsatsen (bilaga 1). 

 

4.3.1 Följebrevet  

Enkätens första sida består av ett s.k. ”följebrev” (Ejlertsson 1996/2005, s 39) och innehåller, 

i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002), informa-

tion om mig och mina studier, undersökningens syfte, att deltagandet i undersökningen är helt 

frivilligt, att de har möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande samt garanterad konfi-

dentialitet vid presentation av studien. Jag informerar även om möjligheten att på ett separat 

papper anmäla intresse för att delta i en uppföljande intervju. Jag skrev under alla enkäter med 

en personlig namnteckning för att på så sätt skapa ett band till ungdomen och öka motivatio-

nen att svara på enkäten. Längst ned i följebrevet finns en kort beskrivning av enkätens upp-

läggning.  

 

4.3.2 Enkätfrågorna 

När det gäller frågeformuleringarna och designen av enkäten är det viktigt att varje fråga är 

väl genomtänkt och ställd i relation till vad det är jag vill undersöka. Texten skall vara lättläst 

och anpassad till svarsgruppen, frågorna skall vara entydiga och precisa. Ska jag ställa öppna 

eller mer bundna frågor, kan jag relatera frågorna till varandra, vad är väsentligt att få reda på 

och hur ska jag formulera mig? (Bryman 2001/2007). Genomgående i enkäten har jag också 

tänkt på att visa respekt för respondenten samt använda ett personligt och lättillgängligt språk. 

För att förenkla för respondenten har alla frågor kryssalternativ som svar, om kryssalternati-

ven är otillräckliga finns det även möjlighet att med egna ord formulera ett svar. För att hålla 

motivationen uppe i enkäten har jag även med tre färgbilder som har anknytning till olika frå-

gor. I följande avsnitt går jag i löpande text igenom och motiverar varje enkätfråga. Jag har 

strukturerat upp avsnittet i fyra olika områden; Ramfakta, läs- och skrivaktiviteter, läs- och 

skrivmiljö, samt språkutövande. 
 

Ramfakta 

De två första frågorna fastställer respondenternas ålder och kön, dessa motiveras med att sä-

kerställa ramfakta kring respondenterna och möjliggöra jämförbarhet mellan de olika grup-

perna i resultatet samt replikerbarhet av studien.  
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Läs- och skrivaktiviteter 

Med fråga nummer tre till fem vill jag få en bild av respondentens läs- och skrivvanor. Med 

fråga tre vill jag få en bild av om respondenten är en hög- eller lågfrekvent läsare. Frågan ly-

der ”Om du läser något på fritiden, vad läser du då?” därefter följer fem olika kryssalternativ 

och ett sista alternativ då respondenten ges möjlighet att själv skriva i annan typ av text. Re-

spondenten får även kryssa i hur ofta han/hon läser respektive text. Jag vill även veta om det 

finns vissa texter som ungdomarna läser i större utsträckning än andra texter. I valet av typer 

av texter har jag utgått från att alla ska ha möjlighet att ange någon typ av text som de läser. 

På de flesta angivna alternativen finns även förklarande exempel inom parentes. Med fråga 

nummer fyra vill jag veta om respondenten kommer ihåg någon positiv läsupplevelse, om 

respondenten minns någon bok som han/hon har läst och som respondenten tyckte mycket 

om. Fråga fem frågar efter vilka olika skrivsituationer respondenten är delaktig i utanför sko-

lan, även här har jag försökt att hitta alternativ så att alla respondenter kan identifiera sig med 

något av svaren. Syftet med frågan är att få veta om respondenten är aktiv i olika skrivsitua-

tioner.  

 

Läs- och skrivmiljö 

Fråga nummer sex inleder den del av enkäten som syftar till att ge en bild av respondentens  

läs- och skrivmiljö utanför skolan, samt hur respondenten interagerar olika texter med andra 

utanför skolan. Svaren på fråga nummer sex ger svar på om respondentens familj prenumere-

rar på någon dagstidning och i så fall vilken, eller vilka. Med denna fråga får jag veta om det 

finns regelbunden tillgång till dagstidningar i hemmiljön. Formulerandet av fråga nummer sju 

gav mig en hel del bryderier. Jag ville med denna fråga dels få reda på om och i vilken om-

fattning respondenten interagerade med andra om vad han/ hon läser, men också om det är 

enstaka eller flera personer som respondenten interagerar dessa texter med, det är även intres-

sant att få veta vilka personer som respondenten interagerar texter med. Frågan lyder ” Brukar 

du prata med någon om vad du har läst?” och de fyra svarsalternativen som följer är ”Ja, all-

tid, Ja, för det mesta, Ja, ibland, och Nej, aldrig”. Med dessa svarsalternativ får jag en uppfatt-

ning av hur frekvent respondenten interagerar texter med någon annan person. Om responden-

ten svarar jakande på denna fråga finns en följdfråga för att på så sätt ytterligare specificera 

vem eller vilka personer som respondenten interagerar texterna med. Här har jag även tagit 

med möjligheten att fylla i två rutor för förälder/vårdnadshavare, syskon och kompisar där 

den första rutan avser en förälder/vårdnadshavare, ett syskon eller en kompis medan den 

andra rutan visar om man interagerar med flera föräldrar/vårdnadshavare, flera syskon eller 
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flera kompisar. På detta sätt kan jag även se om en respondent har få eller många personer i 

sin omgivning som han/hon interagerar texter med. Respondenten har även möjlighet att lägga 

till ”annan släkting” eller ”annan person”. Med fråga nummer åtta vill jag veta om responden-

ten har någon eller några läsförebilder, jag vill också veta om respondenten har en eller flera 

läsförebilder och vem eller vilka personer detta är. Denna fråga har jag lagt upp på samma sätt 

som fråga sju med följdfråga och flera kryssalternativ vid ett jakande första svar. Fråga num-

mer nio följer även den samma struktur som de två föregående frågorna, men här frågar jag 

om någon brukade läsa saga i bok för respondenten när han/hon var liten. ”Brukade” anger en 

upplevelse av att en företeelse har varit återkommande, men detta kan tolkas väldigt olika från 

person till person. Jag har medvetet valt att inte närmare precisera med följdfrågor om hur 

ofta eftersom det kan vara svårt att uppskatta så lång tid efter att något har skett. Även ”när du 

var liten” är en besvärlig formulering om man vill ha ett så exakt svar som möjligt, uppfatt-

ningen av hur länge man är liten kan variera från person till person. Med denna fråga får jag 

endast veta om respondenten har minnen av att någon läste saga för honom/henne i tidig ål-

der, jag är inte ute efter att få någon exakt uppgift om detta utan frågan ställs för att jag ska få 

en bild av ungdomens upplevelse av sagoläsning vid tidig ålder och på så sätt komma närmare 

respondentens perspektiv. Om respondenten har minnen av att någon läste saga för ho-

nom/henne så bör respondenten också ha minnen av vem eller vilka som läste sagan, genom 

att respondenten kryssar i ett eller flera alternativ så får jag även en bild av om respondenten 

har en upplevelse av att det var enstaka eller flera personer i respondentens omgivning som 

läste saga för honom/henne då han/hon var liten.  

 

Språkutövande 

Att kunna interagera texter med andra förutsätter att man har ett gemensamt språk. Fråga tio 

till tretton utröner vilket eller vilka språk som respondenten och dess förälder/vårdnadshavare 

utövar. Fråga tio handlar om vilket eller vilka språk (teckenspråk, talad svenska, skriven 

svenska eller annat språk) respondenten använder och om han/hon anser sig använda det ofta, 

ibland, nästan aldrig eller aldrig. Med denna fråga får jag dels reda på om respondenten ser 

sig själv som flerspråkig, om han/hon ser sig själv som en skrivande person och om han/hon 

har ytterligare ett annat språk än teckenspråk och/eller svenska. Fråga elva hör ihop med fråga 

tio och med den frågan får jag veta vilket språk respondenten ser som sitt förstaspråk, detta 

kan vara bra att veta om respondenten har fyllt i flera alternativ på fråga tio. Jag kan även 

jämföra respondentens eget förstaspråk med föräldrar/vårdnadshavares förstaspråk. Fråga tolv 

och tretton är samma frågor som fråga tio och elva, med den skillnaden att respondenten om-
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beds uppge hur de uppfattar att deras förälder/vårdnadshavare använder teckenspråk, talad 

svenska, skriven svenska och annat språk, samt vilket språk som respondenten uppfattar som 

deras första språk. Dessa frågor ger tillsammans med de två föregående frågorna möjlighet att 

jämföra respondentens och dess förälder/vårdnadshavares språkutövande.  

 

4.4 Studiens reliabilitet och validitet 

Kvaliteten av en undersökning kan mätas i undersökningens reliabilitet och validitet (Bryman 

20021/2007, Ejlertsson 1996/2005). Undersöker jag det jag säger att jag ska undersöka? Är 

resultaten pålitliga? I följande kapitel resonerar jag kring studiens reliabilitet (4.4.1) och vali-

ditet (4.4.2). 

 

4.4.1 Reliabilitet 

Ambitionen var att undersökningen skulle ge en hög tillförlitlighet. Genom bl.a. enkätens 

struktur och genomförande har jag försökt att garantera god reliabilitet Bryman (2001/2007). 

Erfarenheterna i genomförandet visar dock att flera av respondenterna hade svårigheter att 

förstå vissa ord (t.ex. ”serietidning” och ”dagmamma”) och vad jag menade med vissa svars-

alternativ (t.ex. varför det fanns två kryssrutor för ”förälder/ vårdnadshavare” på fråga 7, 8 

och 9). Det faktum att svarsgrupperna var små och att jag fanns närvarande vid svarstillfällena 

bidrog ändå till att jag hade möjlighet att hjälpa de respondenter som hade svårt med detta. 

Det som inte framgår i undersökningen är om det fanns flera av respondenterna som hade 

svårigheter med att förstå enkäten och svarade på frågorna utan att be om hjälp. Flera respon-

denter har skrivit egna kommentarer och uppmuntrande ord som var riktade direkt till mig 

vilket tyder på ett gott engagemang och att det fanns ett visst förtroende för mig som under-

sökningsledare. Jag upplevde även att respondenterna funderade en del innan de skrev i enkä-

ten och att de gärna ville lämna korrekta uppgifter. Det stora bortfallet p.g.a. ogiltig frånvaro 

är ett problem om man med undersökningen vill dra några generella slutsatser utifrån svaren. 

Sammanfattningsvis har jag upplevt att det är mycket svårt att veta om man får tillförlitliga 

svar, inte utifrån respondenternas vilja att svara rätt utan mer beroende av vilka frågor jag 

ställer, hur dessa frågor är utformade i kombination med respondenternas olika förutsättning-

ar. Reliabiliteten bedöms vara låg till måttlig. 

 

4.4.2 Validitet 

Syftet med undersökningen var att få svar på vilka typer av texter ungdomar med dövhet eller 

hörselskada upplever att de möter utanför skolan och hur de interagerar dessa texter med 
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andra. Jag kan se att resultatet av undersökningen kan ge en viss inblick i detta. Det under-

sökningen mäter är dock endast hur just de ungdomar som har ingått i undersökningen har 

svarat vid just detta tillfälle. För att få en god validitet av mer allmängiltig karaktär bör under-

sökningen upprepas vid flera tillfällen och i flera olika grupper där även elever med hög ogil-

tig frånvaro i skolan, samt elever som går integrerade i kommunala gymnasieskolor med hö-

rande elever ingår. Det kan även diskuteras utifrån vems perspektiv svaren formas. Trots att 

jag har försökt att utforma frågor och svarsalternativ på ett brett och lättillgängligt vis, så är 

det ändå mina egna värderingar och perspektiv som ligger i grunden. Jag är övertygad om att 

det t.ex. hade funnits andra frågor och svarsalternativ om ungdomarna själva hade utformat 

enkäten. Validiteten bedöms vara låg till måttlig. 

 

4.5 Etiska aspekter  

När det gäller etiska aspekter som bör övervägas i förhållande till den forskning som bedrivs 

finns det enligt Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (a.a. 2002) två grundläggande krav som bör värderas och vä-

gas mot varandra; forskningskravet och individskyddskravet. I följande kapitel utgår jag från 

dessa krav och ställer dem i förhållande till föreliggande uppsats.  

 

4.5.1 Forskningskravet 

Forskningskravet handlar om att forskningen skall vara berättigad, den skall innebära ”… att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras” (a.a. s 5). I föreliggan-

de uppsats anser jag att min undersökning av döva och hörselskadade ungdomars läs- och 

skriv miljö utanför skolan har ett berättigande då forskare länge talat om vikten av en stimule-

rande läs- och skrivmiljö i hemmet. Trots detta vet vi mycket lite om hur döva och hörselska-

dade barns och ungdomars läs- och skrivmiljö utanför skolan ser ut. Förhoppningsvis kan 

undersökningens resultat även bidra till att kunskaper om döva och hörselskadade barns och 

ungdomars läs- och skrivmiljö utanför skolan i en förlängning utvecklas och fördjupas.  

 

4.5.2 Individskyddskravet 

För att garantera det grundläggande individskyddskravet tar författarna (a.a.) upp fyra allmän-

na huvudkrav på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  
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Informationskravet 

Genom enkätens följebrev och muntlig/teckenspråkig information vid svarstillfällena (se kapi-

tel 4.3.1 och 4.6) har jag försökt att ge respondenterna fullgod information inför deltagandet i 

studien.  

 

Samtyckeskravet 

Alla respondenter som deltog i undersökningen var över 15 år vilket innebar att de själva fick 

avgöra om de ville medverka i studien, målsman till de elever som ej fyllt 18 år behövde där-

med inte kontaktas för samtycke. Vid svarstillfällena fanns möjlighet att arbeta med andra 

uppgifter för dem som eventuellt inte ville delta i studien. Samtycke till deltagande anses 

uppnått genom att respondenten valde att fylla i enkätsvaren. Jag inhämtade även muntligt 

samtycke från de aktuella skolornas ledning till att genomföra studien bland eleverna. Re-

spondenterna fick muntlig/teckenspråkig och skriftlig information om att deltagandet i under-

sökningen var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Ung-

domarna som jag träffade var alla ungdomar som jag inte kände sedan tidigare och jag arbeta-

de inte heller på någon av de aktuella skolorna vid tidpunkten för undersökningen, detta för-

hållande förebygger att ungdomarna inte kände någon beroendeställning gentemot mig. 

 

Konfidentialitetskravet 

På riksgymnasiet för döva och hörselskadade elever gick läsåret 2008/2009  449 elever, förde-

lat på fyra olika skolor i Örebro (Örebro kommun, Gymnasienämnden 2008). Detta är de enda 

gymnasieskolorna i landet för döva och hörselskadade elever. För att deltagarna i undersök-

ningen ej skall kunna identifieras väljer jag att inte beskriva de olika skolor och klasser som 

jag har besökt. Viss information (som t.ex. vilket språk respondenterna/föräldrarna har som 

förstaspråk om detta inte är svenska eller teckenspråk) som framkommer i enkätsvaren redo-

visas ej. De fakta som beskrivs i resultatet sätts samman på sådant vis att enskilda personer ej 

skall gå att identifieras av utomstående.  

 

Nyttjandekravet 

Undersökningens enkätsvar och uppgifter om deltagarna i undersökningen kommer endast att 

användas i föreliggande uppsats. Då uppsatsen blivit examinerad kommer allt insamlat mate-

rial att förstöras. Rektorerna på respektive skola kommer att kontaktas och få en länk till Öre-

bro universitets databas där uppsatsen publiceras. De respondenter som lämnat sin e-

postadress på separat papper kommer även de att få ett mail med länk till databasen. 
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4.6 Genomförande  

I detta kapitel redovisas genomförandet av enkätstudien. Jag beskriver hur jag konkret gick 

tillväga, från den första kontakten med skolorna till mötet med lärare, elever och insamlandet 

av material.  

Den första kontakten togs per telefon med rektor eller samordnare på respektive skola. Jag 

presenterade kortfattat mig själv och mitt ärende. Därefter mailade jag en närmare beskrivning 

av min enkätstudie, uppgifter om vilka elevgrupper jag önskade träffa, internetlänk till veten-

skapsrådets etiska riktlinjer, samt kontaktuppgifter till mig. Den fortsatta kontakten såg lite 

olika ut, en rektor bestämde jag möte med och i samband med mötet träffade jag även den 

lärare som undervisade de klasser jag skulle träffa på skolan, en rektor valde att fortsätta 

kommunikationen per mail, ytterligare en annan hade jag både mail- och telefonkontakt med 

för att bestämma tid och plats för enkätstudien. En rektor avböjde redan vid första telefonsam-

talet att låta eleverna på skolan delta i enkätundersökningen med motiveringen att eleverna på 

RGD/RGH var en grupp som var särskilt hårt exponerad för olika typer av studier. 

Under en tvåveckorsperiod träffade jag sammanlagt tolv klasser. Jag började redan innan lek-

tionen startade med att presentera mig och försöka skapa en god relation till eleverna genom 

att småprata och fråga vilket år de gick, om de var från Örebro eller någon annan stad, prata 

om vädret, det stundande påsklovet osv. Då lektionen startade presenterade jag mig lite mer 

formellt och beskrev kort syftet med enkäten. Jag gick också igenom informationen om frivil-

ligt deltagande, möjlighet att avbryta sitt deltagande, konfidentialitet och hur resultatet av 

undersökningen kommer att redovisas. Innan enkäten delades ut fanns tid för frågor, jag po-

ängterade även att de gärna fick ställa frågor under tiden de svarade på enkäten om det var 

något som var oklart.  

I klasserna på RGD använde jag svenskt teckenspråk i kommunikationen, i klasserna på RGH 

använde jag talad svenska och mikrofon som var kopplad till klassrummets hörselslinga. Jag 

tänkte även på att tala tydligt och hela tiden vara vänd mot den eller de elever som jag talade 

med för att de skulle ha möjlighet att avläsa mimik och ansiktsuttryck. De lärare jag träffade 

var engagerade och mycket positiva till enkäten. En lärare hade dock glömt att jag skulle 

komma och skickat hem eleverna eftersom det var så få där och större delen av klassen arbe-

tade med annat, var sjuka eller hade ogiltig frånvaro. En lärare hade med stora bokstäver skri-

vit ett meddelande till klassen på tavlan med följande innehåll: ”BESÖK IDAG, VÄNTA 

HÄR!” Drygt trettio minuter efter lektionsstart stack läraren in huvudet och sa ”Hej, vad bra 

att ni är här”, men försvann därefter igen och visade sig inte mer under lektionen. Denna klass 

hade vid det aktuella tillfället 70% ogiltig frånvaro och 17% sena ankomster (15 – 20 minu-
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ter). Alla tillfrågade elever ville delta i studien som resulterade i fyrtioåtta enkätsvar. Värt att 

notera i genomförandet är dock att den ogiltiga frånvaron var så pass hög i de olika klasserna 

att jag för att ha ett tillräckligt underlag för studien bokade in ytterligare fyra besök än de som 

från början var tänkta.  Sammanfattningsvis var 54% av eleverna närvarande, 11% hade giltig 

frånvaro såsom sjukdom eller beviljad ledighet och 35% av eleverna hade ogiltig frånvaro 

(inklusive fyra sena ankomster med mer än 15 minuter) vid mina besökstillfällen. 

 

4.7 Analys 

För att se om enkätsvaren kunde ge svar på mina forskningsfrågor analyserade jag det insam-

lade materialet genom att först av allt göra en datasammanställning av enkätsvaren i datapro-

grammet WinSTAT. Därefter bearbetade jag data och jämförde resultaten i grupperna kön, 

ålder, individuella program - nationella program, RGD – RGH och respondenter - föräl-

der/vårdnadshavare, för att på så sätt se om det gick att utröna olika mönster i svaren. När det 

gäller kön och ålder fanns det några frågor där svaren skilde sig åt mellan flickor och pojkar, 

men dessa faktorer påverkade inte svaren över lag, inte heller om man studerade på individu-

ellt program eller på nationellt program visade på någon genomgående skillnad mellan grup-

perna, däremot fanns en tydlig skillnad på flera av svaren då det gällde grupperna RGD och 

RGH, samt i de frågor som berör respondenternas och förälder/vårdnadshavares språkanvänd-

ning och förstaspråk. När det gäller respondenternas läsaktiviteter delade jag upp dessa i sex 

olika grupper beroende på hur frekventa aktiviteterna var. Om respondenten inte hade kryssat 

i att han/hon utför aktiviteten fick det värdet ”0”, mindre än 1gång/månaden fick värdet ”1”, 

1-3ggr/månad fick värdet ”2” osv. på detta sätt kunde jag räkna ihop varje respondents sam-

manlagda värde på läsaktiviteter och enkelt se om respondenten uppger sig vara en hög- eller 

lågfrekvent läsare. För övrigt utgick jag från syftet med de olika frågorna.  

 

5 RESULTAT 
I följande kapitel redovisas undersökningens resultat i enlighet med analysen i kapitel 4.7.  I 

kapitel 5.1 och 5.2 ges först några ramfakta om de fyra skolor där RGD/RGH är lokalintegre-

rade och om respondenterna som deltagit i studien. Därefter följer ett avsnitt där fakta som 

framkommit i enkätundersökningen presenteras (kapitel 5.3). Resultatet redovisas i tabell-

form, alla decimaler avrundas till närmast hela tal enligt gängse regler. Då analysen av mate-

rialet (kap 4.7) visat att svaren i ett antal frågor skiljer sig åt mellan eleverna som studerar på 

RGD och eleverna som studerar på RGH, väljer jag då att redovisa svaren från de olika grup-
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perna var för sig och på så sätt tydliggöra detta. Kapitel 5:3 är uppdelat i tre olika kategorier; 

Läs- och skrivaktiviteter, läs- och skrivmiljö och språkutövande.  

 

5.1 Skolorna  

Då undersökningen vänder sig till en mycket begränsad grupp i samhället väljer jag pga. kra-

vet på konfidentialitet att inte beskriva varje enskild skola som har ingått i undersökningen för 

sig, utan hänvisar till kapitel 3.2 som beskriver riksgymnasiet för döva och riksgymnasiet för 

hörselskadade i sin helhet. 

 

5.2 Informanterna 

I studien deltog 26 pojkar och 22 flickor, 20 elever gick på RGH och 28 elever på RGD. Av 

respondenterna läste 50 % på individuellt program, 50 % läste nationella program varav 37,5 

% gick yrkesinriktade utbildningar och resterande 12,5 % läste på studieinriktade utbildning-

ar. Procentuell åldersfördelning för pojkar (54 %) och flickor (46 %) återges nedan i figur 5:1 

Ålders- och könsfördelning i svarsgruppen.    
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   Figur 5:1 Ålders- och könsfördelning i svarsgruppen 

 

5.3 Enkätundersökningen 

Resultatredovisningen av enkätundersökningen följer enkätens struktur och redovisas i tre 

olika huvudgrupper; läs- och skrivaktiviteter (5.3.1), läs- och skrivmiljöer (5.3.2) och språk-

utövande 5.3.3). Svaren redovisas i diagram som följs av en beskrivande text. 
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5.3.1 Läs- och skrivaktiviteter 

I detta avsnitt redovisas respondenternas svar i fråga nr 3-5 i enkäten. Dessa frågor berör i 

vilka sammanhang respondenten själv är aktiv läsare eller skrivare.  
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Figur 5:2 Respondenternas läsaktiviteter. 

Fråga nr 3 i enkäten (bilaga 1) lyder: ”Om du läser något på fritiden, vad läser du då?” däref-

ter följer olika svarsalternativ som även anger hur ofta respondenterna läser de olika typer av 

texter som finns föreslagna och/eller eget förslag på text. I Figur 5:2 visas hela gruppens för-

delning av svaren på frågan. 44 % av respondenterna uppger att de läser texter på Internet 

varje dag, detta är den överlägset mest frekventa läsaktiviteten bland respondenterna. 58,3 % 

av eleverna på RGD och 25 % av eleverna på RGH uppger detta. I analysen framkommer 

även en skillnad mellan de båda grupperna RGD och RGH då respondenterna svarat på frågan 

om de läser skönlitteratur; 58,3 % av eleverna på RGD svarar att de aldrig eller mindre än en 

gång i månaden gör detta, medan 25 % av eleverna på RGH svarar att de aldrig eller mindre 

än en gång i månaden läser skönlitteratur. När det gäller övriga läsaktiviteter som finns ex-

     Har ej               Mindre än            1-3ggr/                 1-2ggr/               3-5ggr/               Varje dag 
  kryssat i att         1g/månad             månad                   vecka                 vecka 
 de läser detta 
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emplifierade i enkäten är spridningen jämn över de olika svarsalternativen i båda grupperna. 

Endast 15 % av respondenterna uppger att de läser något annat. En flicka uppger att hon läser 

texter på text-TV varje dag, andra exempel är ”Bibeln”, ”forskning” och ”sporttidningar”.  
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Figur 5:3 Värdet av respondenternas sammanlagda läsaktiviteter. 

För att kunna mäta om respondenterna är högfrekventa eller lågfrekventa läsare graderades 

läsaktiviteterna (se fråga tre i bilaga 1) i sex olika grupper beroende på hur ofta aktiviteterna 

utövades. Om respondenten inte hade kryssat i att han/hon inte utför aktiviteten fick det värdet 

”0”, mindre än 1gång/månaden fick värdet ”1”, 1-3ggr/månad fick värdet ”2” o.s.v. I figur 5:3 

visas fördelningen av respondenternas totala värde av läsaktiviteter. Här skiljer sig grupperna 

RGD-elever och RGH-elever åt på så sätt att RGD-eleverna har en större spridning i hur ofta 

de utövade läsaktiviteter än RGH-eleverna som har ett mer samlat värde av läsaktiviteter. En-

kätsvaren visar även att de respondenter som ligger på ett värde mellan 9 och 11 ägnar sig åt 

några få typer av läsaktiviteter, men ofta t.ex. Internet varje dag och dagstidning varje dag 

men inga andra läsaktiviteter. De som ligger på värden 12 och mer har en större och jämnare 

spridning på olika läsaktiviteter. 
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Figur 5:4 Positiv läsupplevelse. 

80 % av eleverna på RGH har en positiv läsupplevelse medan motsvarande siffra för eleverna 

på RGD endast uppgår till 35 %. Exempel på böcker som respondenterna kommer ihåg att de 

har läst och som de ”tyckte väldigt mycket om” är: Om jag kunde drömma, Spökboken, Kär-

lek och sex heter det, Svenska maffian, Nattens barn, Pojken som kallades Det, Bruden som sa 

nej, Zlatan är Zlatan, Allt för min syster, Marky och jag, Vem vill bli miljardär?, Kattliv, Syst-

rar i jeans, Sagan om klanen Otori, Kort kjol, Å andra sidan, Zebraflickan, Män som hatar 

kvinnor, Jag vill ha ett liv, Luftslottet som sprängdes, Draksvärdet och Skuld. Några respon-

denter har svarat att de kommer ihåg att de har läst en bok som de tyckte väldigt mycket om, 

men att de inte kommer ihåg vad den hette. 
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Skrivaktiviteter 
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Figur 5:5 Skrivaktiviteter 
När det gäller respondenternas skrivaktiviteter är det ”SMS” (93,8 %) , ”Chat” (81,3 %) och 

”Annat på Internet” (45,8 %) som är de klart dominerande skrivaktiviteterna. En av respon-

denterna uppger i egen kommentar att han skickar ca 500 SMS/dag. Övriga skrivaktiviteter 

förekommer enligt enkätsvaren hos 2 – 15 % av respondenterna. 

Ja Nej 
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Figur 5:6  Värdet av respondenternas sammanlagda skrivaktiviteter. 
Varje skrivaktivitet (se fråga 5, bilaga 1) som respondenten kryssar i att han/hon utövar på sin 

fritid får värdet ”1”. I frågan fanns tio förskrivna alternativ och ett alternativ för eget förslag 

på skrivaktivitet. Maximalt värde på skrivaktivitet är alltså 11. Figur 5:6 visar fördelningen i 

% av det sammanlagda värdet för varje respondents skrivaktiviteter. I gruppen med elever 

som går på RGD är det 10,7 % som inte utövar någon skrivaktivitet utanför skolan, 7,1 % 

utövar en av skrivaktiviteterna (”SMS”), 32,1 % utövar två av skrivaktiviteterna utanför sko-

lan (”SMS” och ”Chat”) och 25 % utövar tre av aktiviteterna, för alla utom en i denna grupp 

är de tre aktiviteterna ”SMS”, ”Chat” och ”Annat på Internet”. Detta innebär att nästan 50 % 

av eleverna på RGD som ingår i undersökningen endast deltar i skrivaktiviteter utanför skolan 

som innebär att de SMS:ar eller surfar på Internet. Då man tittar på svaren från eleverna som 

går på RGH visar det sig att nästan 80 % av eleverna i svarsgruppen ägnar sig endast åt skriv-

aktiviteter som innebär ”SMS”, ”Chat” eller ”Annat på Internet”, men i denna grupp är det 

ingen av respondenterna som uppger att de inte utövar någon skrivaktivitet alls utanför skolan 

 
5.3.2 Läs- och skrivmiljö 

I följande avsnitt redovisas svaren i fråga nr 6 – 9. Dessa frågor handlar om hur respondentens 

läs- och skrivmiljö ser ut utanför skolan och hur respondenten interagerar texter i denna miljö. 
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Figur 5:7 Regelbunden tillgång till dagstidning i hemmet. 

Av eleverna på RGD svarade 64,3 % att deras familj prenumererar på någon dagstidning,  

17,9 % prenumererar ej på någon dagstidning och 17.9 % av eleverna visste inte om familjen 

prenumererade på någon dagstidning. Av eleverna på RGH svarade 45 % att familjen prenu-

mererar på någon dagstidning, 20 % att de inte prenumererar på dagstidning och 35 % att de 

inte vet om familjen prenumererar på någon dagstidning. 21 % av respondenternas familjer 

som prenumererade på dagstidning prenumererade på två dagstidningar, resterande 79 % pre-

numererade på en dagstidning. 
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Figur 5:8 Pratar med någon om vad man läst. 
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6,3 % av respondenterna uppger att de alltid pratar med någon om vad man har läst, 16,7 % 

svarar ”Ja, för det mesta”, 58,3 % svarar ”Ja, ibland” och 18,8 % svarar att de aldrig pratar 

med någon om vad de har läst. I figur 5:8 visas förhållandet mellan respondentens totala läs-

värde (se figur 5:3 Värdet av respondenternas sammanlagda läsaktiviteter) och om han/hon 

pratar med någon om vad han/hon har läst.  
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Figur 5:9 Personer som respondenten interagerar texter med. 

De respondenter som interagerar texter med andra gör detta i största utsträckning med en eller 

flera kompisar (64,6 %) därefter är det förälder/vårdnadshavare som får flest svar (33,3 %). 

Respondenterna upppger att ”Annan släkting” som de pratar med om vad de har läst kan vara 

”styvmamma”, ”styvpappa”, ”mor-/farföräldrar”, ”mormor och morfar”. Exempel på ”Annan 

person” som respondenterna pratar med om vad man har läst är ”lärare”, ”internetkompisar”, 

”Andra vuxna personer”, ”flickvän”, ”sambo”, ”Alla nästan”, ”MIN ÄLSKLING”, ”med min 

flickvän” och ”pojkvän”.  
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Figur 5:10 Läsförebild. 

Av eleverna på RGD som deltog i studien svarade 64,3 % att de känner någon som tycker om 

att läsa böcker, medan 35,7 % svarar att de inte gör det eller att de inte vet om de gör det. Av 

eleverna på RGH svarar 90 % av eleverna att de känner någon som tycker om att läsa böcker 

och 10 % att de inte känner någon eller inte vet att de känner någon som tycker om att läsa 

böcker. Sammanlagt är det 75 % av respondenterna som har svarat att de känner någon som 

tycker om att läsa böcker och 25 % som inte känner någon som tycker om att läsa böcker eller 

inte vet om de känner någon som tycker om att läsa böcker. 
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Figur 5:11 Personer som läsförebilder. 

Av de respondenter som uppgett att de känner någon som tycker om att läsa böcker visar figur 

5:11 vilka personer dessa är. I största utsträckning är detta en eller flera kompisar (66,7 %) 

därefter är det förälder/vårdnadshavare som får flest svar (39,6 %). Exempel på ”Annan släk-

ting” i detta sammanhang är ”moster”, ”styvmamma”, ”styvpappa”, ”alla damer typ”, ”mor-

mor”, ”kusin”, ”mormor och farmor” och exempel på ”Annan person” är ”min älskling”, 

”Flera vuxna personer”, ”säger inte vem”, ”Min flickvän” och ”flickvän”. 
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Figur 5:12 Sagoläsning vid tidig ålder. 
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I gruppen med elever som går på RGD har 71,4 % uppgett att någon läste saga för dem när de 

var små, 17,9 % minns ej och 10,7 % har svarat att ingen läste saga för dem. I svarsgruppen 

med elever från RGH är motsvarande siffror 80 %, 10 % och 10 %. I hela svarsgruppen är det 

75 % av respondenterna som uppger att någon läste saga för dem när de var små, 14,6 % 

minns ej och 10,4 % uppger att ingen läste saga för dem. 
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Figur 5:13 Personer som läste saga för respondenten. 

Av de respondenter som uppgett att någon läste saga för dem då de var små svarar 65,9 % att 

förälder eller vårdnadshavare har läst saga för dem, 29,3 % svarar att dagmamma eller perso-

nal på förskola har läst saga för dem och 22 % svarar ”Annan släkting”. Exempel på ”Annan 

släkting” är ”mormor”, ”farmor”, ”den som passade” och ”Farfar”. Exempel på ”Annan per-

son” är ”mammas pojkvän” och ”fosterfamilj”. 

 
 5.3.3 Språkutövande 

I detta kapitel redovisas svaren i fråga nr 10 – 13 i enkäten. Dessa frågor handlar om respon-

denternas och respondenternas förälder/ vårdnadshavares språkutövande samt deras 

förstaspråk. Då det har framkommit i analysen att dessa gruppers språkutövande markant skil-

jer sig från varandra väljer jag här att först dela på grupperna RGD och RGH för att jämföra 

respondenternas språkutövande med deras föräldrars/vårdnadshavares språkutövande. Däref-

ter gör jag på samma vis när det gäller respondenternas och deras föräldrars/vårdnadshavares 

förstaspråk. 
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Figur 5:14 Respondenternas språkutövande RGH. 

I figur 5:14 Framgår vilka språk respondenterna på RGH utövar och i vilken utsträckning 

detta sker. De språk som respondenterna uppger att de utövar ofta är i storleksordning Talad 

svenska 90 %, Skriven svenska 65  %, Teckenspråk 20 % och Annat språk 15 %. 40 % av ele-

verna på RGH använder teckenspråk ibland, 25 % nästan aldrig och 15 % av eleverna uppger 

att de aldrig använder teckenspråk. Av de 30 % elever som uppger att de använder Annat 

språk ibland har majoriteten skrivit att detta språk är engelska. 5 % av eleverna uppger att de 

använder skriven svenska ofta eller ibland, endast 5 % uppger att han/hon aldrig använder 

skriven svenska.  
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Figur 5:15 Förälder/Vårdnadshavares språkutövade RGH.  

    Aldrig             Nästan aldrig           Ibland                   Ofta 

    Aldrig             Nästan aldrig           Ibland                   Ofta 
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I figur 5:15 Framgår vilka språk respondenterna på RGH uppfattar att deras föräl-

der/vårdnadshavare utövar och i vilken utsträckning detta sker. De språk som respondenterna 

uppger att deras förälder/vårdnadshavare utövar ofta är i storleksordning Talad svenska 80 %, 

Skriven svenska 40  %, Annat språk 25 % och Teckenspråk 0 %. 10 % av elevernas föräl-

der/vårdnadshavare använder teckenspråk ibland, 20 % nästan aldrig och 70 % av eleverna 

uppger att deras förälder/vårdnadshavare aldrig använder teckenspråk. Av de 30 % elever som 

uppger att deras förälder/vårdnadshavare använder Annat språk ofta eller ibland så har dessa 

även ett annat förstaspråk än svenska. 10 % uppger att förälder/vårdnadshavare aldrig använ-

der skriven svenska.  
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Figur 5:16 Respondenternas språkutövande RGD. 

I figur 5:16 Framgår vilka språk respondenterna på RGD utövar och i vilken utsträckning 

detta sker. De språk som respondenterna uppger att de utövar ofta är i storleksordning Tecken-

språk 92,3 %, Skriven svenska 64,3  %, Talad svenska 21,4 % och Annat språk 17,9 %. 7,1 % 

av respondenterna som studerar på RGD använder teckenspråk ibland, 0 % nästan aldrig och 

0 % av respondenterna uppger att de aldrig använder teckenspråk. 28,6 % av respondenterna 

på RGD använder talad svenska ibland, 14,3 % nästan aldrig och 35,7 % av respondenterna 

uppger att de aldrig använder talad svenska. Av de 43  % respondenter som uppger att de an-

vänder Annat språk har majoriteten skrivit att detta språk är engelska. 89,3 % av responden-

terna uppger att de använder skriven svenska ofta eller ibland. 7,1 % av respondenterna på 

RGD uppger att han/hon aldrig använder skriven svenska.  
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Figur 5:17 Förälder/Vårdnadshavares språkutövande RGD.  

I figur 5:17 framgår vilka språk respondenterna på RGD uppfattar att deras föräl-

der/vårdnadshavare utövar och i vilken utsträckning detta sker. De språk som respondenterna 

uppger att deras förälder/vårdnadshavare utövar ofta är i storleksordning Talad svenska 60,7 

%, Skriven svenska 57,1  %, Teckenspråk 53,6 % och Annat språk 3,6 %. 21,4 % av elevernas 

förälder/vårdnadshavare använder teckenspråk ibland, 3,6 % nästan aldrig och 21,4 % av ele-

verna uppger att deras förälder/vårdnadshavare aldrig använder teckenspråk. Av de 21,4 % 

elever som uppger att deras förälder/vårdnadshavare använder Annat språk ofta eller ibland 

har några av dessa, dock ej majoriteten, ett annat förstaspråk än svenska. 7,1 % uppger att 

förälder/vårdnadshavare aldrig använder skriven svenska.  
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Figur 5:18 Respondenternas förstaspråk RGH. 
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5 % av respondenterna på RGH har svarat att teckenspråk är deras förstaspråk, 85 % av re-

spondenterna uppger att svenska är deras förstaspråk och 20 % av respondenterna att de har 

ett annat språk som förstaspråk. Sammanlagt är detta 110 %, detta beror på att 5 % har svarat 

att de har både teckenspråk och talad svenska som sitt förstaspråk och 5 % har svarat att de 

har både talad svenska och annat språk som sitt förstaspråk. 
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Figur 5:19 Förälder/Vårdnadshavares förstaspråk RGH 

Ingen av respondenterna på RGH har svarat att deras förälder/vårdnadshavare har teckenspråk 

som sitt förstaspråk, 75 % av respondenterna uppger att svenska är förälder/vårdnadshavares 

förstaspråk och 25 % av respondenterna uppger att förälder/vårdnadshavare har ett annat 

språk som förstaspråk. 
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Figur 5:20 Respondenternas förstaspråk RGD. 
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100 % av respondenterna på RGD har svarat att teckenspråk är deras förstaspråk, 17,9 % av 

respondenterna uppger att svenska är deras förstaspråk och 3,6 % av respondenterna att de har 

ett annat språk som förstaspråk. Sammanlagt är detta 121,4 %, vilket beror på att 17,9 % har 

svarat att de har både teckenspråk och talad svenska som sitt förstaspråk och 3,6 % har svarat 

att de har både teckenspråk och annat språk som sitt förstaspråk. 
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Figur 5:21 Förälder/Vårdnadshavares förstaspråk RGD. 

21,4 % av respondenterna på RGD har svarat att deras förälder/vårdnadshavare har tecken-

språk som sitt förstaspråk, 75 % av respondenterna uppger att svenska är föräl-

der/vårdnadshavares förstaspråk och 7,1 % av eleverna uppger att förälder/vårdnadshavare har 

ett annat språk som förstaspråk. 
 

6 DISKUSSION 
Detta kapitel knyter åter an till de forskningsfrågor och den forskningsbakgrund som är ut-
gångspunkter för min studie. Forskningsfrågorna formulerades i kapitel 2.2 enligt nedan.  
 

• Vilka texter upplever ungdomar med dövhet eller hörselskada att de  
möter utanför skolan? 
 

• Hur interagerar ungdomar med dövhet eller hörselskada texter som de  
möter utanför skolan med andra? (s 3) 

 
Kapitlet är strukturerat efter ovanstående frågeställningar. Jag diskuterar resultatet i enkätstu-

dien i förhållande till mina forskningsfrågor och relaterar diskussionen till vad som fram-

kommit i min forskningsbakgrund (6.1 och 6.2).  
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6.1 Vilka texter upplever ungdomar med dövhet eller  
      hörselskada att de möter utanför skolan? 
 
Forskarna (Alant & Stobbart 2008, Andersson 2002, Fast 2007, Heiling 1993, Skolverket 

2003) menar att en god läs- och skrivmiljö bl.a. präglas av Att det finns god tillgång till böck-

er, tidningar och andra skrifter. Föräldrarna som deltog i Alant & Stobbart:s (2008) studie 

menade att hemmiljön för deras döva och hörselskadade barn var rik på olika typer av texter, 

böcker och tidningar. Min enkätstudie ger ej svar på hur stor tillgång respondenterna har till 

böcker, tidningar och andra skrifter, men den ger dock en bild av vilka texter respondenterna 

upplever att de möter utanför skolan. I analysen av enkätsvaren framträder vid några frågor 

vissa skillnader mellan hur eleverna på RGD och eleverna på RGH beskriver detta. På frågan 

om respondentens familj prenumererar på någon dagstidning (fråga nummer sex, bilaga 1) 

svarar 64,3 % av respondenterna som studerar på RGD och 45 % av eleverna som studerar på 

RGH att så är fallet. Detta kan tolkas som att fler elever som studerar på RGD har regelbun-

den tillgång till dagstidning i hemmet än de elever som studerar på RGH.   

 

Med utgångspunkt i vad respondenterna svarar på frågorna nummer tre och fem i enkäten (s 

30 – 31, 33 – 34) kan man se att de texter respondenterna upplever att de möter utanför skolan 

där de själva är aktiva läsare och skrivare till största delen handlar om texter på Internet, chat 

och sms. Om man tolkar att de respondenter som på fråga nr tre i enkäten (bilaga 1) inte har 

kryssat i att de läser de i enkäten föreslagna typer av texter som att de aldrig läser dessa texter, 

innebär det att läsaktiviteter såsom att läsa serietidning, veckotidning, dagstidning och skönlit-

teratur förekommer aldrig eller mindre än en gång i månaden hos 30 – 50 % av respondent-

erna. Denna tolkning skulle även innebära att 90% av respondenterna aldrig eller mindre än 

en gång i månaden läser annat än de föreslagna typer av texter (se figur 5:2 s 30) . Mellan 85 

% och 98 % av respondenterna uppger att de aldrig skriver korta meddelanden med papper 

och penna, texttelefon, dagbok, brev, dikter, noveller, sångtexter eller annat i sammanhang 

utanför skolan. Enligt vad som framkommer i analysen av det insamlade materialet framträder 

även angående respondenternas skriftliga aktiviteter, vissa skillnader i svaren från elever som 

studerar på RGD och svaren från elever som studerar på RGH. I gruppen med elever som stu-

derar på RGD finns det t.ex. elever som uppger att de aldrig läser något (7,1 %) eller skriver 

något (10,7 %) i sammanhang utanför skolan, det finns också elever i denna grupp som upp-

ger att de deltar i flera olika sammanhang utanför skolan som innebär att de själva är aktiva 

läsare (22 %) och skrivare (10,7 % utövar sex till sju olika typer av skrivaktiviteter). Svaren 

från de elever som studerar på RGH visar inte samma spridning som ovan; både när det gäller 
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läsaktiviteter och skrivaktiviteter utanför skolan är denna grupp mer homogen i sina svar. Ing-

en av eleverna på RGH svarar t.ex. att de aldrig läser eller skriver något utanför skolan och 

endast 5 % av eleverna utövar sex olika skriftliga aktiviteter, ingen av eleverna på RGH ut-

övar sju eller fler olika skriftliga aktiviteter utanför skolan.  

 

En faktor som enligt Fast (2007), Heiling (1993) och Skolverket (2003) påverkar barns läs- 

och skrivutveckling positivt är Att man får möta skriftspråket i spontana, kravlösa och lekful-

la situationer. Fast (2007) menar att barnen genom leken socialiseras in i läs- och skrivaktivi-

teter och så småningom hittar sin egen läs- och skrividentitet. Om man tittar på de texter som 

enligt enkätresultatet utgör den största arenan för möte med texter utanför skolan, texter på 

Internet, chat och sms är detta typer av texter som för respondenterna kan vara exempel på 

möten med skriftspråket i spontana, kravlösa och lekfulla situationer. Med utgångspunkt i 

vad Fast (a.a.) tillskriver lekens betydelse för barnens läs- och skrividentitet kan man fråga sig 

om respondenterna har utvecklat en läs- och skrividentitet när det handlar om läs- och skrivsi-

tuationer som innefattar texter på Internet, chat och sms, men att endast några få har hittat en 

egen läs- och skrividentitet i andra sammanhang. Vidare menar Alant & Stobbart (2008) An-

dersson (2002) och Fast (2007) att det är viktigt Att läs- och skrivaktiviteter sker i ett för bar-

net meningsfullt sammanhang. Även på denna punkt kan texter på Internet, chat och sms re-

presentera sammanhang som är särskilt meningsfulla för respondenterna. Chat och sms är 

exempel på direkt kommunikation med andra och som varken är beroende av talspråket, detta 

kan vara en mycket motiverande faktor eftersom respondenterna har en dövhet eller hörsel-

skada och i olika grad svårigheter att uppfatta tal. Enligt Alant & Stobbart (2008) förstod inte 

föräldrarna vikten av att deras döva och hörselskadade barn fick uppleva dessa möten med för 

dem meningsfulla texter i hemmiljön. Föräldrarna ansåg enligt Alan & Stobbart (a.a.) att bar-

nen skulle ägna sig åt sociala aktiviteter då de inte var i skolan och att det var skolans uppgift 

att lära barnen läsa och skriva. Fast (2007) såg däremot i sina studier att barnen som hon följ-

de ägnade sig åt många olika läs- och skrivaktiviteter i hemmet och i andra kulturella sam-

manhang redan innan de började i skolan. 

 

Forskarna (Alant & Stobbart 2008, Andersson 2002, Fast 2007, Heiling 1993, Skolverket 

2003) menar även att barn som får erfara positiva läsupplevelser har bättre förutsättningar till 

att utveckla en god läs- och skrivförmåga än barn som inte erfar detta. Enligt enkätsvaren i 

fråga fyra är det fler av de elever som studerar på RGH än av de elever som studerar på RGD 

som minns en speciell bok som man ”tyckte väldigt mycket om” (RGH 80 % och RGD 35 
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%). Här kan man se ett möjligt samband till att så många som 57,1 % av eleverna på RGD 

uppger att de aldrig eller mindre än en gång i månaden läser skönlitteratur utanför skolan. De 

elever som aldrig eller sällan läser skönlitteratur har också färre tillfällen till att själva erfara 

positiva läsupplevelser. Vad som påverkar vad är dock oklart; avsaknad av positiva läsupple-

velser kan påverka viljan att läsa skönlitteratur negativt som kan påverka möjlighet till positi-

va läsupplevelser negativt, som kan påverka viljan att läsa… o.s.v. 

 

Att det finns vuxna läs- och skrivförebilder är en annan faktor som enligt Alant & Stobbart 

(2008), Fast (2007), Skolverket (2003) påverkar barns läs- och skrivutveckling positivt. För-

äldrarna i Alant & Stobbart:s (2008) studie menade att det fanns gott om läsförebilder i hem-

met, både föräldrar och äldre syskon som läste olika typer av texter. Med tanke på att det i 

nämnda studie var föräldrarna själva som svarade på denna fråga förhåller jag mig dock kri-

tisk till att detta är fullt tillförlitliga svar. Det faller sig naturligt att föräldrarna svarar jakande 

på denna fråga eftersom de annars skulle kunna framstå som dåliga föräldrar. Då urvalsgrup-

pen även var begränsad till de föräldrar som hade goda läs- och skrivkunskaper i engelska 

eller afrikanska kan resultatet i undersökningen påverkas av att föräldrarna kan antas ha en 

högre skriftspråklig medvetenhet än genomsnittet av föräldrar till döva/gravt hörselskadade 

barn i Afrika. I min undersökning har jag frågat respondenterna om de ”känner någon som 

tycker om att läsa böcker” (fråga 8, bilaga 1), analysen av svaren visar att 90 % av eleverna 

som studerar på RGH känner någon som tycker om att läsa böcker medan 64,3 % av eleverna 

som studerar på RGD svarar samma sak. 39,6 % av respondenterna har svarat att deras föräl-

der/vårdnadshavare tycker om att läsa böcker. Åter framträder kompisarna som viktiga perso-

ner i respondenternas läs- och skriv-miljö, 66,7 % av alla respondenterna uppger att de känner 

en eller flera kompisar som tycker om att läsa böcker.  

 

6.2 Hur interagerar ungdomar med dövhet eller hörselskada  

      texter som de möter utanför skolan med andra? 

Att samtala med andra om sina egna och andras läsupplevelser och att dela läs- och skriv-

upplevelser med andra är enligt Alant & Stobbart (2008), Andersson (2002), Fast (2007), 

Heiling (1993) och Skolverket (2003) viktigt för att stimulera och utveckla kunskapen om det 

skrivna språket. Av de respondenter som svarar att de läser något utanför skolan (fråga num-

mer tre, bilaga 1) är det 19 % som uppger att de aldrig pratar med någon om vad de har läst. I 

figur 5:8 (s 35) kan man se att ju lägre läsvärde (se förklaring s 31) respondenten har, desto 

mer sällan integrerar han/hon texter med andra. Detta kan tyda på ett möjligt samband mellan 
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de båda faktorerna, däremot är det även i detta sammanhang svårt att entydigt tolka det möjli-

ga sambandet. Vi vet ej om det faktum att respondenten sällan läser texter utanför skolan på-

verkar om han/hon pratar med andra om vad han/hon har läst, eller om det är tvärtom; att ef-

tersom respondenten ej pratar med andra om vad han/hon har läst påverkas respondentens 

motivation till att läsa negativt.  

 

Att föräldrar och andra närstående samtalar med barnet om olika typer av texter samt att 

barnet har möjlighet att samtala med andra barn om olika typer av texter är ytterligare fakto-

rer som enligt Andersson (2002), Fast (2007), Heiling (1993) och Skolverket (2003) är fakto-

rer som främjar en god läs- och skrivutveckling. Heiling (1993) menar att den vuxnes roll är 

betydelsefull när det gäller hur interaktionen kring texter ser ut i en barngrupp, men poängte-

rar även vikten av föräldrarnas förmåga till interaktion och samspel med sina barn kring texter 

för en positiv läs- och skrivutveckling hos de döva barnen. Av de 81 % respondenter som sva-

rar att de läser olika typer av texter utanför skolan uppger de flesta (64,6 %) att de pratar om 

texterna med en eller flera kompisar, också förälder/vårdnadshavare (33,3 %) syns enligt figur 

5:9 (s 36) vara viktiga personer som de samtalar med om texter de har läst. I Alant & Stob-

bart:s (2008) studie ingick endast hörande föräldrar till döva och hörselskadade barn. Dessa 

föräldrar upplevde att de hade svårigheter att kommunicera med sina barn kring texter. Att ha 

möjlighet att i en direkt kommunikation samtala med andra om olika texter, förutsätter också 

att man har ett gemensamt språk. Föräldrarna i Alant & Stobbart:s (a.a.) studie ville inte att 

deras barn skulle använda teckenspråk i hemmiljön, utan där var det talspråket som var det 

språk man kommunicerade med. Min enkätundersökning visar att 100 % av eleverna som 

studerar på RGH har ett gemensamt talspråk med sina föräldrar som sitt förstaspråk, dessutom 

uppger 5 % av eleverna att de också har teckenspråk som sitt förstaspråk och 5 % av eleverna 

att de har två talade språk som sina förstaspråk. Av eleverna som studerar på RGD har 21,4 % 

av eleverna teckenspråket som ett gemensamt förstaspråk med sina föräldrar, 17,9 % har talad 

svenska som gemensamt förstaspråk med sina föräldrar och 3,6 % har annat språk som 

gemensamt förstaspråk med sina föräldrar. Av eleverna på RGD uppger 100 % att tecken-

språk är deras förstaspråk, 46,4 % av dessa uppger att deras föräldrar använder teckenspråk 

aldrig, nästan aldrig eller ibland. En möjlig slutsats av detta resultat är att det, i likhet med 

resultatet i Alant & Stobbart:s (2008) studie, framträder att det finns elever som läser på RGD 

och som har teckenspråk som sitt förstaspråk saknar ett gemensamt förstaspråk med sina för-

äldrar/vårdnadshavare, samt att några elever som har teckenspråk som sitt förstaspråk använ-

der talat språk i kommunikationen med sina föräldrar/vårdnadshavare. Två av eleverna i min 



 49

studie som studerar på RGD har inget gemensamt språk med sina föräldrar (i den mening att 

språk innebär talspråk, teckenspråk eller skriftspråk). 

Att interagera texter med andra innebär även att man har gemensamma läs- och skrivupple-

velser med andra (Fast 2007, Heiling 1993). Fast (2007) menar att ett hem ”…där talande, 

lyssnande, läsande och skrivande praktiseras…” (a.a. s 95) ger barnet möjligheter till en god 

läs- och skrivutveckling. Att använda skriftspråket i situationer då man chattar eller sms:ar 

med andra (som enkätsvaren enligt ovan visar är de mest förekommande läs- och skrivaktivi-

teterna bland respondenterna), innebär att man också delar läs- och skrivupplevelser med 

andra, även om man i dessa sammanhang inte har någon direkt fysisk kontakt.  Vid sagoläs-

ning finns en betydligt mer påtaglig kontakt i den gemensamma läsupplevelsen och på frågan 

om respondenterna minns att någon brukade läsa saga för dem när de var små, svarar 75 % att 

de gör det. Av dessa 75 % uppger 66 % att deras förälder eller vårdnadshavare brukade läsa 

saga för dem då de var små. Föräldrarna som deltog i Alant & Stobbart:s (2008) studie upp-

gav att de hade svårigheter att läsa saga för sina barn. Alant & Stobbart (a.a.) menar att föräld-

rarnas brister i teckenspråk har stor betydelse för svårigheterna i kommunikationen mellan 

föräldrarna och deras döva eller gravt hörselskadade barn. 

 

6.3 Summering 

Med utgångspunkt i mina forskningsfrågor (se s 44) har jag i detta kapitel diskuterat resultatet 

i min enkätstudie i förhållande till vad som tidigare framkommit i min forskningsbakgrund. 

Respondenterna i min studie uppger i enkäten att då de möter texter utanför skolan handlar 

detta främst om texter på Internet, chat och sms. Dessa skriftspråkliga sammanhang kan sägas 

representera möten med texter i spontana, lekfulla samt för respondenterna meningsfulla situ-

ationer, något som enligt forskarna (Alant & Stobbart 2008, Andersson 2002, Fast 2007, Hei-

ling 1993, Skolverket 2003) har betydelse för en positiv läs- och skrivutveckling. Kompisarna 

framträder i enkätundersökningen vara viktiga personer i respondenternas vardag, både som 

läsförebilder och då de interagerar texter med andra. Även förälder/vårdnadshavare är perso-

ner som flera respondenter samtalar med om vad man har läst, det är dock inte alla responden-

ter som har ett gemensamt språk med sina föräldrar/vårdnadshavare vilket Allan & Stobbart 

(2008), Andersson (2002) och Fast (2007) menar är av stor vikt för barns läs- och skrivut-

veckling. 
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7. SLUTORD 

7.1 Metoddiskussion 

I min studie har jag varit intresserad av att ta reda på vilka texter döva och hörselskadade ung-

domar upplever att de möter utanför skolan och hur de interagerar dessa texter med andra. 

Metodvalet har inte alls varit självklart. Å ena sidan ville jag ta del av ungdomarnas egna upp-

levelser, jag ville veta hur deras verklighet såg ut, försöka förstå deras tillvaro och de mellan-

mänskliga relationer som styr deras handlande. Å andra sidan ville jag även få en övergripan-

de bild av situationen, jag ville se om det i gruppen döva och hörselskadade ungdomar gick att 

se mönster och hitta samband mellan olika företeelser. För att få en bred bild av döva och 

hörselskadade ungdomars möten med texter utanför skolan valde jag enkäten som metod. 

Från början hade jag även ambitionen att komplettera enkäten med några få intervjuer för att 

på så vis få ett större djup i undersökningen. Dock visade det sig att arbetets ringa karaktär 

och de resurser som jag hade till mitt förfogande i form av tid och pengar inte gav möjlighet 

att förutom enkätundersökningen även intervjua några ungdomar. På grund av att jag inte har 

teckenspråk som mitt förstaspråk ställer jag mig även tveksam till möjligheterna att upprätt-

hålla hög tillförlitlighet om jag skulle intervjua ungdomar som har teckenspråk som sitt 

förstaspråk, jag har även funderat på hur detta rent praktiskt skulle lösas och har inte kommit 

fram till någon tillfredsställande lösning, att t.ex. spela in intervjuerna med filmkamera och 

sedan analysera materialet skulle innebära ett enormt tidskrävande arbete. Jag tror att det 

krävs en processinriktad etnografisk studie där flera olika verktyg såsom observation, intervju 

och enkät används för att få svar med hög reliabilitet på mina forskningsfrågor.  

 

Trots detta kan jag ändå se att min enkätstudie har gett mig en bild av vilka texter de döva och 

hörselskadade ungdomar som har deltagit i studien möter utanför skolan och hur de interage-

rar dessa texter med andra. Jag har bl.a. fått veta att de texter som deltagarna i studien möter 

utanför skolan främst är olika typer av texter på Internet, chat och sms, att 57,1 % av de re-

spondenter som studerar på RGD och 35 % av de respondenter som studerar på RGH aldrig 

eller mindre än en gång i månaden läser skönlitteratur. Jag har även fått veta att om ungdo-

marna pratar med någon om vad de har läst är det oftast med en eller flera kompisar, att 18,8 

% av respondenterna aldrig pratar med någon om vad de har läst och att flera ungdomar som 

studerar på RGD inte har ett gemensamt förstaspråk med sina föräldrar/vårdnadshavare. Två 

av dessa ungdomar har inte något gemensamt språk (talspråk, teckenspråk eller skriftspråk) 

med sina föräldrar/vårdnadshavare. 
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7.2 Fortsatt forskning 

I kapitel 7.1 har jag redan nämnt att det med utgångspunkt i mina forskningsfrågor skulle vara 

lämpligt med en processinriktad etnografisk studie. I Skolverkets kunskapssammanställning 

(a.a. 2003) skriver man om att finnas i ”ett levande språkrum” (a.a. s 42) och Fast (2007) me-

nar att en god läs- och skrivmiljö är en ”…social och kulturell praktik…” (a.a. s 95). Det åter-

står fortfarande mycket forskning innan vi vet hur döva och hörselskadades sociala och kultu-

rella språkrum utanför skolan ser ut och hur döva och hörselskadade barns socialisering in i 

skriftspråket sker. Det faktum att många elever redan i tidig ålder flyttar från sina föräldrar för 

att bo på elevhem under veckorna innebär också att de inte upplever möten med texter i hem-

met på samma sätt som de barn som bor hemma under hela sin skoltid. Hur påverkar detta 

barnens socialisering in i skriftspråket? Det vore även intressant att utifrån ett historiskt per-

spektiv studera om denna sociala och kulturella praktik har påverkats av den långa och hårda 

kamp för erkännandet av teckenspråket och för samhällets ökade teckenspråkiga tillgänglighet 

som pågått och fortfarande pågår. Många döva och hörselskadade identifierar sig idag som 

teckenspråkiga (SOU 2006:29, 2006:54). Kan det vara så att detta underminerar betydelsen av 

att också ha en identitet som läsare och skrivare? Utifrån enkätstudiens resultat kan man också 

se ett behov av att fördjupa kunskapen kring döva och hörselskadade ungdomars användande 

av Internet och sms, samt hur man kan utnyttja dessa läs- och skrivsammanhang som pedago-

giska redskap. Ännu en aktuell fråga som är värd att studera närmare är hur föräldrar till döva 

och hörselskadade barn upplever att kommunikationen kring texter fungerar mellan dem och 

barnen. 
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Bilaga 1. 

Hej! 
Jag heter Gunhild Mohlén och läser nu mitt tredje och sista år på Specialpeda-
gogiska programmet på Örebro universitet. Under våren 2009 skriver jag en c-
uppsats om hur döva och hörselskadade ungdomars läs- och skrivmiljö ser ut 
utanför skolan.  
 
Den här enkäten delas ut till ca 60 ungdomar som går på RGD/RGH i Örebro 
och jag är väldigt glad över att du vill ta dig tid att svara på frågorna. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att inte fortsätta ditt 
deltagande. Svaren är anonyma och behandlas konfidentiellt. Resultatet av en-
kätundersökningen kommer jag att redovisa och analysera i min C-uppsats som 
även kommer att finnas tillgänglig på Örebro universitet.  
 
Du får gärna kontakta mig om du har några frågor kring undersökningen.  
 
På en separat lapp finns även en fråga om du skulle vilja delta i en intervju, i så 
fall fyller du i ditt namn och mobiltelefonnummer eller e-postadress för att jag 
ska kunna kontakta dig, detta är dock inte bindande.  Om du inte vill delta i nå-
gon intervju så fyller du inte i några kontaktuppgifter. 
 
Tack för att du vill hjälpa mig genom att ta några minuter och besvara dessa 
frågor! 
 
 
     
Gunhild Mohlén,Örebro 090306. 
 
Specialpedagogiska programmet 
Örebro universitet, Pedagogiska institutionen. 
Tel. 076 - 349 40 05, 019-363121 
e-post: gunhild.mohlen@telia.com 
 
 
 
Enkäten består av 14 frågor. Till de flesta frågorna finns det också några följd-
frågor. De första 5 frågorna handlar om dig och dina läs- och skrivvanor. Fråga 
6 – 13 handlar om hur din läs-. och skrivmiljö ser ut och fråga 14 ger dig möj-
lighet att lämna övriga synpunkter.  
Det tar ca.10 – 15  minuter att svara på frågorna, beroende av hur mycket du 
själv vill skriva.  

Lycka till! 
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Först kommer några frågor som handlar om dig. Om det inte finns något svars-
alternativ som stämmer exakt så sätt kryss i den ruta som du tycker stämmer 
bäst.  
 

1. Hur gammal är du?    16år     17 år     18 år     19 år     20 år     21 år    
 

 
 
2. Är du:                   Kille         eller         Tjej       ? 

 
 
 
3. Om du läser något på fritiden, vad läser du då? 
      (det går bra att kryssa i flera alternativ) 
 
 

  Texter på Internet  ( bloggar, tidningar, faktatexter m.m…)  
 

  varje dag      3-5ggr/vecka      1 - 2 ggr/vecka      1-3 gång/månad      mindre än 1gång/månad 
 
 
 

  Serietidningar  
  

  varje dag      3-5ggr/vecka      1 - 2 ggr/vecka      1-3 gång/månad      mindre än 1gång/månad 
 
 
 

  Veckotidningar (tex. Amelia, Allers, Veckorevyn, OK!, Se och Hör…)  
 

  varje dag      3-5ggr/vecka      1 - 2 ggr/vecka      1-3 gång/månad      mindre än 1gång/månad 
 
 
 

  Dagstidningar (t.ex Aftonbladet, Expressen, Nerikes Allehanda, Göteborgsposten…) 
 

  varje dag      3-5ggr/vecka      1 - 2 ggr/vecka      1-3 gång/månad      mindre än 1gång/månad 
 
           
 

  Skönlitteratur ( Böcker med påhittade historier t.ex deckare, romaner, noveller) 
 

  varje dag      3-5ggr/vecka      1 - 2 ggr/vecka      1-3 gång/månad      mindre än 1gång/månad 
 
 

  Annat Exempel: __________________________________ 
 

  varje dag      3-5ggr/vecka      1 - 2 ggr/vecka      1-3 gång/månad      mindre än 1gång/månad 
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4. Kommer du ihåg någon bok som du har läst som du tyckte väldigt mycket om? 
 

 Ja, den hette:______________________________________________________ 
 

       Nej 
 
 
 
 
5. Om du skriver något på din fritid, vad skriver du då? 
      (även här kan du välja att kryssa i flera alternativ…) 
 

  Korta meddelanden med papper och penna 
 

  SMS 
 

  Texttelefon 
 

  Chattar på Internet 
 

  Annat på Internet ex: ___________________________________________________ 
 

  Dagbok 
 

  Brev  
 

  Dikter 
 

  Noveller 
 

  Sångtexter 
 

  Annat: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nu kommer några frågor om hur det har sett ut och ser ut i din omgivning... 
 
6. Prenumererar din familj på någon dagstidning? 
 

 Ja  Nej   Vet ej  
 
 
 
Om ”Ja”; vilken eller vilka tidningar? 
 

  Nerikes Allehanda        Dagens Nyheter 
 

  Svenska Dagbladet        Annan: _________________________________________ 
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7. Brukar du prata med någon om vad du har läst? 
 

  Ja, alltid.   Ja, för det mesta.   Ja, ibland.            Nej, aldrig. 
 
 
Om ”Ja”; Med vem eller vilka?  
(Du kan kryssa i flera alternativ) 
 

  Förälder/vårdnadshavare           Förälder/vårdnadshavare   
                
 
   Ett syskon    Flera syskon   
 
 

 Annan släkting: _____________________________________________________ 
 
 

 En kompis    Flera kompisar   
 
 

 Annan person: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
8. Känner du någon som tycker om att läsa böcker?  
 

 Ja   Nej        Vet ej 
 
 
Om ”Ja”;Vem eller vilka?  
(Du kan kryssa i flera alternativ) 
 

  Förälder/vårdnadshavare          Förälder/vårdnadshavare   
                
 

  Ett syskon           Flera syskon   
 
 

 Annan släkting: _____________________________________________________ 
 
 

 En kompis           Flera kompisar   
 
 

 Annan person: ______________________________________________________ 
 
 

 Annan person: ______________________________________________________ 
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9. Brukade någon läsa saga i bok för dig när du var liten? 
 

  Ja    Nej         Kommer inte ihåg 
 
 
Om ”Ja”; Vem eller vilka personer gjorde det? 
 (Du kan kryssa i flera alternativ) 
 

  Förälder/vårdnadshavare          Förälder/vårdnadshavare  
                

  Ett syskon          Flera syskon  
 

  Annan släkting : ____________________________________________________ 
 

  Dagmamma eller personal på förskolan 
 

  Annan person: ______________________________________________________ 
 

 
 
10. Vilket eller vilka språk använder du? 
 
Teckenspråk    
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig
    
        
Talad svenska  
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig
         

 
Skriven  svenska 
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig
    
 
Annat språk:______________________________________________________________ 
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig
                

 
 
 

11. Vilket språk använder du som ditt förstaspråk? 
 

 Teckenspråk  Talad svenska    Annat: _____________________ 
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12. Vilket eller vilka språk använder dina föräldrar/vårdnadshavare? 
 
Teckenspråk    
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig 
 
           
Talad svenska  
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig
         

 
Skriven  svenska 
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig
    
Annat språk:______________________________________________________________ 
 

 Ofta   Ibland     Nästan aldrig   Aldrig
  
                
 
 
 
13. Vilket språk använder dina föräldrar/vårdnadshavare som sitt förstaspråk? 
 

 Teckenspråk  Talad svenska    Annat: _____________________ 
 
 
 
14. Övriga synpunkter:____________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
  

 
 

Stort TACK för din medverkan!  
Gunhild Mohlén  


