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Abstract 
 

Studien är en kvalitativ intervjustudie som undersöker hur några barndomsdöva 

personer blir påverkade i sin vardag av att inte ha lärt sig det svenska skriftspråket redan 

ifrån skoltiden. Slutsatsen visar att dem döva personer framförallt dem som är äldre och 

dem som är födda före 1981, lider av att inte ha full fungerande skriftspråk (svenska). 

Det kan t.ex. handla om mötet med hörande eller informationen som dem får från 

myndigheter. Att tolk (läsa) samt förstå informationen på rätt sätt eller försöka 

kommunicera med hörande är en av dem få svårigheter som några av dessa personer 

möter i vardagen. Detta i sin tur påverkar negativt deras vardag, sociala tillvaron samt 

delaktigheten i samhället.  
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1. Inledning 
 

I Sverige finns det idag ca 30 000 döva personer som använder teckenspråk, (sdr.org).  

Att vara döv kan innebära många hinder i livet och det mest vanliga är 

kommunikationsproblem med omgivningen. Tänker man vidare på döva personer i 

Sverige så handlar det om tillgängligheten som finns i olika textformat, som t.ex. 

sjukvården, hemsidor, brev från olika myndigheter osv. Det hindrar tyvärr många döva 

att känna delaktighet och leva under samma förutsättningar som alla andra i samhället. 

Det kan vara svårt att läsa och tolka texter, hemsidor och brev som man får i brevlådan. 

Detta innebär att många döva, framförallt dem äldre missar viktig information som skall 

vara tillgänglig för alla medborgare.  

 

Det handlar också om rätten att vara delaktig, att kunna känna gemenskap samt kunna 

utföra sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Jag har många gånger i mina 

möten med döva/barndomsdöva personer funderat om de svårigheter som förekommer 

gällande svenska skriftspråket. Döva kan genom att boka tolk utföra en del fysiska 

ärenden (möten, aktiviteter) men ska man verkligen för varje brev behöva besöka 

myndigheter för att få breven översatt till sitt språk (teckenspråk). Eller ska man varje 

gånga man möter en hörande person behöva känna oro av att ha missförstått varandra 

eller oro av utanförskap? Därför är syftet med min uppsats att ta del av dövas 

erfarenheter om skriftspråket som många äldre döva har. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med studien är att undersöka hur barndomsdöva äldre samt yngre barndomsdöva 

påverkas i sin vardag av att inte ha ett välfungerande skriftspråk. 

 

Vilka, om några, allvarliga eller ofta återkommande praktiska problem återkommer på 

grund av avsaknaden av ett välfungerande skriftspråk i vardagen 

 

Vilka, om några, sociala problem eller hinder innebär avsaknaden av ett välfungerande 

skriftspråk till? 

 

Ser barndomsdöva som inte har ett välfungerande skriftspråk några fördelar med att 

sakna ett sådant? 

 

Känner barndomsdöva som inte har ett välfungerande skriftspråk att de saknar ett 

sådant av några andra skäl än ovan nämnda? 
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3. Bakgrund 
 

För barndomsdöva i Sveriges är teckenspråk deras första språk och svenska är deras 

andra språk. Barndomsdöv är de som är döva från födseln eller de som blivit döva tidigt 

innan talspråksutvecklingen kommit igång.  Därför finns det många svårigheter i 

vardagliga situationer som döva personer kan hamna i, där bristen på tillgänglighet 

skapar problem för dessa personer. T.ex. att inte kunna ta del av den informationen som 

myndigheterna erbjuder eller ta del av förseningar som finns ute i kollektiv trafiken 

mm, på grund av att man är begränsad i sitt skriftspråk. För oss som är ”normalhörande” 

är vissa saker en självklarhet medan för andra medborgare kan det innebära allvarliga 

problem.  

Vad säger lagen gällande tillgängligheten, språklagen (2009:600): 

 
Riksdagen (2009:600) Skriver tydligt att ” I språklagen står det bland annat att 

myndigheterna har ett särskilt ansar att skydda och främja svenska 

teckenspråket” (§ 9). 

 

Vad skriver skolverket i kursplanen för - Teckenspråk för döva och hörselskadade? 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. Att som döv och hörselskadad 

behärska både teckenspråk och svenska är värdefullt för att kunna delta aktivt i 

samhälls- och arbetslivet, (skolverket.se) 

 

 

3.1 Teckenspråk/kommunikation 
 

Teckenspråk är ett visuellt språk som har själva grunden att använda synliga 

signaler/gester som man tar emot med ögonen till skillnad från det talade språket där 

man tar emot ljudsignaler via öronen. Ögonen har en viktig roll för döva i deras 

kommunikation och är ett av den viktigaste kommunikations redskap. I teckenspråk 

använder man händer, ansikte och framförallt övre delen av kroppen för att 

kommunicera. Munrörelser har också en stor betydelse i teckenspråket, (Fredäng, 2003). 

Äldre döva kan avläsa på läppar och därför är det viktigt att man samtidigt som man 

utför visst tecken också uttalar ordet. Att äldre döva kan avläsa på läppar beror på att 

den äldre generationen hade avläsning av läppar på talad svenska. Den tiden präglades 

av den ”orala” tiden vilket innebar att man fokuserade på att lära sig att tala och avläsa 

det talade språket. Idag har den yngre generationen teckenspråk som sitt första språk 

och man lägger ingen vikt på avläsningen (läppar) eftersom fokus inte ligger på att lära 

sig att tala eller avläsa.  

 

Teckenspråk är ett språk som kan ge uttryck för många signaler och känslor samtidigt. 

När tecken utförs i en viss ordning och i ett visst läge ska också signaler i ansiktet och 

kroppens läge förmedlas samtidigt som den döva gestikulerar. Man kan t.ex. inte teckna 

att man är glad samtidigt som man mimar uttrycket för ledsen i ansiktet, då kan det leda 
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till missförstånd. Signalerna i ansiktet kan bestå av höjda eller sänkta ögonbryn, rynkad 

näsa, uppdragen läpp, speciella munrörelser eller andra rörelser (grimaser)och allt detta 

sker i samspel med det tecknade språket alltså teckenspråket. Teckenspråket har även ett 

eget visuellt handalfabet. Handalfabetet består av olika handformer vilka motsvarar det 

svenska alfabetets bokstäver. När man bokstaverar ord är det ett lån från svenskan, t.ex. 

bokstaverar man sitt namn i samma ordning som i det talade och skrivna språket, (Roos, 

2004). När det gäller personnamn används (tecknas) ofta persontecken vilket är speciellt 

för den teckenspråkiga kulturen. Man använder sig utav något som är typiskt för denna 

person t.ex. om man tycker om fotboll kan man teckna fotboll samtidigt som man 

uttalar (gestikulerar) personen namn och då vet man vem det är. Sedan använder man 

olika tecken och gester till olika ord och uttryck, (Fredäng, 2003). 

 

3.2 Teckenspråkets historia 
 

Vid en döv kongress i Milano år 1880 fastställde man att den orala 

undervisningsmetoden skulle få företräde istället för teckenspråk i dövundervisningen. 

Teckenspråket nedvärderades och ansågs inte vara lämplig som undervisningsspråk i 

skolorna. Istället användes teckenspråk endast för svagt begåvade elever (Svartholm, 

2009). Det blev förbjudet att använda teckenspråk i skolorna. Några år senare startade 

Pär Aron Borg den svenska dövundervisningen i början av 1880- talet. Det var 

Manillaskolan i Stockholm som öppnade upp portarna för dövundervisningen i Sverige 

och detta blev landets första dövskola. Senare under 1800- talet startade man ytterligare 

ett 20-tal dövskolor runt om i Sverige. I början använde man teckenspråk i dövskolorna 

men från och med 1920 – talet blev det återigen förbjudet att använda teckenspråk 

istället använde man sig av talmetoden. Eleverna fick lära sig att prata samt att avläsa på 

läppar. 

 

 Man har alltså använt sig av olika metoder genom åren för att få döva att tala. Den 

orala tiden ansågs var den främsta metod men man använde sig även av tal + tecken och 

skriv metod, efter 1880 – talet, (Fredäng, 2003). Denna metod användes enbart av 

”begåvade barn” och de som ansågs vara mindre begåvade använde sig av skriv och 

tecken metod. Många av de döva under den ”orala tiden” bodde på internat och gick i 

skolan där samtidigt, (Fredäng, 2003). Man besökte sällan sina föräldrar istället skrev 

man brev till dem varje vecka. Detta gjorde man genom att använda olika mallar som 

man skrev av t.ex. ”jag mår bra”, ”hur mår ni”, ”det regnar” beroende på vädret. Olika 

mallar som man skrev av och sedan skickade till sina föräldrar. Även vid frågor 

använde man olika mallar som var kopplade till olika teman p.g.a. barnen hade stora 

svårigheter med det skrivna språket, Fredäng (2003). Dövskolorna var internatskolor 

fram till 1960- talet. Men trots all talträning ansågs elevernas kunskaper i svenska ha 

stor brister.  

 

I slutet av 1960-talet började undervisningen på vissa av dövskolorna att utöka den orala 

metoden med vissa tecken som ordagrant följde talets grammatik. I sin tur ledde till att 

man helt och hållet övergick till fullt tecknad undervisning på teckenspråk under 1980-

talet. Teckenspråkets erkännande 1981 blev en stor seger och döva har undervisats helt 

på teckenspråk sedan dess. Detta fastställdes även i läroplanen (1983) för 

specialskolorna att undervisningsspråket ska vara teckenspråk och svenska (Göransson 
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& Westholm, 1996).  I takt med att skolan och välfärdssamhället utvecklades så införde 

man att döva skulle ha rätt till utbildning precis som alla andra i samhället. 

Riksgymnasiet för döva öppnades upp och det började likna den hörande 

gymnasieskolan med olika lärosätt och olika programinriktningar (Kruth, 1996). De 

tidigare internaten fortsatte men de ersattes istället med mindre elevhem för döva. Detta 

genombrott innebar stora skillnader för många döva i Sverige. Många döva upplevde 

känslan av frihet med dem hörande runtomkring, då eleverna inte längre behövde bo 

tillsammans i stor grupp utan blev istället mera självständiga (Fredäng, 2003).  Eleverna 

kunde åka hem till sina föräldrar varannan vecka istället eller varje helg. Med tiden blev 

det allt vanligare att även familjer flyttade med till dövskolans ort. Många dörrar 

öppnades upp och man fick helt andra perspektiv samt möjligheter gällande skol valet 

och det egna valet. 

 

 

3.3 De sju vita åren 
 

De sju vita åren beskriver den språklösa tiden för det döva barnet. För första gången 

sände man barnet vid sju-års ålder till dövskolan, en internatskola för döva (Fredäng, 

2003). De flesta döva barn då föddes in i hörande familjer vilket innebar att familjen 

oftast inte kunde teckenspråk eller något om döva och deras uppväxt. Detta innebär att 

dem döva barn som växte upp i hörande familjer fram till skolstarten inte hade någon 

möjlighet för att få något språk och inte heller förstå den kontext som dem levde i. Dem 

barnen saknade ofta ett språk och var språklösa. Avsaknaden det gemensamma språket i 

familjen kunde leda till att barnen blev isolerade i den egna familjen samt hamna i 

utanförskap. Detta ledde även till att språk och begreppsutvecklingen blev försenad som 

följd. Dem hade oftast ingen kommunikation, istället använde man sig av eget språk 

som kallas för egna hemgjorda tecken och detta utvecklades ofta inom familjerna. Ingen 

annan kunde förstå de barnen förutom familjen. Det inte kan jämföras med ett full 

fungerande språk utan enbart en mycket ytlig kommunikation. 

 

 Detta innebar att språkinlärningen och språkförståelse kom att fördröjas under denna tid 

och påbörjades först vid skolstarten,(Kruth, 1996). Självklart fanns det variationer inom 

gruppen döva beroende på hur lång den språklösa perioden pågick och hur man försökte 

att kommunicera på egen hand (hemgjorda tecken). Många föräldrar hade däremot 

ingen kunskap om ”dövheten” man förstod inte att barnen var döva utan dem ansågs 

bara vara lite ”konstiga” som inte pratade. Orsak till dövhet kunde vara att barnet 

insjuknade i hjärnhinneinflammation (meningit) eller att modern under graviditet hade 

röda hund (rubella), konsekvenserna kunde bli att fostret får hörsel, syn eller andra 

skador, (folkhalsomyndighet.se). På den tiden fanns inte heller några skydd 

(vaccinationsskydd), detta infördes 1974 och man erbjöd vaccinationen för flickor vid 

12 års ålder (folkhalsomyndigheten.se). 

 

3.4 Språklig deprivation 
 

Gulati (2003), beskriver de sju-vita åren som orsak till ”språklig deprivation”, det vill 

säga avsaknaden av ett språk. Hen menar att riskerna är stora för döva barn som inte får 
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tillräckliga med språkliga kunskaper i unga år. De riskerar att få livslånga kognitiva 

skador och språkliga brister (språklig deprivation) livet ut.  De kognitiva svårigheterna 

kan i sin tur medföra svårigheter i förståelse att anta kritisk tänkande, 

reflektionsförmågan påverkas samt analysförmågan menar Gulati (2003). Gulati (2003) 

beskriver att det finns olika grader av språklig deprivation och detta avgörs beroende av 

hur lång språklöshet personen har haft samt individens personliga erfarenheter. Gulati 

(2003) beskriver att de sju vita åren kan ha inneburit ”tystnad”, avsaknad av berättelser, 

lärdomar, vardags prat, information om vad som händer och sker i omgivningen under 

uppväxten. Avsaknaden av språket kan även innebära att barnet själv inte kan sätta ord 

på sina tankar, åsikter, känslor samt att kunna utveckla dem vidare. Detta beskriver 

endast några konsekvenser som språkfattigdomen innebär i unga år. Detta kan påverka 

individen senare i livet genom olika kommunikativa svårigheter samt att individen kan 

få svårigheter med personlighets-, emotions-, och beteendestörningar. Konsekvenserna 

kan även leda till svårigheter till att skapa sociala relationer eftersom 

kommunikationsmöjligheterna begränsas när integrationen inte fungerar. Om personen 

ofta blir missförstådd kan en sådan situation leda till ångestkänslor men kan även leda 

till aggression eftersom individen har svårigheter att kommunicera med andra, Gulati 

(2003). Det kan även resultera i att personen väljer att isolera sig från omgivningen, 

Gulati (2003) 

 

3.5 Dövas skriv- och läsutveckling  
 

Man kan rent generellt säga att barndomsdöva har fått lära sig att tala ”oralt” fram till 

1981 då teckenspråket blev erkänt som eget språk. Därefter har det skett förändringar 

och döva har svenska som sitt andra språk eftersom teckenspråk är deras första språk 

(Fredäng, 2003). Svenska i skriven form är ett ämne som man på senare år har infört för 

döva genom undervisning på teckenspråk. Tidigare hade man ingen fokus på att lära 

barnen skriftspråket, man ansåg inte att det gynnade barnen. Skolgången för döva har 

sett väldigt olika ut genom åren. Den yngre generationen har idag mer undervisning i 

både skriven svenska samt deras första språk som är teckenspråk, vilket också innebär 

att kunskapen i skriftspråk är större för dem yngre än dem äldre. Den äldre gruppen 

döva har en lång bakgrund gällande teckenspråkets historia samt en mycket större 

avsaknad i den skrivna texten än den yngre gruppen  

 

Rent generellt kan man säga att det är en utmaning för barndomsdöva att lära sig det 

skrivna svenska skriftspråket. Detta beror på att man aldrig har hört och inte haft så 

mycket undervisning i det skrivna språket och så vet man inte hur det skall skrivas, 

(Fredäng, 2003). För någon som aldrig hört svenska kan svenskan i skrift upplevas 

väldigt tråkig och svår att tolka och förstå. Det är bara svart klotter som syns på ett 

papper, (Fredäng, 2003). Klotter som inte har någon betydelse alls för teckenspråks 

användare, alltså dem döva personer som använder teckenspråk som sitt första språk. 

Idag tror många att barndomsdöva teckenspråksanvändare kan skriva och läsa. Detta 

stämmer delvis men det är viktigt att komma ihåg att teckenspråk är ett eget språk med 

egen grammatik samt att teckenspråk inte har något skriftspråk. Edenås (1987) skriver 

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

har sin egen grammatik, syntax, semantik m.m. Förutom att det finns teckensymboler till 
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de enskilda orden kan vissa hela meningar uttryckas med ett enda tecken. Mim- och 

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

 

Anledningen till att man inte kan direkt översätta talad svenska till teckenspråk är att 

man skulle behöva jobba med enstaka bokstäver och enstaka ord som man gör i den 

talade språket och det skrivna svenska språket. Om man gjorde det så skulle man ganska 

snabbt upptäcka att det inte blir samma innehåll på teckenspråk samtidigt som man 

skulle ha svårt att förstå. Men översätter man texterna till teckenspråk så visar man hur 

rik och spännande den svenska texten är och vad det faktiskt betyder, (Fredäng, 2003). 

Man lär känna igen ord, bokstäver och sedan sätter man ihop dem och bildar en mening. 

Det svenska skriftspråket övas bland annat med hjälp av handalfabetet. Samtidigt som 

man lär sig det skrivna svenska språket använder man sig paralleller av teckenspråk för 

att förklara och översätta.  

 

Som nämnt ovan så har det inte sett så ut genom tiderna utan förr var det enbart fokus 

på att lära sig att tala och teckenspråk var förbjudet. Det är med teckenspråk som man 

kan förklara vad orden, meningar och texten betyder. Utan en förklaring till betydelsen 

så kan det vara svårt att lära sig och ta till sig texten samt innehållet i den. För döva 

elever är det ett helt nytt språk som de ska lära sig, medan hörande lär sig en skriven 

form av ett språk som de redan behärskar i talad form. För elever som har vissa 

hörselrester (hörselskadade) är det möjligt att lära sig bokstavsljuden om de har 

förutsättningar för det.  

 

Eriksson (1999) beskriver en undersökning som gjordes i slutet av 1960 – talet. 

Undersökningen gjordes på 7-åringar (döva barn) av ordförråd och då insåg man att de 

döva barnen låg på samma nivå som 20 månader gammal barn. Ordförrådet innehöll få 

ord för att vara sju år gamla. Vilket ledde till att man bestämde att man ville utöka 

ordförrådet hos döva barn började man med teckenspråk utbildning på förskolan för 

döva barn. Några år senare (1974) gjorde man en ny undersökning och i den 

undersökningen visade man mycket bättre resultat och ett större ordförråd för döva barn 

i 7 – års ålder.  

 

I läroplanen för specialskolor står det att specialskolan ska följa 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 Där lyfter man upp tvåspråkigheten och att eleverna 

måste kunna behärska både teckenspråk och svenska i skriven form. För första 1983 

ansågs det att det var viktigare att kunna läsa, förstå, skriva svenska (1983) än att kunna 

tala svenska. Skriftspråket är ett nödvändigt redskap för att eleverna ska kunna söka 

kunskap, nå delaktighet och göra sin röst hörd i det svenska samhället. Eftersom lärande 

sker på båda språken och tvåspråkigheten är viktig för kunskapsinhämtningen inom skolans 

alla område, inte bara genom ämnena svenska och teckenspråk samtidigt är det nödvändigt 

för elevens utveckling på det kognitiva, emotionella, intellektuella och sociala planet 

 

3.6 Språket och delaktighet 
 

Fredäng. (2003) skriver att språket för människor är ett avgörande instrument för 

kulturskapandet. Människor som lever i ett samhälle där deras första språk inte talas av 
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majoriteten har ofta negativa erfarenheter menar Almer (2006). Delvis på grund av att de 

sitt vardagliga liv inte kan kommunicera med sitt modersmål men främst upplevelsen av att 

bli sedd som mindre kunnig då man kommunicerar på majoritetsspråket med eventuell 

brytning (Almér, 2006). Det kan också handla om saknaden av identitet i samhället. De 

flesta döva har ett begränsat talspråk samt skriftspråk. 

 

 Linell (1982) menar att bristfälligt språk kan ha negativ påverkan på̊ identiteten, som 

exempelvis många av döva personer har. Ett annat problem är att teckenspråket inte 

förstås av det hörande samhället. Eriksson (1999) skriver att 1981 var ett historiskt 

genomslag och att döva personer för första gången kunde bli medräknade och 

accepterade som en grupp människor i samhället. Eriksson (1999) skrivet om döva ska 

kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att man kan läsa och skriva svenska. På 

grund av stor okunskap kring döva och tvåspråkigheten så la man ingen större vikt på 

att lära döva läsa eller skriva fram till 1981 i skolan.  

 

Det var första gången som skriftspråk ansågs vara viktig för döva personer i Sverige. 

Det blev en historisk händelse som har betytt framgång, viss delaktighet och utveckling 

inom döv världen i Sverige, Eriksson (1999). Döva i Sverige har kämpat i mer än 100 år 

för ett erkännande av teckenspråket samt rätten att använda det. Detta har även inneburit 

en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk är en mänsklig 

rättighet. Det kom att betyda mycket för döva i Sverige och speciellt för döva barn som 

kunde få teckenspråk från första början.  

 

3.7 Kommunikation 
 

Päivi (2003) beskriver hur döva kommunicerar i olika situationer t.ex. är det korta 

ärenden kan man använda papper och penna och se till att skriva kort och tydligt och 

även använda sig av kroppsspråket, eller att man förbereder sig innan. Många antar att 

barndomsdöva alltid är redo med papper och penna. Det stämmer inte, istället är det 

enbart få av många som har färdig skrivna lappar eller penna till hands i beredskap 

menar Päivi (2003). Många tror att döva personer behärskar skriven svenska p.g.a. 

svenska är deras första språk men så är inte fallet. Det är dövas andra språk, precis som 

vem som helst som är född i utlandet och sedan flyttar till ett annat land (Päivi 2003).  

Den äldre gruppen döva har mycket svårare och det är mycket besvärligare att använda 

sig av det skrivna språket (skriven svenska). Det är vanligt för den äldre generationen 

med missförstånd, osäkerhet och rädsla då man tar till papper och penna beskriver Päivi 

(2003). Kommunikationen mellan den döve och den hörande gruppen kan ske på olika 

sätt och man använder sig av olika strategier, tal, tolk, med skrift eller kroppsspråket. 

Ibland reagerar den hörande som nervös, osäker, rädd eller tom försöker att fly 

frånsituationen p.g.a. osäkerheten och okunskapen att möta den döva personen, Päivi 

(2003). Fredäng (2003) beskriver många situationer i mötet med hörande. Med det 

menar hon att man får uppleva många konstiga situationer i mötet med den hörande 

världen. Päivi skriver även att: 
Att bli förstådd i enkla situationer genom skrift är väsentligt för att känna sig 

självständig, (Fredäng, 2003, s.86). 

 

I och med den bristande kunskapen i skriven svenska så kan man säga att döva personer 

snabbt läser över bokstäverna (t.ex. boken, samhällsinformationen) och stavelser 
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samtidigt som döva använder sig av fantasi och associationsförmåga. Då kanske man 

som döv får en mindre klar uppfattning om innehållet, eller ingen uppfattning alls av 

innehållet. Allt beror på deras bakgrund och erfarenheter av skriftspråket, Päivi (2003). 

 

 

4. Nutida forskning om dövas läs- och skrivutveckling 
 

Svartholm (1984) skriver att skrivutvecklingen hos döva barn ligger under nivån i 

jämförelse med jämnåriga hörande barns skrivutveckling. Paul (2001) menar att döva 

personer använder sig av kortare meningar samt enklare syntaktiska strukturer än deras 

jämnåriga hörande, anledningen är att en del döva barn saknar böjningsmorfem. Paul 

(2001) menar också att de mest vanligaste verbformerna är presens och infinitiv. Samt 

att barnen utelämnar en del funktionsord (t.ex. ordföljden; och, men, eller). Exempelvis 

saknas pronomen, prepositioner finns men är ofta omvända. Att använda rak ordföljd är 

vanligast och enklast för de flesta döva barn. Ordförrådet är en viktig del i att kunna bli 

en bra läsare samt skrivare, Paul (2001). Ju större ordförråd desto bättre läsförståelse har 

man men p.g.a. det begränsade ordförråd som många döva har så kan man säga att döva 

använder få meningar med bisatser i, Paul (2001).  

 

Marschark (2001) beskriver att forskning visar att döva har ett sämre arbetsminne än 

hörande, men i en del äldre studier är arbetsminnet testat på talat språk vilket inte ger de 

döva deltagarna rätt förutsättningar menar Paul (2001). Även Marschark (2001) 

beskriver att ordförrådet ligger ett år efter läsfärdigheten under hela skoltiden. Han har 

även tittat på skillnader mellan goda och mindre goda döva skrivare och den 

forskningen visar att de goda skrivarna (döva) skriver bättre, mer utvecklat, 

sammanhängande och enkel läsbart stil. Han menar på att döva personer stavar utan 

tillgång till fonologi, alltså att man inte kan kontrollera bokstavskombination som 

passar till ett målord eller att man som döv inte kan höra när det behövs t.ex. punk eller 

andra uppehåll.  

 

Även Alamargot, m.fl. (2007) har studerat döva högstadieelevers skrivande i koppling 

till deras arbetsminne. De döva barnen hade mycket sämre skrivflyt och stavning 

jämfört med hörande, samtidigt som de har kortare minne för skrivna ord och bokstäver 

än hörande ungdomar. En amerikansk forskning gjordes på döva gymnasieelever och 

som visar att medelnivån på läsning för en döv gymnasieelev är på samma nivå som för 

en hörande som går i fjärde klass, (Goldin - Meadow & Mayberry, 2001). 

 

Sen får man inte glömma att det finns en del döva barn som har en god läs- och 

skrivförmåga men att de flesta har svårigheter att använda sig av den skrivna koden, 

Svartholm, (1984). Man kan säga att läsande består av två viktiga komponenter; 

avkodning och förståelse. Läsförståelse handlar om att tolka, dra slutsatser och koppla 

det man läser till sina egna erfarenheter. Hoover & Gough,(1990) beskriver att 

avkodning består i att omsätta ändelse till ord, och detta är en förmåga som 

automatiseras efter många möten med skrivna ord (ett och samma ord). Vad detta beror 

på är dock inte helt klarlagt.  

 

Amerikansk döv forskning visar att döva barn som har döva föräldrar är en grupp som 

ofta visar en högre språklig nivå på läs- och skrivförmåga, de ligger ofta över 
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genomsnittet menar Strong & Prinz, (1997). Det som är skillnaden är att döva barn till 

döva föräldrar kommer i tidigt kontakt med teckenspråket p.g.a. deras föräldrar blir 

deras språk lärare (språkgivare). Ser man på barn som är ensam döva och har hörande 

föräldrar är det precis tvärtom beskriver Strong & Prinz (1997). Roos (2004) menar att 

man som förälder och pedagog kan hjälpa sina döva barns läs- och skrivinlärning 

genom att ge dem goda förutsättningar att börja tidigt. Att ge barnen ett första språk 

som dem kan identifiera sig med samt känna trygghet med är en av de främsta 

förutsättningar som Roos (2004) beskriver. Ju bättre kommunikation man får i det första 

språket desto bättre förutsättning har man för att lyckas lära sig ett andra språk. Det 

räcker inte med avkodning av bokstäver utan det är lika viktigt med erfarenheter samt 

bakgrund för att kunna förstå texten som man läser. Det är därför det är så viktigt med 

ett bra första språk (Ahldén, 2002).  

 

Ahldén (2002) menar att processen att lära sig skriva och läsa är en svår process för 

döva barn, jämfört med ett hörande barn som har hör ordet tidigare. Hon jämför deras 

process som med andra invandrarbarns läsinlärningsprocess och menar på att det finns 

vissa likheter. Dem båda grupperna har ett annat modersmål, medan hörande barn med 

invandrarbakgrund har bättre förutsättningar än döva barn p.g.a. Barn med 

invandrarbakgrund hör ordet, känner igen ordet, de talar samt att dem har ett skriftspråk 

med sig sedan tidigare. 

Moores (2001) bekräftar samma sak som Ahldén (2002) att dem döva barnen har 

mycket svårare att lära sig att skriva än dem hörande. Dem hörande har vissa 

förkunskaper om språket redan innan. Döva barn måste träna sig att använda andra 

sinnen som t.ex. att ögonen istället för öronen och händerna ska ta över tungans uppgift 

(Moores, 2001). Roos (2004) visar i sin analys (avhandling) att döva barn lär sig fastän 

dem inte hör ordet i samma takt som dem hörande barn fram till 5 – 6 års ålder sedan 

skiljer dem sig åt. Dem hörande barnen börjar själva hitta sitt sätt att skriva texter eller 

egna påhittade ord medan dem döva barnen lär sig (samlade) hela ord. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att döva barn har ett annat sätta att ta in samt lära sig 

det skrivna språket. Dem lär sig och det är en svår process. Mycket beror på bakgrunden 

samt erfarenheten t.ex. om föräldrarna är döva eller inte, vilken ålder dem är i osv. Ju 

tidigare man kommer i kontakt med språket desto bättre är det och säkrar för barnet att 

lära sig ytterligare ett språk samt skriftspråket. Forskningen visar att de döva barnen har 

ett mycket mindre ordförråd än hörande barn. Samt att få meningar innehåller bisatser 

utan det är vanligast att barnen använder raka meningar utan några böjningar eller 

ändelser. Svartholm (1984) tar spontana exempel som t.ex.  

 
I söndags jag kör bil i natt det var halt blank, jag behöver vila en stund och 

drickit [sic] kaffe. Sen jag försätta kör till X-by. Jag tycker det är roligt att träffa 

mångar [sic] döva, (Svartholm, 1984, s. 123-124) 

 

Precis som Roos (2004) och många andra forskare beskriver så är bakgrunden och 

erfarenheten en viktig förutsättning för att kunna bli en bra läsare och skrivare. Detta 

kan man vidare koppla till den äldre generationen som har stora svårigheter med 

skriftspråket utifrån deras ålder och erfarenheter. Skoltiden har varierat men den ”orala 

tiden” har lämnat stora och svåra konsekvenser för äldre döva personer i samhället. Med 

tiden har man insett att teckenspråk är en viktig förutsättning för döva, framför allt då 



 

11 

 

det gäller delaktigheten och sociala samvaron. Detta i sin tur har varit en stor framgång 

för barndomsdöva personer, vilket man talar om än idag.  

 

Delaktigheten och kommunikationen med hörande är den största svårigheter som 

framkommer i den här uppsatsen. Även forskningen visar på att barndomsdöva barn har 

svårare att ta in ett annat språk då de inte kan förställa sig samt att kunskapsnivå är lägre 

än hos dem hörande barnen. Att få möjlighet att lära sig sitt första språk oavsett vilket 

språk är en förutsättning att kunna utvecklas vidare. 

 

5. Metod 
 

För att på bästa möjliga sätt kunna besvara denna studies frågor samt syfte så har jag 

valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Jag valde att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer p.g.a. metoden ansåg vara lämplig för att kunna forska 

kring mitt ämne samt mina frågeställningar med en informant i taget, (Kvale, 1997). 

Detta innebär att man kan föra samtal mer naturligt och låta informanterna styra själva i 

vilken ordning olika saker kommer upp. Syftet med semistrukturerade intervjuerna är 

att få en persons syn på sin verklighet och man vill därför att personen ska berätta så 

mycket som möjligt utan att påverkas av den som intervjuar. Kvale (1997) skriver att 

intervjuerna görs för att få empirisk kunskap samt specifika erfarenheter och ett ämne. 

Intervjuerna är ett bra sätt att använd sig av då man som forskare vill kunna samla data 

av andra människors erfarenheter, känslor och åsikter, (Denscombe, 2009). Det är också 

en fördel om kan själv komma i kontakt med ”nyckelpersonen” (primärkälla) på fältet 

som kan lämna privilegierad information” skriver Denscombe (2009). Valet bygger på 

att jag vill att deltagarna ska informera om sina personliga erfarenheter och resonemang 

om teckenspråk och det skrivna språket. 

 

Jag har valt i mitt arbete kvalitativ innehållsanalys som metod. Kvalitativ 

innehållsanalys är en metod som kan stegvist analysera skriven text med fokus på 

likheter och olikheter. Metoden används vid skriven eller verbal kommunikation som 

analyseras stegvist och detta kan resultera i ett eller flera teman. En röd tråd som löper 

genom varje meningsenhet, kod samt varje kategori. Enligt Greneheim och Lundman 

(2012) så finns det två olika varianter av innehållsanalys. Den kvalitativa sam den 

kvantitativa innehållsanalysen. Den kvantitativa innehållsanalysen kan användas t.ex. 

till att räkna eller mäta ett fenomen i en text. Den kvalitativa innehållsanalysen kan 

användas för att tolka samt granska innehållet i en text.  Jag själv har valt den 

kvalitativa innehållsanalysen ansats, eftersom mitt syfte med arbetet är att undersöka 

samt tolk texten i dem transkriberade intervjuer.  

 

Graneheim och Lundman (2008) beskriver att centrala begrepp inom innehållsanalysen 

är meningsbärande enheter. Kodning, meningens kondensering, kategorisering samt 

tema. När man nämner meningsbärande enheter så syftar man på dem delar i texten som 

innehåller viktigt information och som är kopplade till syfte och frågeställningen. För 

att lättare kunna gå vidare i analysen så kan man använda sig av menings kondensering 

som då innebär att man kortar ner meningsbärande enheter för att lättare kunna hantera 

utan att viktig information (innehåll) i texten går förlorad. Sedan går man vidare med 

kodning som då innebär att man anger namn till kondenserad meningsenhet. Därefter 

kommer kategorisering som då innebär att flera koder som har ett liknande innehåll 
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placeras under samma kategori och att en kod inte skall hamna under andra kategorier är 

också viktigt att nämna. När man har kommit så lång i sitt arbete så kan man ganska 

snabbt märka att det finns en hierarkisk relation mellan kategorierna, och då kan det 

vara lämpligt att dela upp dem i underkategorier.  Man skall men andra ord följa tema 

som ”den röda tråden” som då finns i alla kategorier, koder samt meningsenheter, 

(Graneheim & Lundman, 2008). 

 

 

Tabell över resultatet; kategori, underkategori och tema 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod  Underkategori Tema  

Att träffar 

hörande det 

mycket enklare 

att visa med 

kroppsspråket 

vad jag menar 

än att skriva 

svenska.  

 

 

Det är enklare 

med 

kroppsspråk än 

att skriva 

 

 

Kroppsspråk är 

enklare än 

skriftspråk 

 

 

Kommunikation och 

skriftspråk 

 

 

Delaktighet och 

kommunikation 

 

 

5.1 Urval 
 

Mina respondenter blev handplockade utifrån deras erfarenheter samt deras 

kunskapsnivå på svenska. Respondenterna handplockade utifrån dem berättelse och livs 

historier som dem har delgivit mig tidigare i mitt arbete. Därför kunde jag handplocka 

dem utefter dem frågeställningar som valdes innan jag handplockade mina 

respondenter. Vidare skickade det informationsbrev och en förklarning till min uppsats 

samt syfte. Alla deltagare ville ställa upp och kände sig uppskattade att vara dem 

utvalda. För att kunna bearbeta materialet så valde jag att videofilma mina intervjuer. 

Respondenterna blev filmade under hela intervjun som jag ställde frågor till dem.  

 

5.2 Genomförande 
 

Intervjuerna har skett via frågeställning (som stöd) samt video inspelning (samtidigt) 

med samma frågor som stöd i alla intervjuerna. Sedan har intervjuerna översatts från 

svenska till teckenspråk för att bibehålla kvalitén och för att få fram så rätt information 

som möjligt utifrån intervjuerna. Eftersom frågorna översattes från svenska till 

teckenspråk så fanns det risk att ordföljden, ordvalet och grammatiken påverkades. 

Eftersom döva inte har svenska som sitt första språk och inte har ett talat språk så var 

det nödvändigt att använda video inspelade intervjuer p.g.a. det är det säkraste sättet att 

få fram rätt och sann information som sen används i efterarbete (transkribering). 

Varje intervju tog mellan 15-25 minuter. Det finns flera positiva saker mellan intervjuer 

menar Denscombe, (2009). För det första är det smidigt att anordna intervjuer då detta 
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sker mellan två personer samtidigt som det är enklare att välja tid samt plats för den 

som man intervjuar. Det är enklare att få fram alla synpunkter samt erfarenheter då det 

kommer från en och samma källa och inte från flera olika källor till skillnad från enkät 

eller gruppintervjuer. Respondenterna fick själva välja tid och plats. Tanken bakom var 

att de själva ska känna sig trygga i mötet med mig. Att känna sig trygg och lugn i den 

miljö som intervjuerna görs är en viktig förutsättning för att det ska bli så bra som 

möjligt. Intervjuerna utfördes på fyra deltagare, tre av dem var pensionärer medan en av 

dem var en yngre person. Två att dem valde att bli intervjuade i sina hem medan de 

andra två valde att komma till mitt arbete. Intervjuerna gjordes i att annat rum som inte 

har någon koppling till tidigare möten i samband med mitt arbete med dem. Tanken var 

att de ska känna sig trygga och avslappnade men att inte relatera till möte utan istället 

fokusera på intervjuerna.  

Innan intervjun startade så valde jag att återigen gå genom frågeställningen samt frågor 

och funderingar som dem hade. Jag ville få en förståelse av de insamlade data som jag 

har gjort genom mina intervjuer med fyra olika deltagare. Därför så tittade jag genom 

mina videofilmer direkt efter intervjun. När intervjuerna var genomförda översattes 

delar av det teckenspråkiga innehållet till skriftlig svenska, inte en alltför lätt uppgift 

eftersom teckenspråket är ett språk med många nyanserade tolkningsmöjligheter. Ett ord 

eller uttryck på teckenspråk kan ha flera olika betydelser och kanske inte har någon 

direkt motsvarighet (översättning) i det svenska språket. Det är mycket möjligt att jag 

har misstolkat eller gjort misstag i översättningen då det är svårt att vara objektiv. 

Jag försökte att transkribera ordagrant alla intervjuer och läste flera gånger om alla 

intervjuer var för sig. Jag gick vidare genom att sortera bort information som inte var 

lämplig eller kopplad till mina frågeställningar och denna studie. Jag tog med allt som 

handlade om skriftspråket, problem/hinder i vardagen, sociala problem, samt 

avsaknaden av skriftspråket i andra sammanhang. Jag gick vidare genom att dela den 

utvalda informationen (texten) i fem olika områden: Problem/hinder och praktiska 

problem, sociala problem, fördelar med att inte ha skriftspråk och saknaden av ett 

skriftspråk i andra sammanhang. Detta är utifrån mina frågeställningar och därefter 

identifierades meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades och koder skapades. 

Koderna delades senare i underkategorier.  

 

5.3 Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Denscombe (2009) är reliabilitet detsamma som trovärdighet, alltså hur trovärdig 

studien som man gör är. Om man t.ex. säger att en annan forskare gör samma studie och 

därefter får samma resultat som jag, då innebär det att studien som har gjorts har en hög 

reliabilitet, Denscombe (2009). Om en annan forskare gör samma studie som jag och 

använder sig samma urval och frågeställning som jag så skulle hen delvis kunna få fram 

samma resultat. Skulle man intervjua en yngre generation eller en annan grupp 

människor som har en annan erfarenhet av skriftspråket så kan jag tänka att resultatet 

skulle kunna variera beroende på urvalet av deltagarna (ålder, gruppens storlek). Jag tror 

inte att stora skillnader skulle framkomma i resultatet oavsett ålder eller storlek på 

gruppen.  
Även om den yngre gruppen har fått en bredare samt längre utbildning inom skriftspråket så 

återstår det en hel del svårigheter att lära sig full ut. Samtidigt som forskningen visar att 

döva barn lär in på ett annorlunda sätt än hörande barn, det är en mycket längre samt 
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svårare process. För att säkerställa reliabiliteten upprepade jag frågan och förtydligade 

den vid behov om och om. Även informanternas svar upprepades eller sammanfattades 

flera gånger under intervjun för att säkerställa att informanterna förstått frågan och 

svaret på rätt sätt. 

Validitet i en studie innebär om data är att rätt typ för att kunna undersöka syfte och om 

datamätningen gjorts på ett riktigt sätt, Denscombe (2009). I en kvalitativ studie vill 

man undersöka ett fenomen i dess kontext. För att kunna genomföra min studie med hög 

validitet tänkte jag noga igenom vilka för- samt nackdelar det fanns med olika data 

insamlingsmetoder innan jag bestämde mig för att genomföra intervjuerna. Intervju 

frågor är utvalda efter de luckor, problem som har funnits ihop med mina möten med 

barndomsdöva personer. Jag ansåg också att de som jag intervjuade fick ta del av 

frågorna innan intervjun gjordes. Deltagarna fick läsa igenom frågorna och sedan ställa 

frågor om det de inte kunde förstå på svenska. Tanken bakom detta är att säkerställa att 

dem som jag har intervjuat förstår mitt syfte samt att dem förstår frågorna för att lättare 

kunna besvara dessa intervjuer. Jag använder mig av deras språk som är teckenspråk 

samt att jag har sett till att översätta alla frågor och funderingar innan intervjun 

genomfördes.  

Denscombe (2009) menar att respondenterna känner sig mera trygga (avslappande) samt 

ger mera korrekta svar och inte dem svar som man själv vill höra som forskare. Att 

skapa trygghet innebär att ha rätt förståelse av innehållet, därför valdes översättning från 

dem frågor som fanns i min frågeställning till deras språk (teckenspråk) även med 

förklarning på vad jag menar med dessa frågor. Att ställa frågor på ett annat språk kan 

alltid har sina brister (luckor) oavsett hur duktigt och säker man är. Eftersom jag har en 

lång erfarenhet (både privat samt genom skola) med döva anser jag att jag har 

kompetens att utföra intervjuer men viss information och onödig information togs bort 

när data summerades och transkriberades.  Under flera år har jag jobbat och pluggat 

teckenspråk samt träffat döva i olika sammanhang. Kunskapen och erfarenheten finns 

sen tidigare kring döva och deras bakgrund samt deras erfarenhets. Saker som inte rör 

tema skriftspråk eller känsliga saker har raderas från data insamlingen samt 

transkriberingen. Att en del data har tagit bort beror på att döv världen är liten och man 

vill skydda informanterna från att bli identifierade. 

 

 

5.4 Etiska övervägande 
Det är viktigt att tänka över de etiska aspekterna av en undersökning. Speciellt då det 

handlar om människor som man intervjuar. Man måste försäkra sig om att informanterna 

inte kan identifieras och att de inte riskerar att lida på grund av studien. Detta kan ibland 

medföra att man inte kan publicera allt som sagts. Man får se till att skydda 

informanterna så att ingen kan känna igen personen eller personens berättelse. Man 

måste också̊ respektera om informanten själv säger att man inte få använda vissa delar 

av det hen sagt. Som alltid ska man vara ärlig och öppen kring sin undersökning precis 

som Vetenskapsrådets principer för samhällsvetenskaplig forskning beskriver 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dem kraven som ställdes var de fyra huvudkraven som finns i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska: 
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 Informationskravet - Forskaren skall informera de berörda deltagarna om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte 

 Samtyckeskravet - Deltagare i undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan 

 Konfidentialitetskravt – Uppgifter om alla deltagare i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål och inget annat, Vetenskapsrådet (2002). 

 

Allt deltagande är frivilligt och informanterna måste ge sin tillåtelse efter noggrann 

information. Informationen gavs skriftligt via brev och i god tid innan 

undersökningen startar. Informationsbrevets innehåll: 

 Information om forskaren 

 Syfte med intervjuerna/ undersökningen 

 Att resultatet ska behandlas konfidentiellt. 

 Att det är frivilligt att delta och han/hon kan avbryta när som helst. 

 Vem han/hon kan kontakta om han/hon har frågor eller undrar något 

 Hur resultaten ska publiceras/ användas, (Bilaga 1) 

 

Man bör också̊ gärna erbjuda informanten att få ta del av resultaten. Ibland kan man 

behöva komplettera intervjun i efterhand p.g.a. man kanske glömt att fråga om något 

eller inte riktigt förstår något av det informanten berättat detta kan också̊ framgå̊ av 

informationsbrevet. 

 

Alla som deltog i denna intervjustudie blev informerade genom ett informationsbrev där 

jag tydligt formulerade syftet med min studie och vad jag vill få ut av den. Det framgick 

även att jag studerar på Gävles högskola och att studien görs till mitt examensarbete 

samt syfte med den. I Brevet informerades det också om frivillighet att ställa upp i 

intervjun, men också möjligheten att när som helst under intervjun avbryta, det ska 

självklart inte finnas något tvång för den som man intervjuar. Innan intervjun påbörjandes 

förklarades syfte samt frågeställningarna i uppsatsen. Informanterna fick även utrymme för 

att ställa frågor kring studien och även efter intervjun lämnades det utrymme för frågor och 

funderingar. 
 

 

6. Resultat och analys 
 

Kommunikation, delaktighet, skriftspråket sam den hörande världen i olika 

sammanhang är ett återkommande tema och underkategori i materialet. Här nedan 

kommer några citat från intervjuerna.  

 

 

-Jag har inte så mycket kontakt med hörande då det ofta blir missförstånd 
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-Det är svår att förstå vissa ord på svenska 

- I samband med att man möter en hörande är det negativ att man inte kan 

skriftspråk så bra  

 

 

Här nedan kommer jag att presentera det tema som är aktuell i denna forskning 

”vardaglig kommunikation i mötet med omgivningen i olika kontext” 

 

 

Underkategori är Kommunikation och skriftspråk i delaktigheten och kommunikation 

 

Flera av respondenterna ansåg att i mötet med hörande personer är det mycket enklare 

att använda sig utav kroppsspråket än att skriva. Kroppsspråk är enklare än skriftspråk 

upplever dem. Många hörande skriver då dem möter döva personer men skriftspråk är 

svår att förstå, speciellt vissa ord. Döva känner få hörande p.g.a. den svåra 

kommunikationen emellan, man väljer att umgås mest med döva personer. En av 

informanterna har ingen vision (föreställning) av att använda sig av kommunikation 

med hörande. Personen i frågan kan tyvärr inte besvara detta så hen avstår all 

kommunikation från hörande. Det framkommer också att många hörande ute i samhället 

tar för givet att döva personer helst använder sig av papper och penna och dem har 

svenska som sitt första språk. Många har ingen kännedom om att teckenspråk inte har 

ett eget skriftspråk. 

 

Underkategori är kommunikation och skriftspråk i dem praktiska problem 

 

Brev och annan information från myndigheter är svår att förstå p.g.a. det är svårt 

akademiskt språk och svårt skriven svenska. Om man väljer att läsa så väljer man en 

bok eller en artikel i tidningen som är lättläst (lättare) och anpassad för dem som har läs 

och skriv svårigheter. Det är även svårt att skriva, upplever personer som har 

teckenspråk som sitt förstå språk. ”Ren svenska” som flera av informanterna kallar 

anser ha svårt med både läs och skrift i det svenska språket. 

 

En av deltagarna menade att kommunikationen är jättesvår med hörande speciellt då 

man är ute och kör bil. Det är svårt att kommunicera p.g.a. man inte kan prata eller 

teckna. Hen nämner också att det är svårt vid dem tillfällen då man har händerna 

upptagna, då är kommunikationen mycket svår med både hörande och döva. Om man av 

en slump träffar på en hörande som man behöver kommunicera med är det svårt att 

skriva direkt till denna person. Det är enklare om man kan förbereda sig innan och 

sedan ta med en lapp att visa. Att fiska samtidigt som man ska kommunicera är ett 

hinder för några av mina informanter. En av informanterna upplever att det är svårt med 

praktiska saker t.ex. om tv eller diskmaskin i hemmet går sönder och man behöver ta 

kontakt med någon som skall komma och hjälpa dem laga sakerna. Att ta kontakt med 

hemtjänsten samt att skriva ner felen de behöver hjälp med på papper är svårt. Istället 

föredrar man att visa föremål som är sönder och hoppas på att personalen förstår eller så 

kontaktar man någon i familjen som får ta och ringa åt dem och gör en felanmälan. Att 

skriva sms tyckte en av informanterna är ett jättebra hjälpmedel att kommunicera med, 

men det bör vara kort och tydligt om hen skall kunna förstå.  
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Underkategori är kommunikation med hörande i socialt umgänge 

 

Det är svårt att kommunicera med hörande i samhällen, speciellt om det är många 

hörande på samma gång som försöker kommunicera med personen. Det är även svårt att 

skriva då det många gånger blir missförstånd eller så är det svårt för den döva personen 

att förstå vad den hörande menar. Rent generellt är kontakten med hörande i samhället 

svår och därför avstår några av dessa personer det sociala sammanhanget. Istället väljer 

man att umgås med döva eller de som kan teckenspråk. Informanterna upplever det som 

negativt men inget som påverkar dem särskilt då dem ofta har ett socialt umgänge ihop 

med andra döva personer. Några av dem beskrev att dem är nöjda med den 

omgivningen de har runtomkring sig. De umgås privat samt träffas vid olika aktiviteter i 

samhället. Dem upplever sig isolering utifrån det hörande samhället men blir 

tillfredsställda med dem döva som finns runtom. 

 

Underkategori är kommunikation med hörande, fördelar av avsaknaden av ett 

skriftspråk 

 

Informanterna uttrycker att det inte finns något positiv med att inte ha med sig 

skriftspråket redan från skoltiden. Dem uttrycker också att det hade varit mycket enklare 

om man hade kunnat skriva rätt svenska. Det är framförallt i mötet med dem hörande 

som det är negativ. Döva mellan varandra har inget behov av att skriva eller läsa. Att ta 

kontakt med hörande personer blir begränsat på grund av avsaknaden av skriftspråket. 

Det framkommer även hos en av informanterna att man inte har någon förställning av 

vad det innebär att ha ett full fungerande skriftspråk. Detta då hen inte kan förställa sig 

detta då hen enbart kommunicerar med teckenspråk och döva personer. Personen i fråga 

använder sig inte av skriftspråk så ofta och därför inte kan förställa sig detta och besvara 

frågan. Hen ansåg inte att det var något hinder istället tänkte hen tvärtom och ansåg att 

teckenspråk är tillräcklig och detta är hens kommunikationssätt. Hen var stol över den 

hon är och visade ingen besvikelse eller något negativt med det. 

Övriga informanter anser att ett väl fungerade skriftspråk hade underlättat för många i 

mötet med dem hörande, men dem uttrycker inte heller att det finns något positivt med 

detta utan snarare att dem klarar sig ändå. Informanterna upplever att dem är glada och 

nöjda med teckenspråket idag, det hänvisar tillbaka till den tiden då det var ”orala tiden” 

och detta anses vara mindre roligt. Idag är det bra för man kan använda teckenspråk förr 

fick man bara lära sig att tala och inte teckna det var en svår tid. Det är synd att skolan 

inte la mycket mera fokus på svenska skriftspråket på den ”orala” tiden. 

 

Saknaden av ett skriftspråk i andra sammanhang i samband med delaktighet och 

kommunikation 

 

Kommunikation var ett av de viktigaste temana som dök upp under analysen av 

intervjuerna. Informanterna känner att kommunikationen med hörande i samhället är 

svårt speciellt då det handlar om att skriva till varandra. Att använda sig av avläsning 

samt kroppsspråk upplever några döva är mycket lättare än att skriva. Även om hörande 

personer skriver så kan det många gånger vara svårt för den döve att förstå vad dem 

menar. Eftersom teckenspråk är deras första språk och skoltiden har präglats av den 

”orala tiden” och väldigt lite av skriftspråket så kan man förstå att det sker missförstånd 
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och oklarheter i kommunikation mellan döva och hörande. Intervjupersonerna föredrar 

helst att visa (gestikulera), använda sig av kroppsspråk före skriftspråket.  

De känner även att dem är avskurna från informationen och delaktigheten då dem är 

begränsade i sin kommunikation både skriftligt samt visuellt. I mötet med personer som 

kan lite teckenspråk kan det vara lättare men möter man personer som inte kan 

någonting och inte förstår den döva personen så är risken att man hamnar utanför och 

drar sig tillbaka istället. På grund av den begränsade kommunikationen så håller döva 

ofta ihop men andra döva personer som är i samma situation som dem själva. Jag tolkar 

också som att dem upplever att många gånger är det ingen idé att vända sig till hörande 

eller olika sorters myndigheter för att söka hjälp. Oron ligger i att inte bli förstådd av 

omgivningen, att man inte ska kunna skriva ner eller uttrycka sina känslor (problem) 

samt behov. Som nämnt i bakgrunden kan det i sin tur leda till isolering av omvärlden. 

Några beskriver att teckenspråk är deras kommunikationssätt och att dem håller ihop 

med dem som känner igen den gemensamma kommunikationen och sättet dem lever i, 

dem känner till varandra svårigheter samt hinder i samhället. Dem ser inte detta som 

någon hinder utan istället är det hinder i samband med mötet av samhället. Annars 

upplever dem inte utanförskap i den döva gruppen enbart i den hörande gruppen 

(samhället). En av dem uttrycker att man inte kan förstå vad man går miste om då man 

bara känner till och är uppvuxen med dem förutsättningar som man har. Många gånger 

stöttar och hjälper dem varandra extra mycket, p.g.a. dem är en minoritetsgrupp i 

samhället. Det framkom även att hörande skulle behöva försöka anpassa sig, försöka 

förstå dem döva istället föra att backa eller få panik när man möter en döv. Man kan 

kommunicera med gester, kroppsspråk, mobil osv. alla döva i intervjun berättade att 

dem umgås med hörande personer. 

 

Några av informanterna har ingen förställning då det gäller begränsningar och 

avsaknaden av det skrivna språket. En av informanterna har vuxit upp med enbart döva 

personer och en hörande omgivning som bara har varit behjälplig med att översätta 

texter. En hörande omgivning som kan teckenspråk.  

 

Här nedan kommer jag att besvara mina frågeställningar utifrån dem svaren som mina 

respondenter har lämnat:  

 

 Vilka, om några, allvarliga eller ofta återkommande praktiska problem 

återkommer på grund av avsaknaden av ett välfungerande skriftspråk i 

vardagen? 

 

 

Ett av de återkommande problem i vardagen som informanterna upplever är 

samhällsinformation och annan information som t.ex. levereras via brev, eller i skriven 

text. Att läsa samt förstå vad det är för information i dessa brev är en svårighet för 

barndomsdöva. Att inte kunna ta del av viktigt samhällsinformation kan innebär många 

konsekvenser i deras vardag.  

 

 

 Vilka, om några, sociala problem eller hinder innebär avsaknaden av ett 

välfungerande skriftspråk till? 
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Informanterna upplever att dem är begränsade i den sociala tillvaron på grund av att det 

är väldigt svårt att kommunicera med hörande i omgivningen. Det sker ofta 

missförstånd p.g.a. dålig kommunikation emellan hörande samt döva. Om 

kommunikationen sker skriftlig är det också svårt för den barndomsdöva personen att 

förstå innehållet samt att tolka texten därför är det lätt att det sker missförstånd. Den 

äldre gruppen barndomsdöva föredrar att använda kroppsspråket istället för skriven text. 

Det som också framkommer är att hörande personer känner sig rädda samt osäkra i 

mötet med de döva personer, många gånger försöker fly från situationen. 

 

 Ser barndomsdöva som inte har ett välfungerande skriftspråk några fördelar 

med att sakna ett sådant? 

 

Informanterna ser inget positivt med att inte ha ett välfungerande skriftspråk istället 

tvärtom. Att ha ett fullfungerande skriftspråk hade underlättat för intervju personerna i 

samhället. Även den yngre informanten känner att skriftspråket skapar problem och att 

det inte finns något positiv med detta. Hen hade helst velat ha ett fullt fungerande 

skriftspråk. 

 

 Känner barndomsdöva som inte har ett välfungerande skriftspråk att de 

saknar ett sådant av några andra skäl än ovan nämnda? 

 

Återigen så prata man om kommunikationen med hörande i samhället. Många av 

informanterna uttrycker att dem inte känner sig delaktiga i samhället. Samtidigt nämns i 

intervjuerna att samhällsinformationen inte är anpassa för personer med språkliga 

svårigheter eller personer som har svenska som sitt andra språk.  

 

6.1 Sammanfattning 
 

Under mina intervjuer så fick jag ta en hel del information om den negativa skol bilden 

som dem själva upplevde. Den känsla av att åka iväg utan att veta vart man skulle, 

känslan av att inte träffa sina föräldrar på flera månader samt känsla av att inte kunna 

kommunicera med någon när man väl kom fram till internatskolan. Dem äldre döva 

beskriver skoltiden som en svår tid samt att den har präglats av bristande 

kommunikation, osäkerhet och olika sorts bestraffningar i skolvärlden. Skoltiden har 

varit en tuff och osäker tid för många av mina informanter. 

 

Tre av fyra deltagare har gått på Manillaskolan som är en av Sveriges största och mest 

kända skola för döva i Sverige. Skolan bildades 1809 och har haft döva elever sedan 

uppstarten. Skolan övergick från och med1860 till den orala-tiden, tal och avläsning 

som undervisningsspråk. Det var under den tiden som några av mina deltagare 

tillbringade sin tid på Manilla skolan. Undervisning baserad på tal och avläsning 

dominerade skolans verksamhet fram till i mitten på 1970-talet. Det ansågs länge viktigt 

att eleverna blev så "hörande" som möjligt. Det kan man dra parallell med mina 

deltagare som jag har intervjuat. Det framkommer tydligt att tre av fyra hade mycket 

träning i att avläsa samt att tala. Minst hade man fokus på att skriva samt lära sig att 

läsa. 
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Man försökte göra dem ”hörande” och anpassande till den hörande världen, vilken 

också tydligt står i dem olika skrifter samt forskning som gäller döva och 

dövundervisning. Den yngre personen som jag intervjuade hade i mycket större 

utsträckning undervisning i att skriva, men det framkommer också att hen har mycket 

svårt med den skrivna svenska. Hen beskriver att det är svårt och skriva samt läsa 

oavsett att hen har haft undervisning mer än dem övriga. Eftersom teckenspråk är ett 

deras andra språk så nämner alla deltagare att den rätta svenska är svår att förstå samt att 

skriva. Nästan alla som intervjuades ville helst inte kommunicera genom att skriva eller 

läsa, istället fördrar dem den gamla lärostilen att avläsa. Detta framkom också hos den 

yngre deltagaren, hen fördrog att avläsa istället för att skriva eller läsa. 

 

Avsaknaden av skrift språket påverkar deltagarna negativ på många olika sätt, men det 

som framför allt dyker upp är kontakten men myndigheter samt olika informationen via 

brev eller skriven text som finns ute i samhället. Det är svårt att förstå samt att översätta 

till teckenspråk, alla hänvisade att dem får ta hjälp av tolkar, bekanta, barn eller 

anhöriga som hjälper dem att tydainnehållet i texterna. Även den som har haft mera 

undervisning i skriven svenska är noga med att berätta att hen behöver ta hjälp av andra 

för att kunna översätta texten eller ta gärna hjälpa av en tolk i olika situationer. 

Delaktigheten var det ingen som känner att dem hade. Deras kroppsspråk samt 

reaktionen när jag ställde fråga var tydlig och bestämd att dem tyvärr inte kände sig 

delaktiga i den hörande världen. Dem menar på att hörande (omgivningen) skulle 

behöva ta del av den döva kulturen sam se till att lära sig lite teckenspråk för att döva 

personer skulle kunna känna delaktighet.  

 

7. Diskussion 
 

Den här av avsnittet består av två delar. Resultatdiskussion samt metoddiskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

 
Syfte med denna uppsats var att ta reda på hur barndomsdöva personer upplever att 

avräknandet av skriftspråket påverkar dem i deras vardag. Utgångspunkten var att ta 

reda på informanternas egna upplever och erfarenheter. Dem flesta som intervjuades 

berättade om hela deras skoltid, samt deras erfarenhet av skriftspråket. Det framkom 

ganska tidigt att en av deltagarna inte kunde förställa sig eller besvara frågan som 

handlar om det finns några fördelar med att inte ha ett fullt fungerande skriftspråk. Dels 

kan hens bakgrund och erfarenhet ha påverka svaret, precis som Roos (2002) skriver. På 

grund av avsaknaden av skriftspråk samt svenska så finns det risk att informanten inte 

förstod frågan. Frågeställningar har blivit besvarade i jämförelse med den forskningen 

som förkommer i texten. Flera forskare beskriver att inlärningen av skriftspråk är en 

utmaning för barndomsdöva personer. Det är en utmaning som ta längre tid än för 

hörande barn. Det som också påverkar är deras erfarenheter, t.ex. om man är uppvuxen i 

en döv familj och tidigt kommit i kontakt med teckenspråket eller om man är uppvuxen 

i en hörande familj som har väldig lite kunskap och kännedom kring dövhet och 

kommunikation. Detta i sin tur kan innebära att man inte får lika mycket stöttning och 

att man inte får ett ordentligt språk redan ifrån tidig ålder. Forskningen visar också på 
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att ju senare man lär sig ett språk ju svårare är det för personen, att känna till omvärlden 

och även känna till delaktigheten.  

 

Alla av mina informanter berättade att de är uppvuxna i hörande familjer där de inte 

hade större kännedom om döva och teckenspråket, utan barnen blev utan skola och 

började senare i skolan än andra hörande barn. Forskningen visar på att tidig läs- och 

skrivinlärning är en grundläggande förutsättning till att bli en bra läsare och kunna 

skriva bra. Flera av dessa informanter berättar att dem inte hade någon som kunde 

kommunicera med dem utan de började i internatskola vid 7-års ålder, (Roos, 2002). Då 

kan man återkoppla till dem sju-vita åren då barnen utelämnades och inte hade någon 

omvärldsbild eller någon kommunikation. Deras skoltid har präglats av den ”orala” 

undervisningsmetoden då man lärde sig enbart att tala samt avläsa. Man la inget fokus 

på att lära sig att skriva eller läsa. Alla undervisning skedde på talspråk och det var 

förbjudet att använda teckenspråk.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Under den här rubriken kommer man att diskutera val av forskningsansats samt styrkor 

och svagheter i uppsatsen. Uppsats bygger på semistrukturerade intervjuer av fyra 

deltagare som själva berättar utifrån sin bakgrunds samt erfarenheter. Intervjuer är ett 

bra sätt att använd sig av då man som forskare vill kunna samla data av andra 

människors erfarenheter, känslor och åsikter, (Denscombe, 2009). En kvalitativ studie 

besvarar frågor som rör upplevelser och synsätt gällande informanternas liv. Därför blev 

valet en kvalitativ studie med fyra personer. Att resultatet blev mager kan bero på 

frågorna vara för svåra eller att en del deltagare har begränsad kommunikation. Dem 

själva beskriver att dem började lära sig svenska så sent som i 7 år ålder, detta i sin tur 

har påverkat dem i deras språkutveckling som idag är begränsad i både skrift samt andra 

språkliga begränsning. Frågeställningarna upprepades om och om under intervjuns 

gång. Eftersom frågorna repeterades nästan för alla och sedan fick man dra ett exempel 

för att dem lättare skulle förstå vad som menade med frågeställningen kan man anta att 

frågeställningen var för svår för en del deltagare. Kanske var frågorna för komplexa för 

att kunna föreställa sig och att besvara. Mycket kan också bero på deras erfarenheter 

och deras bakgrund.  

Informanterna blev handplockade utefter tidigare kännedom om deras uppväxt samt 

deras kommunikations förmåga. Att ha möjligheten att välja ut informanter kan ses som 

en fördel i forskningen då man besitter kunskapen om deras kommunikations förmåga 

samt deras bakgrund. Om någon utifrån skulle välja informanter skulle det finnas risk 

att allt fallerar då dem har väldigt lite kännedom kring svenska som är deras andra 

språk.  Att intervju personer som man känner sedan tidigare kanske kan vara en fördel 

eller en nackdel. Informanterna som blev utvalde kände sig stolta och utvald, dem 

presterade allt för att göra så bra som möjligt.  
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8. Avslutande reflektioner och vidare forskning 

 
Sammanställningsvis kan man säga att kommunikation för barndomsdöva personer i 

Sverige är en av dem svåraste utmaningar gentemot det hörande samhället. 

Svårigheterna förkommer i olika sammanhang i mötet med döva personer som t.ex. 

myndigheter, sociala kontakter samt vardagliga kontakter framför allt i skriftspråket. 

Barndomsdöva personer föredrar att kommunicera med kroppsspråket i mötet med 

hörande eller så avstår dem kommunikationen med dem hörande i frågan. Om man får 

tillfälle att förbereda sig så kan man få ner på papper vad man vill men att spontant vara 

redo med papper och penna är inte man föredrar. Samhället har alltför lite kunskap samt 

kännedom kring döva personer i Sverige. Många tänker och tror att döva föredrar 

skriftspråket före annan kommunikation men så är inte fallet och det framkommer 

tydligt i min analys att kommunikationen i skrift samt läs är en av dem svåraste i mötet 

med det hörande samhället. Döva personen känner inte att dem är delaktiga och att de 

inte får information på samma villkor som hörande i samhället istället måste man 

anpassa sig efter den hörande världen och den informationen som finns tillgänglig. Man 

måste hela tiden be andra om hjälp som t.ex. tolka, anhörig bekanta mm. På grund av 

den begränsade kommunikationen och många missförstånd så väljer många att avstå 

denna kommunikation istället vänder man sig till dem närmaste eller dem som kan 

kommunicera med dem. 

 

Under arbetes gång insåg man ganska snabbt att forskningsområdet kring döva är väldig 

liten i Sverige, det mesta sker utomlands. I Sverige saknar man dokumenterade 

kunskaper om döva livssituationer och kommunikation. Därför skulle man kunna vidare 

forska i samma ämne som dyker upp i mitt resultat, kommunikation, delaktighet och 

andra viktiga kontext i vardagen. Jag upplever att det finns gott om personliga 

erfarenheter bland dövs personer, som man skulle kunna ta till vara på och använda i 

vidare forskning. Man skulle även kunna fortsätta och fördjupa sig i mera specifika 

områden som handlar om kommunikation med döva och hörande i samhället. 

Tillgängligheten och delaktigheten i samhället för döva personer, ör också ett relevant 

tema som man skulle kunna spinna på. Jag tror personligen att det finns en hel del att 

forska på utifrån mitt tema samt andra områden som rör döva personer i Sverige.  
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Bilaga 2:Intervjuguide 
 

 

Bakgrund 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur många år har du gått i skolan? 

 

Berätta gärna om hur ni har jobbat med läs- och skrivutvecklingen i skolan? (kort) 

 

Hur har avsaknaden av det skrivna språket påverkat dig i vardagen?  

 

 

Finns det några fördelar med att inte ha det skrivna språket med sig? 

 

 

Kommunikation 

 

Kan man föra kommunikation med papper och penna? Skriver du på mobilen eller 

använder andra medier? 

 

 

Vilka svårigheter kan det innebära att använda skriva i samband med 

kommunikationen? 

 

 

Kontakter 

 

 

Hur påverkas man i samband med myndighetskontakter t.ex. brevkontakt, skriven 

svenska? 

 

Beskriv gärna hur du påverkas, vilka svårigheter kan det innebära? 

 

Hur tycker du att det är med din läsning? 

 

 

Övrigt 

 

Känner du dig delaktig i samhället? 

 

Vad skulle du önska att samhället kunde bli bättre på då det gället kommunikationen 

mellan döva och hörande? 
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Bilaga 1. Informationsbrev för deltagande 
 

Bästa … 

 

Jag skickar detta brev till just dig för att jag tror att just du är rätt person med rätt 

information (erfarenhet) för min forskning och hoppas på att du vill ställa upp för mig?  

Jag heter Elma Ustamujic och vi är sedan tidigare bekanta med varandra via mitt jobb 

på Dövteamet. Jag går min sista termin till beteendevetare på Gävle Högskola. Jag ska 

denna termin skriva mitt examensarbete i pedagogik. Tema som jag har valt i min 

examenarbete kommer att handla om teckenspråks användare (barndomsdöva) och det 

skrivna språket. Mitt syfte med studie är att undersöka och försöka beskriva hur döva 

personer upplever att avsaknaden av det skrivna språket kan påverka deras vardag, både 

positivt samt negativt?  

Jag kommer att använda videokamera på mina intervjuer pga. det är omöjligt att spela in 

ljud samt för att kunna använda materialet i mitt efterarbete vid analysen av resultaten. 

Du har alltid möjlighet att tacka nej till videoinspelningen samt deltagandet. Det är 

enbart jag samt min handledare som kommer att kunna se filmen och ingen annan. 

Materialet kommer att sparat i två år på Gävles högskola och därefter kommer den att 

revideras. Vill man titta på sin egen intervju så är det självklart ok! 

Kom ihåg att det är frivilligt att delta och att man kan avbryta när som helst sin 

medverkan. Jag har tänkt att intervju var och en för sig i deras hemmamiljö eller på mitt 

kontor. Allt beror på vart man själv vill bli intervjuad. Har man inte möjlighet att 

komma till mitt kontor så hoppas jag att jag kan få komma hem till er? Intervjuerna 

beräknas ta ungefär 20-30 minuter vardera. Pga. döv världen är så liten och många 

känner varandra så kommer jag att avidentifiera intervjupersoner som kommer att 

behandlas konfidentiellt i examensarbetet.  

Jag kommer också att tillämpa de fyra huvudkraven som finns i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som är följande: 

 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet 

Nyttjandekravet 

 

 

När examensarbete är klart kommer den att publiceras elektroniskt och man kan läsa 

och komma åt den. Man är välkommen att ställa fråga och funderingar till mig både 

under och efter arbetet. 

 

Hjärtligt tack för att just du vill ställa upp och hjälpa mig i mitt examensarbete 

 

 

 
Med vänliga hälsningar                                                                            Elma Ustamujic 
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