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Avhandlingen framhåller att grunden för att de döva barnen ska intressera sig för skriftspråket
är för det första, att det finns ett språk som barnen har gemensamt med sin omgivning som de
kan använda för att prova sina tankar om vad bokstäver, ord och meningar är för något och
hur dessa används. För det andra måste textmiljön vara rik på meningsfulla texter. När barnen
kan diskutera dessa texter med pedagogerna i förskolan och skolan utvecklar de samtidigt sin
förståelse och sitt intresse för det.
Studien visar i sin analys av vad som hände i barngruppen att även de allra minsta, som var tre
år, kunde en hel del om skriftspråket redan vid studiens start. Barnen verkade uppfatta ord och
meningar som ett annat sätt att kommunicera, än att använda teckenspråk. De intresserade sig
för skriften ungefär så som det rapporteras i andra studier om hörande barn. De gjorde det
dessutom samtidigt och i samma takt som hörande jämnåriga. Men ungefär vid 5-6 års ålder
skiljde de sig åt. Hörande barn börjar försöka att hitta på ett eget sätt att skriva. De skriver
egna ord och meddelanden, med egen påhittad stavning. Det gjorde inte de döva barnen. De
samlade hela ord istället och de gjorde något som var mycket speciellt för dem. De försökte
att i samtal med andra barn och med de vuxna förstå hur skriftspråket är konstruerat. De kan
ju inte lyssna på talet och sedan försöka att härma det i skrift. De måste lära ett helt nytt språk
samtidigt som de lär sig att läsa och skriva.
När studien närmare analyserade hur barnen gjorde, visade det sig också, att de vuxna inte
inledde teoretiska samtal med barnen om skriftspråket. Pedagogerna underskattade de döva
barnens förmåga att förstå oftare än de överskattade dem. Det visade sig också, att de
pedagoger som lärde sig barnens egna strategier för att fungera i en barngrupp där ingen hör,
påverkade barnen mycket positivt. Barnen är först och främst seende barn. De har därmed
svårt att både se vad någon säger och att på samma gång t.ex. skriva. Det visade sig att en del
av pedagogerna hade löst det problemet på ett mycket praktiskt sätt. De härmade barnens egna
strategier.
En annan intressant information som nämns i avhandlingen är att internationellt har mycket
lite forskning gjorts om döva barns första skrivlärande. Ingen tidigare studie i ämnet finns i
Sverige. Studien kan därför sprida ljus över frågan om döva barns sätt att bli skriftspråkande
människor och det kan eventuellt också påverka hur vi tänker om de hörande barn som har
svårt att lära att läsa och skriva.
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FÖRORD
Mitt språks gränser betyder min världs gränser.
(Wittgenstein i Tractatus logico-philosophicus)

Arbetet med denna avhandling har varit en resa i flera års tid. Jag har mött så
många människor som kommit att betyda mycket för mig. Alla de sex underbara
barnen och deras kamrater, pedagogerna som släppt in mig i sin verksamhet och
inte någonsin backat för att låta mig följa dem, i stort och smått. De är mina
vänner för alltid. Föräldrarna som varit så intresserade av det jag sett och tillåtit
mig att följa deras barn. Er alla tackar jag, först och främst!
Avhandlingsarbetet har för det mesta varit en rolig och intressant resa, som jag
aldrig någonsin ångrar att jag gav mig in på. Många gånger har jag undrat om
jag verkligen är kapabel att ro detta iland, men nu står jag verkligen här. Det
känns fantastiskt. Jag uppmanar mina lärarkollegor i den s.k. dövvärlden att följa
efter. Låt oss skapa ett forskarkollektiv inom det pedagogiska intresseområdet
och fylla ett behov som vi vet är enormt. Min dröm är ett kunskapande med nära
anknytning till den pedagogiska praktiken i ett forskarlag där vi alla kan mycket
om döva barn.
På min resa genom detta avhandlingsarbete har jag haft min handledare Ingrid
Pramling Samuelsson vid min sida. Ingrid, utan dig hade jag aldrig orkat ända i
mål. Din oförtrutliga optimism och tro på mig har givit mig hopp åter, när jag
tvivlat på min förmåga. Du är en stor förebild för mig. Jag tackar dig varmt,
Ingrid!
Mina två biträdande handledare har haft olika roller som båda drivit arbetet mot
en högre kvalité. Kristina Svartholm har, med sin stora kunskap inom den döva
forskningssfären, givit mig massor av synpunkter som jag inte kunnat vara utan.
Solveig Hägglunds kloka kommentarer och vetenskapliga skärpa, samt fantastiska förmåga att verbalisera för mig vad jag själv inte förmått reda ut, har verkligen fört mitt arbete framåt. Tack!
Mina kollegor på Pedagogen i Mölndal, ingen nämnd och ingen glömd, vill jag
tacka för kloka synpunkter under arbetets gång. Tack också till Berit Björndahl,
Maria Boström, Jessica Larsson, Åsa Qvick, Gunilla Sahlmén-Persson och
Marie Winterfeldt, som är mina kollegor på fältet, för kritisk granskning av
manus och många kloka synpunkter. Tack Lisbeth Henning för granskning av
engelskan i min text och ett särskilt och varmt tack till Birgitta och Karl-Axel

Bellman som offrat många timmar åt att placera kommatecken på rätt plats i min
svenska text. Tack också till Lisbetth Söderberg som såg till att texten blev i
presentabelt skick. Ni gjorde ett fantastiskt arbete!
Ett hjärtligt tack också till Denny Finn, som hjälpte mig att producera filmen för
CD:n. Tack till Olle Gustafsson, Johan Magnusson och Sven Yfver, som komprimerade den och såg till att alla CD-skivorna blev till. Ett strålande arbete!
Men mest av allt vill jag tacka Calle, min man, som alltid lugnt och stilla övertygat mig om att jag kan, och som fått mig att skratta och koppla av emellanåt.
Han är en man med envis vilja och mycken klokhet som jag aldrig vill vara utan.
Tack också Jannis, min underbare son, om aldrig tvivlat på mig. Sven, min svärfar, sörjer jag. Han orkade inte ända fram till min disputationsdag. Det hade jag
önskat för han betydde mycket för mig. Allra sist tackar jag Linn för alla
teckningar och brev jag har fått från henne. Jag ska spara dem tills du blir stor!
Så går då livet vidare, i arbete och fritid. Jag ser med spänning framåt mot nya
frågor att besvara, nya barn att lära känna och nya pedagoger att samarbeta med.
Detta är början på något nytt i mitt liv, ett liv som forskare. Jag ser verkligen
fram emot det!
Alvhem, i april 2004
Carin Roos

DEL I

INLEDNING OCH TEORETISK
PLATTFORM

KAPITEL 1

BAKGRUND OCH SYFTE
Min forskningsprocess startade när jag sökte svar på frågor som gällde döva
barns väg mot, och intresse för, att bli läsande och skrivande människor. Hur
sker detta på ett språk, som för dem är främmande, ett språk de aldrig har hört?
Jag var som praktiker medveten om att det tycktes behövas mer forskning kring
döva barns begynnande läs- och skrivförmåga.
Forskningsområdet kring tidig läs- och skrivförmåga, ”emergent literacy” (Teale
& Sulzby, 1986) är ett relativt nytt område, där forskning endast har bedrivits i
ungefär 20 år och där forskningsinriktningen mer och mer svängt mot att benämna området ”early childhood literacy” (Hall, Larson & Marsh, 2003).
Anledningen är, att den historiska uppfattningen om vad begynnande läsning
innebär, har svängt från en barnsyn som fokuserar barnet som moget eller
omoget för läs- och skrivlärande, till att uppfatta det som att barnet hela tiden,
ända från födelsen, agerar i en skriftspråklig värld och i samspel med andra mer
kunniga människor (Vygotskij1, 1999a) lär sig att läsa och skriva. Forskningen
under paraplybegreppet ”early childhood literacy” ser inte barnets tidiga
skrivande och läsande som en sämre, eller en outvecklad form av skrivande och
läsande, men som barnets eget meningsfulla agerande, där det ingår i
skriftspråkande2 sammanhang.
It is a concept that allows early childhood to be seen as a state in which people use
literacy as it is appropriate, meaningful and useful to them, rather than a stage on a path
to future literate state. It is not about emergence or becoming literate, it is about being
literate; and it allows the literacy practices and products of early childhood to be
acknowledged as valid in their own right, rather than perceived as inadequate
manifestations of adult literacy. (Gillen & Hall, 2003, s. 10)

Jag fann ytterst få studier som omfattas av detta synsätt på döva barns
skriftspråkande och ytterst få, som då gällde döva förskolebarn (Ewoldt, 1990;
Ewoldt m.fl., 1991; Williams, 1993; Padden, 1996; Padden & Ramsey, 2000;
Erting, 1992, 1999; Erting, Thumann-Prezioso & Sonnenstrahl Benedict, 2000).

1

I litteraturen både internationellt och i Sverige ser man Lev Semjonovitj Vygotskijs efternamn stavas
omväxlande Vygotskij och Vygotsky. I avhandlingstexten skrivs ”Vygotskij” medan det i
referenshänvisningar skrivs så som det står i boken eller i artikeln i fråga.

22

Ang. begreppet skriftspråkande se definition på sid. 29, i kap.2.
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I mina studier under forskarutbildningen kom jag i kontakt med etnografiska
arbeten och forskare som använt etnografi i sin forskning. Jag inspirerades av
dessa i mitt eget val av metod. Jag ville följa en grupp barns aktiviteter kring läst
och skrivet under en längre tid. Studien skulle skapa en nära kontakt med
pedagoger, barn och föräldrar. Jag ville samla ett material som belyste barnens
ageranden på olika sätt och detta material ville jag analysera och reflektera kring
fortlöpande, så att jag skulle kunna vidareutveckla och fördjupa arbetet under
projektets gång. Det skulle möjliggöra kontakt med pedagogerna och med
föräldrar kring spörsmål som dök upp. Under analysarbetets olika faser visade
det sig också att jag skulle komma att återknyta till barnen själva.
Den teoretiska plattformen för studien utvecklades vidare ur studerandet av
texter om socialkonstruktivistiskt synsätt på språkets roll i lärandet och synen på
kunskap som socialt konstruerad. Det har kombinerats, i detta avhandlingsarbete
med Bruners tankar och teorier om lärande och om pedagogens roll, liksom med
Vygotskijs tankar om tänkande och språk samt dessas relation till skriftspråkligheten. Den teoretiska plattformen kommer att närmare beskrivas i de olika
avsnitten som följer i denna första del av avhandlingen.

TECKENSPRÅKIG SKOLA OCH FÖRSKOLA
Gruppen döva är mycket liten. Det finns mellan totalt 8.000-10.000 döva i
Sverige (Sveriges Dövas Riksförbund, 2004, www.sdrf.se). Man menar då
barndomsdöva, i alla åldrar, dvs. människor som är födda döva eller mycket
tidigt i barndomen blivit döva.
I Sverige finns sex statliga, en kommunal samt en friskola för döva och hörselskadade. Varje skolas upptagningsområde är därför stort. Knutna till varje skola
finns en eller ett par förskolor för döva barn, som drivs i kommunal regi.
Anledningen till att antalet skolor och förskolor är så litet är att målet har varit
att få en så rik teckenspråkig miljö som möjligt. Man har därför valt att samla de
döva barnen på några få platser i landet (Prop. 1998/99:105). Den språkliga
miljö som barnen behöver för att kunna tillägna sig ett välutvecklat teckenspråk
och en rik social interaktion kräver en teckenspråkig kompetens hos personalen
och ett tillräckligt antal döva barn som använder det (för vidare diskussion se
Heiling, 1995; Ahlgren, 1991b; Svartholm, 1998 m.fl.).
Fler och fler barn får numera Cochlea Implantat3 (CI) inopererat. Det innebär
också att föräldrarna hyser förhoppningar om och ”koncentrerar sin kraft och sitt
3

Cochlea Implantat (CI) är en typ av hörapparat som delvis opereras in i örats hörselsnäcka. En stimulering av hörselceller och hörselnerv sker, som hjärnan sedan kan omtolka som ljud (Socialstyrelsen,
2000; Preisler, Tvingstedt & Ahlström 2003).
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engagemang på att försöka skapa möjligheter för barnet att leva som hörande”
(Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2003, s. 8). Socialstyrelsen rekommenderar att
familjen också lär sig och använder teckenspråk, eftersom barnet, när CI inte
används, är dövt. Man kan heller inte garantera att barnet kommer att utveckla
tal och talförståelse, som räcker till för att fungera kommunikativt väl i en
talande miljö (Socialstyrelsen, 2000). För att barnet ska CI-opereras krävs också
att familjen ”insett teckenspråkets roll och påbörjat sin teckenspråksinlärning”
(Socialstyrelsen, 2000, s. 43). I praktiken innebär dock de allt tidigare operationerna att barnens familjer inte hinner påbörja sin teckenspråksutbildning innan
barnet är opererat (Preisler, Tvingstedt & Ahlström 2003). Föräldrarna väljer
skolform och kan därför välja antingen specialskola, skolor eller klasser för
hörselskadade eller grundskola för hörande.
Denna avhandling gäller sex teckenspråkiga barn, där ett av barnen opererades
med CI under studiens slutskede. Barnen är i förskole- och tidig skolålder.
Familjerna har valt att placera sina barn i en teckenspråkig miljö.

FORSKNING OM DÖVA BARN
Forskning om döva barn spänner över många discipliner. Forskare inom
medicin, teknik, språkvetenskap, psykologi, sociologi och pedagogik är särskilt
framträdande. I denna forskning, oavsett disciplin, kan man säga att det finns två
grundantaganden som delar både pedagogisk praxis och forskarvärlden under
1900-talet.
Det ena utgår från att ingen utveckling kan ske utan att barnet kan kommunicera
med sin omgivning, och att detta är möjligt, om barnet tidigt får tillgång till
teckenspråk. Barnets framtida kunskap på alla områden antas vara beroende av,
att det får möjlighet genom teckenspråket att uttrycka sig och att omgivningen
kan svara barnet. Att lära sig att tala anses vara underordnat att lära sig ett språk
samt att förmågan att tala bäst lärs genom teckenspråk, som kan utgöra ett redskap för förklaringar och instruktioner. Barnet placeras i förskolor och skolor för
döva. Där samlar man så många döva barn som möjligt och anställer vuxna som
behärskar teckenspråk eller själva är döva, för att skapa en levande teckenspråkig miljö.
Det andra grundantagandet utgår från, att barnet måste ha tidig tillgång till tal
för att kunna ingå i den hörande världen så fort som möjligt på lika villkor med
dem som hör. Här är också inställningen att barnen behöver kommunikation
med sin omgivning men att det ska ske genom ett talat språk. Det döva barnet
har stora svårigheter att lära sig detta, vilket gör att dess omgivning uppmanas
att inte tillåta att barnet använder teckenspråk. Man antar att barnet då kan
föredra det framför att tala. Barnet placeras i förskolor och skolor för hörande
19
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för att det ska uppleva ett behov av och motiveras att använda sitt tal. Man
brukar kalla denna typ av undervisning för oral undervisning. Mellan dessa två
grundantaganden finns naturligtvis forskning och pedagogisk praxis som mer
eller mindre närmar sig det motsatta synsättet och mer eller mindre kombinerar
de olika perspektiven.
I varje forskningsfråga kan man finna studier, som har sitt ursprung i antingen
det ena eller det andra paradigmet. I studier som gäller döva barns läs- och
skrivförmåga finner man oftast studier som belyser oralt undervisade döva barns
situation. Detta är ett resultat av att det är vanligare internationellt att barnen
undervisas i orala miljöer. I Sverige får alla barn, som placeras i specialskolan,
teckenspråk antingen som ett ämne eller som kommunikationsspråk.
I detta arbete är grundantagandet att en förutsättning för att barnen ska utveckla
en skriftspråklig kompetens är, att de befinner sig i en rikt språklig miljö, där de
har möjlighet att uppfatta det som kommuniceras, och där de själva kan vara
språkligt aktiva samt bli förstådda. För de barn som ingår i studien har den
teckenspråkiga miljön utgjort en sådan miljö.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Denna studie syftar till att beskriva en grupp döva barns läs- och skrivaktiviteter
under förskole- och tidiga skolår, och hur deras interaktion och meningsskapande kring skriftspråkets konstruktion, funktion och användning i vardagliga praktiker ser ut.
Avhandlingen söker svara på följande frågor:
Hur interagerar de döva barnen kring läst och skrivet med andra barn, med de vuxna och
med texten i sig?
I vilka situationer visar barnen intresse för grafiska symboler, bokstäver, ord och text?
Vad skriver och läser döva förskole- och skolbarn?
Hur kan en beskrivning av dessa aktiviteter och dess villkor bidra till en ökad förståelse
av barnens pågående konstruktion av vad skriftspråkande är?

EN SOCIALKONSTRUKTIVISTISK
UTGÅNGSPUNKT
Socialkonstruktivism är inte en helt enhetlig teoribildning utan består av flera
utgångspunkter (Wenneberg, 2001; Burr, 2003). Burr (2003) menar att gemen20
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samt för dem som kallar sig socialkonstruktivister är fyra utgångspunkter. Den
första innebär att man ställer sig kritisk till det som annars tas för givet. Det
innebär att man inte godtar s.k. sanningar utan arbetar för att demaskera det som
anses självklart och naturligt. Den andra utgångspunkten är att man anser att vårt
beteende och våra språkliga uttryck är historiskt och kulturellt specifika. Detta
innebär att vår tolkning av vår omgivning intimt hänger samman med var vi
lever och i vilken tid vi lever. Företeelser och beteenden förändras över tid och
förkastas eller omformas. Olika kulturer tolkar samma fenomen olika. Den
tredje utgångspunkten är att kunskap skapas mellan människor och utgör vad vi
kommer överens om som kunskap. Kunskap förhandlas och förändras i ett
språkligt utbyte mellan människor. Sista utgångspunkten är en följd av den
tredje, nämligen att vår kunskap leder oss till att förstå och agera i världen
utifrån den kunskap vi har. Det innebär också att vi tolkar och ser på oss själva i
relation till hur vår kunskap ser ut. Vi konstruerar både vår värld och oss själva i
den. I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utgår man från att fenomenen i vår
omgivning, såsom vi uppfattar dem, inte uppstått av sig själva utan är konstruerade. Man studerar dem med utgångspunkt i, att det som ter sig naturligt på ytan,
och som Wenneberg (2001) uttrycker det:
… som ett resultat av en naturlig utveckling faktiskt inte är det, att det under den naturliga ytan döljer sig en komplicerad social påverkan som det kan vara svårt att få ögonen
på (s. 58).

Detta naturliga kan lika väl vara det som man anser självklart, underförstått det
rätta, i en situation, i ett samspel eller en relation.
Kroppen skaffar sig kunskapen och bär den, men ”vår kunskap präglas av socialitet” (Wenneberg, 2001, s. 176). Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär,
att se läs- och skrivlärandet som en pågående konstruktion, som en process, där
samspelet mellan barnet och den omgivande sociala och fysiska miljön, snarare
än mentala processer hos det enskilda barnet, är avgörande. I denna studie
fokuseras därför samspelen och vad som sker i dem snarare än de kognitiva
processerna.
Barn befinner sig i en kontext, som de påverkar och som påverkar dem. I denna
studie gäller det döva barn som intresserar sig för skriftspråkliga fenomen i sin
omgivning. Denna studie fokuserar på hur ett skriftspråkligt upptäckande sker
och förhandlas, i interaktion med andra barn och med vuxna. Målet för studien
har varit att finna tillfällen, då barnen ger uttryck för sitt intresse för läst och
skrivet. Studien vill beskriva, hur barnens intresse för skrift4 förhandlas, skapas
4

Skrift i denna studie skall uppfattas både som konventionella bokstäver, ord och text, som läses eller
skrivs, men också skrift i meningen grafiska symboler och små barns skrivande av egen påhittad skrift.
Se vidare s. 29-30.
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och omskapas i ständig relation till vad vuxna och barn gör och vad de säger i
vardagens sociala sammanhang.
Några socialkonstruktivister har påpekat brister i socialkonstruktivistisk teori,
vad gäller kroppsliga faktorers påverkan på sociala situationer, möjligheter och
begränsningar, som ligger i den materiella världen och de maktstrukturer som
begränsar en individs möjliga konstruktion av ny kunskap (Nightingale &
Cromby, 1999; Wenneberg, 2001). Barn lever inte i ett ”utbildningsvakuum,
opåverkade av de missförhållanden och problem” (Bruner, 2002, s. 13) som
finns i vår och andra kulturer. Om man kan höra eller inte är viktigt för vad
möjliga och begränsade upplevelser som står till buds. Likaså om omgivningen
förväntar sig att barnet kan, och om det ges möjlighet att klara av saker och ting
i sin familj och i pedagogiska miljöer (Sommer,1997). Bruner (1990) talar om
det ”distribuerade självet” (s. 107-109), vilket handlar om att vår uppfattning om
oss själva konstrueras i sociala relationer, dvs. av det vi lär i dessa relationer om
oss själva. Han skriver:
Self too must be treated as a construction that, so to speak, proceeds from the outside in
as well as from the inside out, from culture to mind as well as from mind to culture (s.
108).

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande betonas inte enbart en inre
kognitiv process utan också de konstruktioner, som skapas i språkligt utbyte
mellan människor. En stark betoning på språkets roll är tydlig i den socialkonstruktivistiska traditionen (Berger & Luckmann, 1979; Wenneberg, 2001; Burr,
2003). ”Användningen av språket sätter igång tankeprocesser, emotioner, fantasier och idéer” skriver von Brömssen (2003, s. 14) och menar, att det är detta
som gör det möjligt att konstruera vår värld när vi tolkar varandras beteende och
språkliga uttryck. För att kunna förstå världen måste vi studera individerna, inte
inuti, utan i ”the linguistic space in which they move with other people” menar
Burr (2003, s. 54). Hur vi uttrycker oss och bemöts i det vi säger, bidrar till en
bild av oss själva, som vi skapar i en språklig gemenskap med andra och till en
gemensam social konstruktion av omvärlden. Skillnaden, menar Burr vidare,
mellan traditionell psykologisk och socialkontruktivistisk teori om språk och
tanke är, att den första menar att barn måste utveckla förståelse först och språkliga uttryck sedan, medan den senare menar, att språkliga uttryck är en förutsättning för utveckling av förståelse och tänkande.
Detta arbete använder alltså en socialkonstruktivistiskt plattform för, att beskriva
döva barns skriftspråkande, inte som en primärt kognitiv process utan som en
språklig, social och kulturell process, där barnets tillägnande av ett skriftspråk är
beroende av de möjligheter och de begränsningar, vad gäller socialt samspel och
interaktion som den pedagogiska miljön erbjuder.
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BARNPERSPEKTIV KONTRA BARNS PERSPEKTIV
Jag är först och främst intresserad av de döva barnens perspektiv på den skriftspråkande kultur som omger dem. Hur det visar sig i barnets agerande och i hur
barnet kommunicerar på olika sätt. Med barnets perspektiv menar jag inte att jag
kan veta vad barnet tänker och känner, men jag kan utifrån min medvetenhet och
erfarenhet försöka att tolka barnets uttryck, för vad det känner och tänker. I detta
arbete studeras hur barnet skapar mening i den text, som det möter dagligen,
snarare än vilken avsikt någon vuxen kan ha haft med den. Det är barnen som
agerande, sociala individer som är med och skapar materialet. Det är de, som
bestämmer vad som händer, och vad jag ska få se. Det är de, som ger mig texter
och videosekvenser att tolka. Genom deras agerande kan jag få syn på det som
är specifikt för döva barn, liksom även det som är allmängiltigt för alla barn.
Preisler (1993) betonar, att det i studier med funktionshindrade barn är viktigt att
studera barnet i relation till andra för att tydliggöra hur det påverkar och
påverkas av sin omgivning.
Halldén (2003) betonar att begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är
komplexa begrepp. Det handlar dels om vem som tolkar, i vilken kontext barnet
befinner sig och hur vi ser på begreppet barndom m.m. I min tolkning av
begreppen ser jag barnperspektiv som den vuxnes perspektiv på barn, medan att
ta barns perspektiv betyder för mig att det är barnet som på olika sätt, som aktör,
ger mig stoff att tolka. Det gör jag utifrån min kunskap om barn, om döva barn i
allmänhet och om dessa barn i studien i synnerhet. Jag har tagit som min uppgift
i denna studie, att tolka barnens ageranden i relation till vad som händer i en viss
situation, vem som finns där och vem barnet interagerar med. Jag menar att man
aldrig någonsin fullt ut kan ta barns perspektiv. Vad jag, som forskare däremot
kan göra, är att låta barnens röster höras (barns perspektiv) snarare än att låta
vuxnas uppfattning om barn höras (barnperspektiv).

AVHANDLINGENS DISPOSITION
Denna avhandling är indelad i fyra delar, nämligen denna första inledande del,
Del I, som innehåller en bakgrund samt teoretisk plattform och syfte, Del II som
utgörs av en redovisning av metoden som valts, och beskriver de överväganden
som gjorts och den dataproduktion som skett, Del III som består av redovisning
av resultaten fördelade på sex olika teman och sist Del IV som innehåller
diskussion och sammanfattning av avhandlingen.
Kapitel 1 till 4, som utgör Del I, innehåller syftet med studien och de teoretiska
utgångspunkter och begreppsdefinitioner, som är viktiga för förståelsen av
arbetet i sin helhet och i synnerhet förståelsen av den döva gruppen.
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Kapitel 5 utgör ensamt den Del II av avhandlingen. Detta är en redogörelse för,
varför etnografi valts som metod, och beskriver den dataproduktion som skett i
linje med etnografiskt arbetssätt. Där redogörs också för hur analysen har gått
till samt dess olika steg. Förskolan och skolan med sina invånare beskrivs och
särskilt de sex barn som utgör undersökningsgruppen i studien.
Del III av avhandlingen består av kapitel 6 till 11 som innehåller resultaten
redovisade i tematisk form. Många exempel ges på barnens skriftspråkande vardag, för att ge läsaren en bild av hur skriftspråkandet ser ut, och hur barnen förhandlar om vad skrift är samt vad det betyder för dem.
Avhandlingen avslutas med Del IV som utgörs av fem kapitel. Inledningsvis
redogörs för de tre huvudområden som framträtt ur resultaten, därefter följer
kapitel 12, 13 och 14 som närmare beskriver dem. De handlar om textmiljöns
betydelse, barnens användning av skrift och hur de närmar sig den skriftspråkliga normen i vår kultur. De handlar också om svenska som ett nytt språk för de
döva barnen och om de resultat som beskriver barnens möten med vuxna och
äldre barn, som kan läsa och skriva, och deras betydelse för barnens tillit till sin
egen förmåga. Kapitel 15 handlar om det som denna studie kan bidra med för
förskolans och skolans praxis. Det sista kapitlet, i denna sista del nämligen
kapitel 16, är en tillbakablick på studien och innehåller en diskussion av dess
genomförande. Detta kapitel tar också upp framtida angelägna forskningsbehov.
Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska. I bilagorna kan
man finna exempel på hur tolkningsarbetet, från teckenspråk till svenska, har
gått till och sist i avhandlingen är en CD bilagd med en teckenspråkig
sammanfattning av avhandlingen.
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BEGREPPSDEFINITIONER
I detta kapitel redovisas några grundläggande begrepp utifrån litteratur och
forskning kring döva. Dessa begrepp är döv, teckenspråk, en redogörelse för
begreppen läskunnighet kontra läsförmåga och den engelska termen literacy,
samt det i denna avhandling använda begreppet skriftspråkande.

BEGREPPET DÖV
Bergman (1992) definierar döva som en grupp människor som lär sig att tala
mer eller mindre funktionellt men att de har det gemensamt att de i sin dagliga
kommunikation är beroende av teckenspråk. De kan vara födda döva men kan
också ha blivit döva t.ex. av sjukdom i tidig ålder.
Söderfeldt (1994) definierar begreppet dövhet utifrån två aspekter, nämligen
medicinsk synvinkel och sociokulturellt perspektiv. Hon menar att man kan se
dövhet som en brist på hörsel rent medicinskt, men att det också kan betraktas
utifrån individens möjlighet att utveckla en kommunikation via talet. Detta leder
henne in på den sociokulturella aspekten, som hon uttrycker så här:
The socio-cultural perspective on deafness, adopted by the deaf community, emphasizes
the use of sign language. People depending on sign language as their main communication are considered deaf, regardless of their hearing status. (s. 4)

Döva anför ofta en ickehandikappidentitet om sig själva som grupp. De menar,
att de skiljer sig från andra handikappgrupper genom att de fungerar väl inom
sin egen grupp och är handikappade bland människor, som inte behärskar
teckenspråk (Erting, Thumann-Prezioso & Sonnenstrahl Benedict, 1996;
Jacobsson, 2000; Marschark, Lang & Albertini 2002). Fredäng (2003) menar att
ha en dövidentitet har att göra med hur man definieras i relation till sitt eget jag,
sin familj och det samhälle man lever i. Man definieras olika i olika sammanhang. För döva är ”en teckenspråkig kulturell tillhörighet ett meningsfullt alternativ” (s. 273) skriver hon. Dövidentiteten ser olika ut för olika individer. Dövidentiteten är en del av en persons identitet precis som t.ex. könsidentiteten är
det (Fredäng, 2003).
Ahlström (2000) diskuterar problematiken med att medicinskt och tekniskt
definiera en dövhet eller hörselskada. Hon betonar dövhetens ”pragmatiska
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betydelse i vardagliga, naturliga samspelssituationer” (s. 41). Hon vänder sig
mot att definiera dövhet eller hörselskada i decibel och utifrån ett audiogram.
Hon menar, att ”barn med liknande audiogram kan utvecklas mycket olika,
eftersom deras individuella och personlighetsmässiga förutsättningar påverkar
deras utveckling, faktorer som varken beskrivs eller inbegrips i ett audiogram”
(s. 40).
Döva barn opererade med Cochlea Implantat (CI) anses fungera som gravt hörselskadade i de flesta fall menar Marschark, Lang och Albertini (2002). Den
internationella forskningen börjar nu presentera resultat, som i större omfattning
än då de första barnen med CI opererades, visar på en försiktigare hållning till
de fördelar och den möjliga utveckling som implantatet kan ge (Marschark,
Lang & Albertini, 2002; Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2003). Det betonas
också, att när implantatet är ur funktion eller avstängt, är barnet medicinskt dövt
eftersom själva implantatet, i de fall elektroden förts in i hela snäckan, förstör en
eventuell hörselrest på det opererade örat (Marschark, Lang & Albertini, 2002).
Det pågår en utveckling av en kortare elektrod, som i vissa fall sägs kunna
bevara delar av snäckan intakt i de fall patienten har hörselrester i basområdet
kvar (Clerc National Deaf Education Center, 2003).

BEGREPPET TECKENSPRÅK
Nationalencyklopedin (www.ne.se) börjar sin definition av dövas teckenspråk
med följande rader:
Dövas teckenspråk, visuella-gestuella språk som främst används av döva personer, men
som i varierande grad behärskas också av hörselskadade och hörande. Sådana ickevokala, naturliga språk är kända från samtliga världsdelar och förekommer i ett okänt
antal nationella, regionala och kulturella varianter. Dövas teckenspråk är alltså inte
internationellt i den bemärkelsen att det är gemensamt för alla döva i världen. Däremot
kan teckenspråkiga personer ofta kommunicera över språkgränserna genom att använda
en anpassad mer ikonisk språkform med pantomimiska inslag. Att de olika teckenspråken är självständiga språk och inte sekundära former av talade språk framgår av att
Storbritannien och USA har olika teckenspråk och att Finland trots sin officiella tvåspråkighet endast har ett teckenspråk (www.ne.se, 2004).

Forskare antar att teckenspråk har funnits så länge döva har funnits (Stokoe,
2002), dels för att man tänker sig att döva, liksom hörande, har behov av socialt
samspel och kommunikation och dels bygger man på uppgifter från människans
historia. Sådana uppgifter kan t.ex. vara hämtade ur texter eller liknande. Enligt
Eriksson (1993) är den äldsta kända skrift som beskriver teckenspråk Platons
”Kratylos”. Han beskriver där döva som genom rörelser och åtbörder gör sig
förstådda. Den äldsta kända bild av teckenspråk, från år 1579, föreställer det
romerska handalfabetet. Det avbildades av Cosmas Rosselius som verkade i
Florens. Hans träsnitt, bestående av fem planscher, visar 52 olika handställ26
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ningar som beskriver tre helt olika typer av enhandshandalfabet (Eriksson,
1993).
Teckenspråken är olika men kan ha likheter sinsemellan, precis som talade
språk. De olika teckenspråken har utvecklats i olika länder och i olika folkgrupper med olika livsbetingelser och kulturer (Dively, m.fl., 2001). Tecknet för
t.ex. MAMMA5, som hos oss tecknas6 med en hand som läggs mot bröstkorgen
och lyfts uppåt i en båge så att handryggen sist läggs mot hakan, tecknas i amerikanskt teckenspråk med hel spretande hand där tummen trycks mot hakans
sida, och i Danmark med ett pekfinger som dras längs pannan och neröver
kinden. En helt konkret företeelse som t.ex. hus ser inte likadan ut i alla länder
och tecknas därför inte heller på samma sätt på de olika teckenspråken. Tecken
för abstrakta begrepp som möjlig och kanske osv. har utvecklats till olika tecken
i länderna. Dock förekommer att olika talade språk lånar ord av varandra, vilket
också förekommer, när det gäller tecken i olika teckenspråk (Bergman, 1992).
Engelskans spontaneous och svenskans spontan, som är lånade av latinets
spontaneus, är sådana exempel. Liknande lån finns teckenspråk emellan såsom
det svenska tecknet ATTITYD7. Det har upptagits i det brittiska teckenspråket,
och det amerikanska tecknet LINGVISTIK8 har upptagits i det svenska teckenspråket (Bergman, 1992).
Teckenspråk lever och utvecklas på samma sätt som andra språk. Mahshie
(1995) uttrycker detta på följande sätt: ”Sign Languages are no different,
changing fairly rapidly over the course of generations” (s. 112).
Bergman (1992) beskriver teckenspråk som språk med samma principiella uppbyggnad som talade språk världen över. Detta bygger på den forskning som hon
startade 1972 på Institutionen för lingvistik i Stockholm. Hon skriver:
Forskningen om de olika teckenspråken visar att tecknade språk har samma principiella
uppbyggnad som talade språk. De har ett lexikon, dvs. en uppsättning konventionella
symboler och en grammatik, alltså regler för symbolernas användning. Tecken är precis
som ord uppbyggda av sublexikala element, i detta fall inte vokaler och konsonanter,
utan handformer, lägen, rörelser. (s. 2)

5

I denna avhandlingstext skrivs ibland ord med versaler vilket då visar tecken skrivna med svenska
ord. Traditionellt används detta system, med versaler, för att uttrycka teckenspråk i skrift eftersom det
saknar eget skriftspråk. Det finns dock ett transkriptionssystem (se Sveriges Dövas Riksförbund, 1997)
som inte kan användas i detta sammanhang, eftersom det då inte kan läsas av den vanlige läsaren, som
ju inte är insatt i det.

6

Ordet teckna i detta arbete betyder att använda teckenspråk i kommunikationen.

7

Se Sveriges Dövas Riksförbund (1997) Nr: 36 ATTITYD.

8

Se Sveriges Dövas Riksförbund (1997) Nr: 2121 LINGVISTIK.
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Forskare, som t.ex. Bergman, menar att även om teckenspråken har samma principiella uppbyggnad som de talade språken, har de ändå en egen struktur, som
t.ex. annan ordföljd, och kan därför inte simultant användas tillsammans med de
vokala språken. Det innebär att en och samma person inte kan tala och använda
ett teckenspråk samtidigt. Det råder inte ett ett-till-ett förhållande mellan talade
ord och tecken (Bergman, 1977; Svartholm 1997; Stokoe, 2002). Den form av
simultan användning av tal och tecken, som man ibland kan se användas, är inte
teckenspråk. De enskilda tecken, som då används, är inlånade enstaka tecken
från teckenspråket som appliceras på det talade språket (Bergman, 1977; Vogt
Svendsen, 1987; Marschark, Lang och Albertini, 2002). Paul & Quigley (1994)
sammanfattar relationen mellan det nationella amerikanska teckenspråket (ASL)
och engelska språket, liksom relationen ASL och de variationer där man talar
med visst stöd av enstaka tecken:
ASL (American Sign Language, min anm.) is a visual-gestual language, and, like other
sign languages, does not involve the use of speech sounds. /.../ Not only is the grammar
of ASL different from that of English, but also it is different from that of the various
signed systems designed to represent English. (s. 33-34)

Vi kan här göra en jämförelse mellan talade språk. Vi kan översätta orden, ett
och ett, men finner då inte alltid rätta innebörden. Engelsmännens It´s raining
cats and dogs blir tokigt direkt översatt till svenska och inte förståeligt. Det
svenska ordet lagom måste översättas med flera ord i många språk. När det
gäller teckenspråk kan vi beskriva skillnaderna t.ex. genom att titta på ord i
svenskan, som motsvarar flera tecken i teckenspråket samt tecken i teckenspråket som motsvarar flera ord i svenskan. Så t.ex. motsvaras det svenska ordet
begåvad på svenskt teckenspråk av ett sammansatt tecken med två led, ett som
betecknar tänka och ett annat som betecknar djupt. Den svenska meningen Jag
väntar länge och otåligt, tecknas med ett enda tecken som utförs med två
händer.

LÄSFÖRMÅGA KONTRA LÄSKUNNIGHET
I många sammanhang, både i statliga skrifter och rapporter, böcker och i forskningsdebatten hittar vi termer som läs- och skrivkunnighet och läs- och skrivförmåga. Denna något förvirrande blandning av termer har Läs- och Skrivkommittén (SOU1997:108) kommenterat i sitt slutbetänkande. Grundläggande för
hur man kommer att uppfatta dessa termer, är den inställning man har till läsoch skrivlärande. Termen läs- och skrivkunnighet används ofta i den allmänna
debatten om basfärdighetsnivån i grundskolan och gymnasieskolan, trots att
läroplansformuleringarna ligger i linje med definitionen av ”läs- och
skrivförmåga” (s. 373).
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Kommittén klargör i sin text att man med läs- och skrivkunnighet menar det som
en person kan, som har förmåga att läsa enkla meddelanden i sin vardag. Detta
är däremot inte det man i läroplansformuleringarna säger ska vara målet för
dagens skola. Att ha en läs- och skrivförmåga är något mycket mer. Det förutsätter att man inte bara kan avkoda en text utan också att man förstår att använda
den:
Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för
- att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer
- att kunna tillgodose sina behov och personliga mål
- att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. (ibid, s.
372)

Den engelska termen literacy innebär just denna förmåga att socialt, kulturellt
och intellektuellt använda sig av skrift (SOU 1997:108). Triebel (2001)
uttrycker att läs- och skrivförmågan är ”embedded in social contexts” (s. 43) och
att begreppet innebär mer än att bara tekniskt kunna skriva och läsa. Han skriver
att:
… the emergence of literacy and the acquisition of literacy abilities is a complex social
process which takes place in diverse historical situations and entails more than learning
to read and write (s. 43).

BEGREPPET SKRIFTSPRÅKANDE
Med skriftspråkande, i avhandlingens titel och i vidare i övrig text, menas att
använda och kommunicera i skrift, i för barnet meningsfulla sammanhang. Det
innebär också, att det kan vara barnet som skriver egna påhittade tecken och
streck i leken, låtsasläser en text det kan utantill, ritar bokstäver och intresserar
sig för grafiska symboler (som till exempel för olika bilmärken) i samspel med
andra barn och med vuxna. Det kan också vara situationer där barnen övar
beteenden, som är typiska för en skriftspråklig kulturs medborgare och genom
dessa aktiviteter ”demonstrerar sin förståelse” (Dahlgren, m.fl., 1999, s. 43) av
vad detta betyder i vår kultur. Det handlar om barnens agerande som skriftspråkiga individer i ett skriftspråkligt samhälle. Det kan vara att använda bokstäver
och ord för att kommunicera med sin omgivning, lära sig nya saker eller bara ha
roligt. Studien fokuserar på förskriftspråkliga och skriftspråkliga aktiviteter som
i gruppen av döva, i likhet med hörande barn (Hagtvet, 1990; Adams, 1994;
Dahlgren m.fl., 1999), naturligt sker i vardagliga sammanhang. Skriftspråkande i
denna studie är något mer än att bara visa sin läs- och skrivkunnighet, dvs. att
kunna avkoda och producera ord. Det innebär också att ha en förståelse för vad
skrift är och att använda den i vardagliga situationer. Det är alltså i linje med vad
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begreppet literacy innebär, att ha s.k. literacy abilities (Adams, 1994; Barton,
1994). I denna studie motsvarar det begreppet early childhood literacy (Hall,
Larson & Marsh, 2003) som är utvecklat ur begreppet emergent literacy (Teale
& Sulzby, 1986). Vidare definierar jag skrift som inte bara bokstäver och ord
utan också barnens skrivande som många gånger finns någonstans mellan text
och bild. Skrift i denna studie skall alltså uppfattas både som konventionella
bokstäver, ord och text, som läses eller som skrivs, men också skrift i meningen
grafiska symboler och små barns skrivande av egen påhittad skrift.

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Det finns alltså olika definitioner av begreppet döv. I det kommande arbetet
används det synsätt som innebär, att en döv person är en person som är beroende
av teckenspråk för sin kulturella och sociala identitet samt för sin språkliga
utveckling. Personen behöver enligt detta sätt att se alltså inte vara medicinskt
döv, men så gravt hörselskadad att en språklig utveckling utan teckenspråk
skulle vara ytterst svår, om inte omöjlig. Några använder hörapparat eller CI och
säger sig delvis uppfatta talat språk, medan andra har så lite funktionell hörsel
att de valt att inte bära hörapparat. Alla använder teckenspråk dagligen och har
identitet som döva. De döva barnen i min studie är barn som utvecklat teckenspråk som sitt kommunikationsspråk. Barnet behöver alltså inte vara medicinskt
sett helt utan hörsel.
Med teckenspråk menas, i detta arbete, det manuellt utförda och visuellt
baserade språk som döva använder i sin kommunikation med varandra. Detta
språk kan inte användas simultant med svenskt tal utan bygger på en spatial
organisation, snarare än en temporal, som talade språk gör. Teckenspråket är
organiserat utifrån de perceptionsvillkor som ögat som mottagare kräver.
I denna studie är utgångspunkten att en läs- och skrivförmåga är något mycket
mer än att bara tekniskt kunna skriva och läsa. Det förutsätter att man inte bara
kan avkoda en text utan också att man förstår att använda den. Den engelska
termen literacy innebär just denna förmåga att socialt, kulturellt och intellektuellt använda sig av skrift. Begreppet skriftspråkande i denna studie kan sägas
motsvara det man menar när man använder termen literacy. Det förekommer
också i begreppet early childhood literacy vilket denna studie handlar om. Alltså
handlar denna studie om tidigt skriftspråkande. Med skrift menas i denna studie
både konventionella bokstäver, ord och text, som läses eller skrivs, och dessutom skrift i meningen grafiska symboler och små barns skrivande av egen
påhittad skrift.
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BARN I EN
SKRIFTSPRÅKANDE KULTUR
Det döva barnet är inte bara ett barn med funktionshinder. Det döva barnet är
också det lärande barnet och ett barn i en annan språklig situation än andra barn.
Som sådant ingår det också i konkreta sammanhang, sociala och miljömässiga.
Det omges av andra människor, som har egna uppfattningar om barnet och som
bemöter det utifrån egna konstruktioner av vem det är. I detta kapitel redovisas
tidigare forskning och andra texter där det funktionshindrade, det lärande och
det teckenspråkiga barnet som beteckningar på olika konstruktioner av det döva
barnet diskuteras. Sist i kapitlet presenteras studiens syn på det pedagogiska
mötet mellan barn och omgivning.

DET FUNKTIONSHINDRADE BARNET
Johansson (2003) konstaterar att ”barnsyn har att göra med pedagogernas människosyn” (s. 93). Hon menar vidare att det handlar om hur vuxna bemöter barn
som personer. Är barnet för den vuxne en kompetent person som har förmågor
och avsikter, känslor och tankar som vuxna vill lyssna på? Den grundläggande
människosynen bakom sättet att bemöta barnet färgar allt de vuxna gör med och
för barnet. De vuxna kan se barnet som en medmänniska, som man kan ge ansvar åt och som man kan lära sig av och tillsammans med. Samtidigt varnar
Johansson för att det finns en risk att vi konstruerar ett barn som döljs ”i en ny
språkdräkt” (s. 115) men som inunder är något annat. Det kan uppfattas så, att
det lämnas därhän till att klara sig självt, som kompetent att ta hand om sin egen
utveckling. Men det kan också vara ett barn, som får vara det barn det är, med
både starka och svaga sidor, i växande tillsammans med vuxna, som kan stödja
det. Bjervås (2003) betonar att begreppet det kompetenta barnet riskerar att bli
ett slentrianmässigt honnörsuttryck som inte omsätts i verklig handling från
pedagogens sida. Det krävs att ”barnet har en möjlighet att synliggöra sina kompetenser för andra och för sig själv” (s. 79) och att det får möjlighet att använda
och utveckla de kompetenser det har.
När det gäller barn med funktionshinder döljs ofta pedagogernas barnsyn i en
annan typ av språkdräkt. Vi talar inte om det handikappade barnet men däremot
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om det funktionshindrade. Vi säger inte integrering men inkluderande undervisning. Vi har inte elever med men i svårigheter. Booth (1995) diskuterar användandet av begreppet integration i relation till inklusion och menar att det kan
vara ett byte av språkdräkt som likväl hindrar verklig hjälp åt ett funktionshindrat barn. Det är inte självklart att ett byte av begrepp innebär förändringar för
barnet, eller ens att det alltid är önskvärt. När det gäller döva barn är det inte
självklart att de skulle må bättre av att vara bland hörande barn. Det är inte
självklart att det skulle leda till inklusion. Snarare är barnets sociala och språkliga situation betydligt försämrad i den hörande, talande omgivningen medan det
i en teckenspråkig miljö inte upplever utanförskap (Preisler & Tvingstedt 2003;
Brunnberg, 2003). Detta framkommer när forskning fokuserar på barnen, och
hur de själva uttrycker att de upplever sin situation, vilket gjorts i Brunnbergs
studie (2003). Denne beskriver de hörselskadade barnens egna upplevelser av att
flytta från hörselklasser till specialskolan. När däremot lärare tillfrågas om, hur
de upplever de döva barnens situation i en hörande miljö ger de en annan bild.
De upplever den i stort sett god, både vad gäller elevens lärande och sociala
situation (Power & Hyde, 2002, Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2003).
Människors bemötande av barn handlar också om vuxnas kulturella och samhälleliga värdering av barnet och av den kultur barnet ingår i. Det handlar om
vuxnas förhållande till barns kompetens som kommunikativa medmänniskor,
och om hur samhället värderar och bemöter dessa barn (Heath, 1983, Johansson,
2003). Den döva gruppen kan ses som en språklig minoritet och likväl som en
handikappgrupp. Beroende på vilket, får det olika konsekvenser när det gäller
samhällets bemötande. I det ena fallet sätts gruppens behov av resurser och stöd
i skymundan och i det andra fallet nedvärderas deras kompetens som fullvärdiga
medmänniskor.
Domfors (2000) beskriver en förändring av synen på hörselskadade och döva
från en handikappsyn till en språklig minoritetssyn. Han exemplifierar detta med
utsagor ur Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande, där man skriver att barn
med hörsel- eller synnedsättningar inte självklart behöver lärare med specialpedagogisk kompetens utan kan anses fungera som vilka andra barn som helst.
Regeringen beslöt dock, att teckenspråket var en nödvändighet för de lärare som
ska undervisa döva barn i framtiden och att denna kompetens kunde utvecklas
inom ramen för lärarutbildningen, som en fördjupning med inriktning mot
teckenspråk.
Den barnsyn som genomsyrar läroplanen för specialskolan röjer samma syn på
barn som läroplanen för hörande understryker. Eleverna i specialskolan ska nå
samma mål som övriga grundskolan men på tio år istället för nio. Särskilda
kursplaner finns för specialskolan i ämnena teckenspråk, svenska, engelska,
moderna språk samt rörelse och drama. De två sistnämnda ersätter musik för
hörande (jmf. www.skolverket.se). De skäl, som kan tillåta att man bortser från
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enstaka mål, är om eleven har ”funktionshinder utöver sin dövhet eller hörselskada, eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur
/…/” (Skolverket, 2002, s. 7).
De döva eleverna förväntas bli skriftspråkande, tvåspråkiga individer vilket
uttrycks i kursplanen i svenska:
Syftet med utbildningen i ämnet svenska i specialskolan är att eleverna skall uppnå en
sådan behärskning av det svenska språket att de kan använda det som ett funktionellt
komplement till teckenspråket. Utbildningen i svenska skall främja elevernas utveckling
till tvåspråkiga individer, vilket för de flesta elever i specialskolan innebär teckenspråk
som förstaspråk och svenska som andraspråk. Därmed får de förutsättningar att kunna
studera och delta aktivt i samhällslivet. (Skolverket, 2002, s. 103)

För att upplevelsen, att man är en kompetent tvåspråkig individ, ska infinna sig,
krävs att också omgivningen ser barnet som en sådan. Sommer (1997) skriver att
barnet ”är /…/ sina sociala relationer” (s. 78). Han skriver vidare att man ska
uppfatta detta som att ”utvecklingen av kompetenser, självuppfattning och identitet tillsammans äger rum i relationer och är produkter av barnets aktiva erfarenheter av samvaropraxis” (s. 78).
Studien lägger i begreppet det funktionshindrade barnet både ett erkännande av
det som kompetent och samtidigt tillhörande en språkligt sett annorlunda grupp.
Studien vill också ge det döva barnet ett erkännande precis som det är. Den utgår alltså från det döva barnets möjligheter, likväl som den inser det som utgör
begränsningar. I detta arbete betonas det som ett visuellt inriktat barn, som därmed genom det skiljer sig från andra barn.

DET LÄRANDE BARNET
Bruners (2002) arbeten genomsyras av en positiv bild av barnet som ett
kompetent barn. Han anser också att skolan inte är en plats där barnet undervisas
utan en plats, där förhandlingar om mening sker. Detta sker, säger han, i en
social kontext där kulturens kunskap är mellanmänskligt konstruerad kunskap
(Bruner, 1986). Människan använder “the tools of language to obtain the ends
one seeks through affecting the actions and attitudes of others toward oneself
and toward the world” (s. 125). Detta betyder inte att Bruner menar att
kunskapen är något som finns utanför personen och enbart i en social kontext.
Han menar inte heller att människan enbart är social och inte kroppslig. Människor har mycket gemensamt på grund av miljoner år av evolution (Bruner, 1996;
2002) men, menar Bruner, beteendet är påverkat av människor som skapar mening inom kulturen. Han skriver:
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/…/ culture was conceived as an ”overlay” on biological determined human nature. The
causes of human behaviour were assumed to lie in that biological substrate. What I want
to argue instead is that culture and the quest for meaning within culture are the proper
causes of human action. (1990, s. 20)

Vygotskij uttrycker att barns tänkande uppstår i sociala sammanhang, ur erfarenheten av att bli bemött. Redan i de första skriken upplever barnet att vara uppmärksammad. Han skriver att när ”det lär sig avbryta reflexen före den sista
tredjedelen och behålla det för sig själv” (Vygotskij, 1999b, s. 112) uppstår tanken. Han ser skriket som ett språkligt uttryck och menar att tanken föds ur
språket och inte tvärtom. Språklig interaktion mellan människor kring och med
barnet är nödvändigt för att tanken ska uppstå. Vygotskij (1980) skriver att barn
i leken opererar med betydelser, skilda från själva objekten. Han ser detta som
ett viktigt led i att kunna tänka på tingen på en metanivå och ”det första steget i
barnets frigörelse från situationens begränsningar” (s. 190). Barn lär sig att förstå och tänka om andra genom att interagera med dem och först då kan barnet
förstå sig själv. ”Vi känner oss själva i den mån vi känner andra, eller mera
exakt att vi känner oss själva blott i den mån vi ser oss som andra, dvs. betraktar
oss själva utifrån.” (Vygotskij, 1999b, s. 121) Bruner (1977) har likaså betonat
barnets medvetenhet om sina egna modellbyggen och konstruktioner gör det
möjligt att bygga vidare, att dra paralleller och utveckla sina begrepp. Han
menar att detta sker i interaktion med andra och refererar i ”Kulturens väv”
(2002) bland annat till Pramling Samuelssons forskning i Sverige. Bruners idé
om lärande, är att det alltid måste ske i meningsfulla sammanhang där barnet
självt är aktivt. Barnen ”must actively construct their own learning outcomes”
(Mayer & Wittrock, 1996, s. 53). Detta betyder också att han betonar att effektivt lärande sker när barnen kan arbeta med generella principer snarare än isolerade fakta (Bruner, 1977).
Barns djupare förståelse bygger också på kreativitet och intuition, menar Bruner
(1979). Att kreativt konstruera ny kunskap kräver självförtroende och “a
willingness to divorce oneself from the obvious” (Bruner, 1979, s. 23). Barnet
använder redan befäst kunskap för att tolka nya situationer. Med kreativitet kan
barnet tillsammans med andra använda sitt kunnande på nya sätt och därmed
skapa något nytt.
Studiens mening är alltså att det döva barnet, som det lärande barnet, ska uppfattas som, beroende av meningsfullhet och ett bemötande av pedagogen som
innebär att förhandlingar om mening kan ske. Det har det gemensamt med alla
andra barn, döva som hörande. Studien delar Bruners syn på det lärande barnet
som det kreativa, aktiva, meningssökande och kompetenta barnet.
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DET TECKENSPRÅKIGA BARNET
För att utvecklas till en skriftspråkande individ krävs många olika förutsättningar och förmågor hos barnet (Adams, 1994; Barton, 1994). Först och främst
krävs att omgivningen tilltror barnet förmågan att lyckas (Sommer, 1997) och
inbjuder barnet att ingå i de ”läskunnigas förening”, som Smith (1985, s. 146)
uttrycker det. För det andra krävs att omgivningen ser barnet som aktör, och
svarar på barnets interaktion kring text, ord, bokstäver och symboler (Adams,
1994, Neuman & Dickinson, 2001; Hall, Larson & Marsh 2003). Det krävs
också att omgivningen värdesätter och uppmuntrar skriftspråkandet (Heath,
1983). Allt detta förutsätter en fungerande kommunikation. Det räcker inte med
en kommunikation som sker från den vuxne till barnet utan den kräver att båda
måste vara delaktiga på lika villkor i den vardagliga kontextens språkliga
gemenskap (Williams, 1993).
Lingvister som studerar tidig teckenspråkig tillägnan hos döva barn verkar ense
om att den tidiga utvecklingen sker på samma sätt som för hörande barn
(Volterra & Erting, 1994; Padden, 1996; Petitto, 2000; Morgan & Woll, 2002;
Emmorey, 2002). Hörande barn jollrar, använder ett-ordssatser och lär sig det
talade språkets struktur och grammatiska regler i interaktion med sin omgivning
(Fletcher & MacWhinney, 1995). På samma sätt jollrar döva barn med sina
händer (Petitto & Marentette, 1991), använder ett-teckensatser (Marschark,
Lang & Albertini, 2002) och utvecklar sin förståelse för hur teckenspråk kan
användas och hur dess struktur är genom att interagera med människor i sin
omgivning, vilka också behärskar teckenspråk (Emmorey, 2002). Emmorey
skriver:
The general finding of many, many studies is that Deaf children of Deaf parents acquire
sign language in the same way that hearing children of hearing parents acquire a spoken
language: Both groups of children pass through the same developmental stages at the
same time and make the same sorts of errors/…/ These results suggest that the capacities that underlie language acquisition are maturationally controlled and that the psychological, linguistic, and neural mechanisms involved in language acquisition are not
specific to speech or audition. (s. 169)

När det gäller döva barn till hörande föräldrar är studierna färre, som beskriver
deras teckenspråkiga utveckling i en miljö, där föräldrarna använder teckenspråk
tidigt. Ahlgren (1976, 1979, 1980), Malmström och Preisler (1991) och Heiling
(1995) har genomfört studier, som visar en gynnsam språklig utveckling även
för dessa barn.
I detta arbete har alla barnen ett gemensamt språk som de kan använda med sin
omgivning, dvs. teckenspråk. Synsättet i denna studie är, att just det faktum att
barnet har ett rikt och fungerande språk är en förutsättning för att det sociala
samspel ska kunna ske, som utgör grunden för ett läs- och skrivlärande.
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DET PEDAGOGISKA MÖTET
De konstruktioner, som har beskrivits i detta kapitel, av det döva barnet, nämligen det funktionshindrade, det lärande och det teckenspråkiga, är det barn som
pedagogen möter. Den utgångspunkt denna studie har i socialkonstruktivistisk
teoribildning säger oss, att den föreställning om detta barn som pedagogen har,
är avgörande för vilket bemötande det får. Denna studie utgår från barnet som
det kompetenta, kreativa, aktiva och meningssökande barnet, som här också
benämns lärande, funktionshindrat och teckenspråkigt. I Vygotskijs
teoribildning ligger underförstått ett krav på den vuxne att finna detta barns kunskapsbehov och möta det. Vygotskij (1999a) menar att barnets förmåga är större
än det förmår ensamt. Han talar om ”the zone of proximal development”
(Vygotsky, 1978, s. 102) vilket uttrycks på svenska som ”den närmaste
utvecklingszonen” (s. 269). Med det menas att när vuxna eller andra som kan
mer än barnet finns där och interagerar med det kan det prestera mer och
kommer till klarhet om förhållanden som det annars inte uppnår. Men detta
förutsätter att man också ställer rätt krav och har rätt förväntningar på varje barn.
Bruners (1977, 1986, 2002) idé om hur en pedagog ska vara är bilden av den
varme, intresserade vuxne. Det är en person som är djupt intresserad av barn, av
vad barnet kan och av hur barnets tankar kan se ut. Han menar, att för att lyckas
som pedagog, är det allra viktigaste att nå barnet så att gemensam uppmärksamhet kan ske. Han uttrycker det som att “achieve joint attention to conduct enterprises jointly” (1977, s. xiv), och han betonar att pedagogen inte är bara en
“communicator” (s. 90) men en modell för eleven, genom att vara en som också
lär. Pedagogen skall vara en mentor som hjälper eleven att finna egna vägar till
kunskap, menar Bruner (1977). Det innebär inte en passiv pedagog utan en i
allra högsta grad aktiv. Influerad av Vygotskijs tänkande uttrycker Bruner detta
som att stödja eleven att förstå det som den ännu inte riktigt kan greppa ensam.
Han skriver:
/…/ there is a vast amount of skilled activity required of a “teacher” to get a learner to
discover on his own – scaffolding the task in a way that assures that only those parts of
the task within the child’s reach are left unresolved, and knowing what elements of a
solution the child will recognize though he cannot yet perform them (1977, s. xiv).

Det är också en fråga om pedagogisk kreativitet. Bruner (1986) talar om att
skapa situationer där eleven aktivt finner och formulerar problem. Elevens eget
tänkande måste upp till ytan, så att eleven själv kan se problemen och överföra
dem i ett nytt tänkande. Pedagogen måste;
/…/ express stance and must invite counter-stance and in the process leave place for reflection, for metacognition. It is this that permits one to reach higher ground, this process of objectifying in language or image what one has thought and the turning around on
it and reconsidering it. (s. 129)

36

Kapitel 3

I sitt avhandlingsarbete har von Wright (2000) lyft fram det som händer i mötet
mellan den vuxne och barnet i en pedagogisk situation. Hon menar, att det inte
egentligen handlar om hur undervisningen organiseras eller om pedagogen ger
instruktioner eller om undervisningen sker i form av föreläsningar. Det som
avgör, om ett verkligt möte sker mellan den vuxne och barnet, är hur relationen i
den kommunikativa situationen ser ut. Den vuxne kan antingen bestämma vad
barnet kan och inte kan, vad barnet vill eller inte vill, inta ett som hon kallar
”punktuellt perspektiv” (s. 32), eller så kan den vuxne se barnet i relation till
andra individer, inta ett ”relationellt perspektiv” (s. 32). Ett relationellt perspektiv innebär att den vuxne ser barnet som en del i ett socialt sammanhang. Man
kan ”aldrig med säkerhet eller en gång för alla /…/ bestämma vem en annan
människa är” (s. 33). I ett relationellt perspektiv förhåller sig pedagogen annorlunda till barnet, än denne gör om ett punktuellt perspektiv antas, menar hon.
För att uppnå det förstnämnda krävs det att ”läraren behöver inta elevens perspektiv” (s. 177). Eleven härmar inte och kopierar inte läraren. Eleven tar inte
bara emot eller ”anammar undervisningens meningserbjudanden, utan förhåller
sig rekonstruktivt och interaktivt” (s. 166). För att göra detta möjligt krävs ett
fungerande språk.
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att ”barn lär genom att agera
med och i sin omgivning” (s. 44). Pedagogen arbetar aktivt och medvetet för att
utveckla barns erfarenhetsvärld. Förutsättningarna för att genomföra detta är att
pedagogen använder barnets egna erfarenheter på det sätt som dessa förstås av
barnet. ”Det är barnets erfarenhetsvärld som utgör såväl målet som medlen” (s.
109). Barnet ändrar inte sina uppfattningar om världen bara för att det utsätts för
det som ”from the adults point of view, should make the fenomena of learning,
knowing, and understanding obvious” (Pramling, 1983, s. 155).
Hundeide (1989, 2003a,) talar om att det är förmågan att tona in varandra, att få
en känsla av att ha en metakontakt, som är det som gör ett lärande möjligt
mellan pedagog och barn, och barn emellan. Förutsättningen är att det rum som
finns mellan människor tillåter den kunskap som förhandlas. Han menar att
aktivt tänkande alltid är dialogiskt och beroende av vad vi tror om de andras
tänkande. Vi är alltid fångade i ett socialt sammanhang. Att stiga ur det är svårt
eftersom vi är så ett med det (Heath, 1983). För att förstå detta, menar Bruner
(1990), måste vi våga acceptera att kunskap inte sitter i hjärnan enbart utan
snarare mellan människor, i situationer som byggs i sociala sammanhang, formade av vårt agerande och vad vi uttalar språkligt.
Det pedagogiska mötet i denna studie ses alltså som ett möte mellan människor i
språkligt och socialt utbyte, där möjlighet till rik interaktion finns, tillåts och
uppmuntras. Det pedagogiska mötet innebär ett möte mellan en människa som
kan mer och en som vill lära något nytt, där den som kan mer tar ansvar för att
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finna den lärandes sätt att tänka och förstå så att rätt krav och förväntningar
ställs.

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Studien lägger i begreppet det funktionshindrade barnet både ett erkännande av
det som ett barn som andra barn och samtidigt tillhörande en språkligt sett
annorlunda grupp. Studien vill ge det döva barnet ett erkännande precis som det
är. Den utgår alltså från det döva barnets möjligheter, likväl som den inser det
som utgör begränsningar. I detta arbete betonas barnet som ett visuellt inriktat
barn, som därmed genom det skiljer sig från andra barn. Det är också viktigt att
betona, att hur omgivningens bemötande av barnet blir, har att göra med hur
man språkligt definierar det, vilket är ett grundantagande i en socialkonstruktivistisk syn på mänskligt samspel.
Det lärande barnet i denna studie ska uppfattas som, i likhet med alla andra
barn, det kreativa, aktiva, meningssökande och kompetenta barnet. Det är ett
barn som är beroende av meningsfullhet i det pedagogiska mötet och av ett
bemötande av pedagogen som innebär, att barnets egna erfarenheter och
meningsskapande tillåts.
Barnet i denna studie är det teckenspråkiga barnet. I detta arbete har alla barnen
ett gemensamt språk som de kan använda med sin omgivning, dvs. teckenspråk.
Synsättet i denna studie är, att just det faktum att barnet har ett rikt och fungerande språk är en förutsättning för, att det sociala samspel ska kunna ske, som
utgör grunden för ett läs- och skrivlärande.
Det pedagogiska mötet i denna studie ses alltså som ett möte mellan människor i
språkligt och socialt utbyte, där möjlighet till rik interaktion finns, tillåts och
uppmuntras. Det pedagogiska mötet innebär ett möte mellan en människa som
kan mer och en som vill lära något nytt, där den som kan mer tar ansvar för att
finna den lärandes sätt att tänka och förstå så, att rätt krav och förväntningar
ställs. För att ett sådant möte ska vara möjligt, utgår detta arbete från att det
kräver att pedagogen ser barnet, precis som det är, och dessutom försöker förstå
det ur barnets perspektiv.
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SKRIFTSPRÅKANDE BARN
Detta kapitel innehåller en redovisning av litteratur, som beskriver centrala
frågeställningar kring hörandes och dövas läsning. Det handlar först om den
skriftspråkliga gemenskapen som omfattar alla människor. Kapitlet beskriver
därefter forskning relevant för denna studie. När det gäller hörande barns tidiga
skriftspråklighet finns mycket mer forskning än när det gäller döva barn. De
avsnitt som behandlar hörande barns skriftspråklighet fokuserar därför på det
lilla barnet, emedan avsnitten om de döva barnen försöker att beskriva
forskningsfältets olika utgångspunkter i stort, när det gäller att förstå hur döva
barn lär sig att läsa och skriva.
Det hörande barnets närmande till den skriftspråkliga normen behandlas
närmare, och exempel ges på vad barn skriver. Detta kommer sedan att behandlas vidare, när det gäller de döva barnen, i resultatdiskussionen, eftersom det är
ett av bidragen till kunskapsfältet som denna studie ger.

SKRIFTSPRÅKLIG KULTUR
I en skriftspråklig kultur förväntas alla kunna läsa och skriva trots att så inte
alltid är fallet. Dels handlar det om att det finns människor som inte lär sig att
läsa oproblematiskt (Björck & Liberg, 1996; Stanovich, 2000; Høien &
Lundberg, 1999). Dels handlar det om kulturer, där inte skriftspråklighet
garanteras för alla. Olson och Torrance (2001) sammanfattar situationen i många
länder och menar att undervisningsmålen när det gäller skriv- och läsförmåga
har misslyckats, därför att många länder saknar motivation att ge människor
verklig möjlighet att använda dessa kunskaper i ett mer och mer byråkratiskt
samhälle. Det handlar om ”issues of power” (s. xi). De menar att:
This perspective focuses the question on how people can use literacy as an instrument in
the achievement of personal and collective goals ranging from forming a personal identity to organizing economic reforms. Literacy is thus subordinated to activities and goals
without being lost as a decisive instrument in social development. (s. xi)

I den västerländska kulturen ingår skriftspråklighet i den demokratiska rättigheten och är ändå inte oproblematisk (SOU 1997:108; Elley, 1992). Vad vi kan
och vilka erfarenheter vi har från våra tidiga förskoleår kan vara avgörande för
vilka vägar vi tar i vår framtida skriftspråklighet (Heath, 1983). Barnen går in i
39

Kapitel 4

skriftspråkligheten med olika förutsättningar (Kullberg, 1991). Barn har överhuvudtaget olika förutsättningar redan från starten, vad gäller möjligheter till
utveckling (Hundeide, 2003b). Barnet är ett socialt väsen, skriver Hundeide
(2003b), som inte kan förstås bara genom att man ser på det individuellt. Man
måste också se det i dess ”sosiokulturelle landskap – de veier eller spor som er
mulige for barnet i en gitt posisjon, og som kvalifiserer visse barn til å gå inn på
visse spor, mens andre går inn på andre spor” (s. 6). En del av detta sociokulturella landskap är just skriftspråkligheten. De möjligheter vi ger barnen kan till
exempel vara tillgång till denna skriftspråklighet utan att sätta gränser för vad
som anses gagna eller intressera dem, eller vad som anses vara möjligt för barnet
att förstå. Vi kan säga som Ferreiro (1986) om barnens allra tidigaste skriftspråklighet, att vi inte nödvändigtvis behöver undervisa dem, men vi kan tillåta
dem att möta skriften.
Skriftspråkligheten omger oss alla och influerar våra liv. Liberg (2003) benämner det att bli ”medskapare av den skriftspråkliga världen” (s. 215). Barton
(1994) skriver ”In going about their ordinary life, people today are constantly
encountering literacy” (s. 3). Det skapas två sorters människor menar han. En
sort som inte kan skriva och läsa och de andra som kan. I senare års studier fokuseras mer och mer på vad detta innebär och vad det har för konsekvenser.
Barton menar att myter, som är sociala konstruktioner, skapas om dem som inte
kan läsa och skriva. Han tar till exempel upp, att de anses lättledda, ofta är kriminella, inte är motiverade osv. och tar också upp att man kan se på dem som
handikappade, sjuka och depraverade. Att inte vara skriftspråklig har alltså vida
konsekvenser för hur man uppfattas och blir bemött, samt för hur man också
uppfattar sig själv (Heath, 1983).
Synen på läs- och skrivundervisning har, precis som synen på lärarens roll, förändrats under 1900-talet. Det har skett ett paradigmskifte, menar Hiebert och
Raphael (1996). De skriver:
Behaviourism downplayed the role of the teacher from instructional leader to system
manager. Cognitive science placed the teacher at the centre of children’s literacy learning /…/ Within social constructivism the teacher remains an important participant in
student’s learning, but in the role of mediating learners’ interaction. (s. 585)

I nyare forskning framförs ofta att läslärandet börjar i en miljö, där skriftspråkliga aktiviteter är vanliga och där det finns vuxna som visar barn intresse för vad
de gör (Adams, 1994; Smith, 1994; Kamil, m.fl., 2000). Forskningstraditionerna
handlar dels om läslärandet som en social aktivitet i samspel med andra människor och dels om hur läsning går till som ren avkodning. Høien och Lundberg
(1999) menar att forskning i det första perspektivet har missuppfattat läsprocessen och ”inte skiljer mellan avkodning och förståelse” (s. 55). De menar också
att forskare som Goodman och Smith ”betraktar läsningen som en ’psykolingvistisk gissningslek’” (s. 55). Pearson (1994) skriver i förordet till Adams (1994)
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bok att det står en strid mellan två läger, nämligen ”whole-language” och
”phonics advocates” (s. vii) vilka båda kommer att bli missbelåtna med Adams
bok, därför att den egentligen bara kommer fram till att inget fungerar utan det
andra.

HÖRANDE BARN I EN SKRIFTSPRÅKLIG KULTUR
Talets förhållande till skrift är inte självklart, rakt och oproblematiskt. Ong
(1990) menar att det till och med har varit svårfångat och svårbegripligt från den
stund vi blev skriftspråkliga. Marton och Booths (2000) hypotes, att det vi lär
oss omskapar oss och förändrar vårt medvetande, är intressant i detta sammanhang. De skriver
Om medvetandet är en intern relation mellan person och värld; om vi är medvetna om
allting hela tiden i någon form; om den egna världen förändras hela tiden, då måste hela
vårt medvetande förändras (dvs. nödvändigtvis konstitueras på nytt) hela tiden (s. 211).

När vi väl har blivit läsande och skrivande människor, har vi svårt att tänka oss
hur det var innan. Kunskapen är ett med oss och vårt medvetande, så att vi inte
kan skilja ut den läs-okunnige från den läskunnige inom oss. Vi vet inte längre
hur vi tänkte och fungerade då. De flesta av oss kan inte heller svara på frågan
hur vi lärde oss läsa. När vi väl lärt oss att läsa och skriva upplever vi att vi inte
längre tycks höra de ljud i orden som finns och som ofta uppfattas av små barn.
De skriver sbark och sbara precis som det låter, tills de har lärt sig stavningsregeln att b aldrig förekommer efter s (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992). När vi
väl har lärt oss att läsa och skriva, behandlar vi också abstrakt kunskap på ett
nytt sätt, och vi använder nya strategier för att minnas (Ong, 1990; Vygotskij,
1980). Ytterligare en aspekt på att leva i en skriftspråklig kultur är den Säljö
(2000) beskriver, nämligen:
Ett av de mest påtagliga sätt som texten bidrar till att omvandla människors omvärldsuppfattning är att den befriar individen från en låsning till ett lokalt här och nu (s. 188).

Skriften påverkar vårt tänkande så, att vi kan förstå sådant vi inte själva kan
uppleva, t.ex. andra länders sätt att forma sin vardag, andra tiders sätt att leva.
Skriften kan hålla reda på tankar som annars skulle fly undan för nya tankar.
Smith (1994) betonar skriftens möjlighet till påverkan och makt som är viktig
för var och en av oss. Att avstå från skrivandets möjlighet är som att förlora en
lem, synen eller hörseln, säger han. Han talar också om att skriften är den enda
möjligheten vi har att ensamma analysera vårt eget tänkande. Vi kan skriva ner
det. ”Writing does more than reflect underlying thought, it liberates and
develops it” (s. 35). Vygotskij (1999c) menade att skolbarnets utvecklande av en
skriftspråklig kompetens innebär en ”individuell kulturell revolution som för
alltid förändrar medvetandet” (Bråten, s. 132, 1996). Han talade också om
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lärandet av skriftspråket som en högre intellektuell process. Denna förmåga kan
man kanske beskriva som Ong (1990) gör, när han diskuterar kring, vad distansen till dem man skriver för, innebär för skrivandet och tanken. Han betonar att
skriften skärper skrivarens analys av vad som ska förmedlas – och därmed
skärper den tanken:
För att göra sig förstådd utan gester, utan ansiktsuttryck, utan intonation och utan en
närvarande lyssnare måste man noga överväga alla tänkbara betydelser ett påstående
kan ha för varje möjlig läsare i varje tänkbar situation, och man måste få sitt språk att
fungera så att det på egen hand blir alldeles begripligt, utan hjälp av något existentiellt
sammanhang (s. 121).

Vygotskij menade också att detta innebär att man fått ett redskap för ett abstrakt
tänkande. Att kunna skriva innebär att kunna tillägna sig ett abstrakt språk och
därmed ett teoretiskt tänkande. Ong (1990) tillägger också att skrivandet utvecklar människans medvetande och har långtgående konsekvenser för varje
individs utveckling. Han skriver:
Interaktionen mellan den talspråklighet som alla människor föds till och den skrivandets
teknologi, som ingen föds till, rör vid psykets allra djupaste delar. Ontogenetiskt och
fylogenetiskt är det just det talade ordet som först lyser upp medvetandet med ett artikulerat språk, och som först skiljer subjekt och predikat från varandra och sedan placerar dem i ett visst förhållande till varandra, och som knyter samman samhället. Skrivkonsten medför åtskiljandet och förfrämligandet, men skapar också en högre enhet. Den
förstärker känslan för det egna jaget och befrämjar ett mer medvetet samspel människor
emellan. Skrivkonsten höjer medvetandegraden. (s. 203-204)

Skriftspråklighet – en framväxande förmåga
I detta avsnitt redovisas olika forskares syn på, hur barn tar sig an och förstår
skriftspråket, hur de använder det och hur de utvecklas i det användandet. Fokus
blir här några studier, som är relevanta för ämnet och syftet med denna avhandling. Det innebär att skriftspråket och det s.k. vanliga hörande barnet står i
fokus. Detta innebär att begreppet dyslexi, eller läs- och skrivsvårigheter inte
kommer att behandlas och likaså gäller det läslärande, när det beskrivs för sig
utan samtidig beskrivning av skrivlärande. Liberg (2003) menar att man inte kan
skilja på att lära sig att läsa och att skriva, utan funktionerna är beroende av varandra. Hon tar också upp aspekten att lära sig att läsa också intimt hänger ihop
med att lära sig fakta och tvärtom:
När man lär sig att läsa och skriva, lär man sig också något om det man läser och
skriver. Och tvärtom, när man läser och skriver för att lära sig om något, lär man sig
samtidigt att läsa och skriva. (s. 216)

Därför kan inte heller denna text enbart handla om barnens möte med skriftspråket, även om det är avhandlingens fokus.
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Det dekontextualiserade skriftspråket
Skriftspråk och talspråk har många olikheter sinsemellan, som barn upptäcker på
sin väg att förstå vad skriftspråk är. För det första är skriftspråket dekontextualiserat. Med det menas att texterna är ”självbärande och situationsoberoende.
De kan läsas och förstås, utan att man har direkt kontakt med den som skrivit
dem” (Liberg, 2003, s. 216). För att det ska vara möjligt att förstå texten måste
den skrivas så tät och så detaljerad att den når fram till läsaren så som skrivaren
har tänkt sig det. Den språkliga uppbyggnaden av texten är därför också många
gånger mer komplex än talspråket behöver vara (Vygotskij, 1980). Vygotskij
skiljer på monologisk och dialogisk språkform, där den senare utgörs endast av
språk som förmedlas mellan individer, ansikte mot ansikte, och där den monologiska språkformen utgörs av skrift. Ahlgren (1991b) talar om S-languages och
W-languages (dvs. Spoken respektive Written). Hon anför samma sak, dvs. att
ett skriftspråk kräver en helt annan metaspråklig medvetenhet hos mottagaren
och att det är betydligt mer komplext än ett talat språk.
Forskning om, vad som gör en text lätt eller svår att läsa handlar om att barnet
först och främst kan avkoda den, men det räcker inte långt (Adams, 1994). Det
finns många andra faktorer som är avgörande, som t.ex. vad texten handlar om,
om läsarens förkunskaper, hur komplicerad satsstrukturen är, hur texten är sammansatt, om den engagerar läsaren, läsarens livsvillkor och sociala erfarenhet av
läsning, om läsarens skriftspråkliga kompetens och om texten illustreras eller ej
(Teale & Sulzby, 1986; Barton, 1994: Liberg, 2003).
Högläsning och hur man engagerar barnen i texten när man läser för små barn
har en speciell betydelse för att barn ska förstå textens speciella karaktär jämfört
med talspråket (Hagtvet, 1990). Barton (1994) betonar att när man läser böcker
för barn samtalar man också om texten, ”spoken language around written story”
(s. 145). Detta är fundamentalt och viktigt och innehåller många detaljer, som
gör barn bättre förberedda på att lära sig att själva skriva och läsa (Bus, 2001).
Hagtvet (1990) menar att vi ska ”läsa tillsammans med – inte för barnen” (s.
106). Snow och Ninio (1986) studerade ursprungligen hur små barn utvecklar
sitt talspråk men fann också i sina analyser av högläsning för små barn, att
barnen också lärde sig så mycket mer. De skriver:
… books provide the opportunity for children to learn a good deal about the skills subsumed under ”literacy” – recognizing letters, distinguishing between print and other
marks on the page, understanding that print represents spoken words, learning how to
hold books, to turn pages, to start at the front, to wait for the ending, and myriad other
skills that serve a first-grader well (s. 118).

Bus (2001) skriver att barn vars föräldrar själva är vana läsare oftare får böcker
lästa för sig och dessa barn ber också oftare om det. Dessutom ber de föräldrarna
om att få höra en och samma bok läsas många gånger. Detta anser Bus förmod43

Kapitel 4

ligen ha stor betydelse för barnets framtida läsförmåga. Teale (1986) skriver
också att:
… we have evidence that being read to leads to young children’s displaying literacy
skills, uses of language and information structures which they have previously encountered in book reading interactions (s. 199).

Han skriver också, att det finns övertygande bevis i hans studier för att barns
tidiga erfarenhet av aktiviteter kring text har stor betydelse för deras framtida
skriftspråkande. Likaså Liberg (2003) skriver:
Barn som får ingå i en mängd olika läs- och skrivsammanhang med olika personer där
ett mer dekontextualiserat språk används, har med andra ord en bättre läs- och
skrivprognos än barn som inte får dessa rika erfarenheter (s. 221).

Många forskare är överens om att skriftspråklig förmåga utvecklas i sociala och
kulturella sammanhang ”där skriftlig kommunikation är meningsfull och relevant” (Hagtvet, 1990, s. 20). Men Teale (1986), liksom Heath (1983), betonar
också att det finns stora kulturella och sociala skillnader mellan barn från olika
familjer. I en del barns uppväxt förekommer inte högläsning eller samtal kring
texter och ord. Vissa barn tycks vara inställda på att de själva har väldigt lite
med läs- och skrivlärandet att göra. De tycks ha förväntningar på att någon ska
lära dem det, och att det ska ske i skolan samt att det är svårt att lära sig. Dessa
förväntningar finns hos barnen oavsett hur duktiga de är och hur stora deras
kunskaper är innan de börjar skolan (Goodman, 1986; Kullberg, 1991).

Tidigt skriftspråkande
Skriftspråkslärande i en rikt skriftspråkande miljö börjar tidigt, vilket många
studier har kunnat visa. Några kända skriftspråkliga studier är Söderberghs
(1988) beskrivning av sin egen dotters utveckling, Ferrerios (1986) detaljerade
beskrivning av de två små barnen Santiagos och Marianas skriftspråkliga utveckling och ännu tidigare, för 50 år sedan, Lurias (1998) beskrivning av några
ryska förskolebarns utveckling.
Söderbergh (1988) menar att ett tidigt läs- och skrivlärande kräver en trygghet
kring barnet. Hon skriver, att för att lärandet ska fungera hos det lilla barnet
krävs att barnet får uppleva ”känslan, engagemanget och ömsesidigheten” (s.
112) mellan den vuxne och barnet. Söderbergh arbetade med sin dotter genom
att först börja med läsning av ordkort. Ursprunget till ordkorten, uppger
Söderbergh, var hennes möte med Cadmus bok med tillhörande ordkort från år
1800. Hon skriver att hans förslag har ”bekräftats av forskningen” (s. 113) 150
år senare. Hon använde denna metod med sin egen dotter, som lärde sig att läsa
på det sättet. Hon presenterade ett ord om dagen och övade dem genom att fråga
barnet; ”Var är din lilla näsa?” och barnet visade ordkortet ”näsa”. Trots att hon
poängterade, att aktiviteterna skulle upplevas meningsfulla för barnet, verkar de
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inte ha haft något kommunikativt värde i sig. Hon använder också termen
”språkgivning” (s. 128) för döva och hörselskadade barn, vilket eventuellt kan
tyda på att hon såg ordkorten som hjälpmedel då barnen gavs ett språk, ett
skriftspråk, genom dem. Detta står i motsats till vad man idag skulle ha uttryckt
med att barnet långsamt lär sig att behärska skriftspråket i sociala och meningsfulla sammanhang tillsammans med en vuxen som kan mer, i linje med
Vygotskijs (1999a) tänkande om den ”närmaste utvecklingszonen” (s. 269). Det
står också i kontrast till ett socialkonstruktivistiskt tänkande, om att språk konstrueras av barnet i sociala sammanhang (Berger & Luckmann, 1979; Burr,
2003) och skriftspråkliga studier som betonar meningsfullhet i de texter barnen
tar sig an (Hagtvet, 1990; Dahlgren m.fl. 1999; Gustafsson & Mellgren, 2002).

Emergent Literacy och Early Childhood Literacy
Hagtvet (1990) menar, att ”[p]arallellitet och ömsesidigt beroende, i högre grad
än stadier och sekvenser, karaktäriserar utvecklingen av talspråk och skriftspråk” (s. 21). Hon menar, att det inte finns en linjär utvecklingsgång hos
barnen, utan snarare att olika sidor av skriftspråket är olika viktiga i olika perioder av barnens tidiga skriftspråklighet. Barton (1994) skriver att barnen följer
”individual coherent paths of development” (s. 158). Termen emergent literacy,
som Teale och Sulzby (1986) föreslår som samlingsbegrepp, beskriver detta. De
menar, att ett paradigmskifte skett inom forskningen, som fokuserar de allra
tidigaste åldrarna och visar en utveckling av synen på små barns skriftspråkande
som utvecklats från användning av begrepp som ”neglect” och ”reading readiness” (s. viii) mot en syn på barnet som konstruktören, upptäckaren och aktören.
Teale och Sulzby (1986) sammanfattar begreppet emergent literacy och dess
innehåll med följande punkter:
1. Literacy begins long before children start formal instruction. /…/
2. /…/ Listening, speaking, reading and writing abilities (as aspects of language – both
oral and written) develop concurrently and interrelatedly, rather than sequentially.
3. Literacy develops in real-life acitivities in order to ”get things done”. Therefor the
functions of literacy are as integral a part of learning about writing and reading
during early childhood as are the forms of literacy.
4. Children are doing critical cognitive work in literacy development during the years
from birth to six.
5. Children learn written language through active engagement with their world. They
interact socially with adults in writing and reading situations; they explore print on
their own, and they profit from modelling of literacy by significant adults, particularly their parents.
6. Although children’s learning about literacy can be described in terms of generalized
stages, children can pass through these stages in a variety of ways and different ages.
Any attempts to “scope and sequence” instruction should take this developmental
variation into account. (s. xviii)
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Forskningen inom området har vidareutvecklat synen på skriftspråksbegreppet
och en debatt uppstått där man mer och mer fokuserat på att stadier inte finns
och att barnet inte använder skrift på liknande sätt som de vuxna utan snarare på
sitt eget vis, ett för det enskilda barnet, meningsfullt sätt i samspel med andra
människor. Flera forskare föreslår därför termen early childhood literacy, som
de menar bättre beskriver barnets agerande, inte som något ofärdigt eller sämre
än den vuxnes skriftspråkliga konvention utan som barnets eget skriftspråkande,
som har ett eget värde i sig (Gillen & Hall, 2003).
Man kan säga, att forskningen placerat in barnens skriftspråkliga aktiviteter i
stadier längre eller närmare ifrån den skriftspråkliga norm som gäller i samhället, dock utan att för den skull mena att barnen regelmässigt följer dessa stadier.
Hagtvet (1990) ger exempel på olika typer av skrift, som barnen använder och
Gustafsson och Mellgren (2000) delar in dessa olika typer under rubrikerna
”Begynnande skrivning”, ”Upptäckande skrivning” och ”Konventionell skrivning”. Liberg (1993) använder sig av termerna ”Preskrivande”, ”Situationsskrivande”, ”Helordsskrivande”, ”Grammatiskt skrivande” och ”Utvecklat effektivt skrivande”. Särskilt intressanta är Lurias (1998) och Ferreiros (1986)
studier, som fokuserar på barnet vilket genom en del kriser i sitt tänkande, ”trials
and inventions” (Luria, 1998, s. 55), utvecklas i sin förståelse av vad skrift är.
Forskarna beskriver en utveckling som närmar sig den skriftspråkliga normen
men inte nödvändigtvis sker linjärt, och där barnet efter hand skapar och omskapar sina egna regler för hur skriftspråket är organiserat, hur det fungerar och
hur det används i samspel med andra.

På väg mot en skriftspråklig norm
Nedan redogörs för de olika typer av text som barn använder vid olika tillfällen.
Texterna finns alltså längre eller närmare den skriftspråksnorm och de konventioner som finns i samhället. Det finns olika så kallade skrivutvecklingsscheman
som olika forskare gjort, vilka har omnämnts i tidigare stycken. De har olika
innehåll och form p.g.a. olika teoretiska utgångspunkter (Dahlgren m.fl., 1999;
Rowe, 2003). Hagtvets (1990) förslag till skrivutvecklingsschema har valts som
utgångspunkt nedan för beskrivning av de olika typerna av skrift som barn
använder. Hennes punkter är:
1. Härmande klotter
2. Lekskrivning
3. Konventionella bokstäver i rad
4. Talat språk som ritas
5. Upptäckande skrivning – ”invented writing”
6. Konventionell skrivning (s. 135)
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De ovanstående punkterna kommer att exemplifieras med exempel från ett
hörande barns (Linn) skrivaktiviteter. Data för detta har samlats parallellt med
övrig dataproduktion för denna avhandling under tiden från det hon var två år
och två månader (2:29) tills hon var fem år och tio månader (5:10) gammal. I
studiens initialskede, var syftet med insamling av data från detta barns
skrivande, att ta fram ett jämförelsematerial för analys av hörande och döva
barns skrivaktiviteter. Tanken var då att bygga studien på jämförelser mellan
dessa barns skrivande. Ganska snart stod det klart att Linn och de döva barnen
gjorde samma saker, vilket gjorde att det inte längre var intressant att djupare
analysera likheter och skillnader dem emellan. Det blev intressantare att fundera
över andra faktorer, och fokus försköts från skrivandet till barnens samspel kring
skrift. I resultatdiskussion kommer dock jämförelser att göras mellan befintlig
forskning om hörande barn och studiens resultat om döva, där Linn åter kommer
att användas som illustration. Exempel från Linns skrivande används alltså i
detta arbete endast som illustrationer, bl.a. till Hagtvets (1990) skrivutvecklingsschema nedan. All övrig jämförelse mellan de döva barnen i studien och
hörande barns skrivande görs utifrån befintlig, tidigare forskning.

1. Härmande klotter
För barnet är själva aktiviteten att skriva det viktiga när det härmar andras
skrivande. Det har i denna typ av aktivitet ingen avsikt med skrivandet mer än
att prova aktiviteten för att andra omkring det gör det. Barnet provar också
verktygen papperet, pennan och tangentbordet. Luria (1998) benämner detta
”pre-instrumental” (s. 23). Detta skrivande är en härmande aktivitet, ”outward
imitation” (Luria, 1998, s. 23). Detta tidiga härmande av skrivaktiviteter är ett
resultat av att barnet är omgivet av människor som skriver. Liberg (1993)
skriver att just att vara omgiven av signifikanta andra som läser och skriver ger
”barnet incitamentet till att själv läsa och skriva” (s. 35). Barnet skriver som
”ren imitation” (Björk & Liberg, 1996, s. 103). ”De utför skrivakten genom att
göra tecken på papper utan att nämna skrivtanken eller något budskap”
(Gustafsson & Mellgren, 2000, s. 86). Barnet observerar vad någon annan gör:
När Linn är 3:2 härmar hon skrivrörelser som om hon skrev skrivstil och säger:
- Så här skriver man. (01.01.25)

Långt tidigare drar Linn (2:2) små streck lite varstans på papperet och säger att
hon skriver. Hon säger senare att hon skrivit ”mamma”, ”båt” och ”segel”, men
hon anger inte spontant vad hon skrivit utan det är svar på frågor från de vuxna.

9

Ålder kommer i arbetet att återges på detta sätt: två år och två månader skrivs 2:2.
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Bild 1. Härmande klotter, vertikala streck. Linn (2:2) har skrivit ”mamma”, ”båt” och ”segel”.
(00.02.09)

2. Lekskrivning
Vygotskij (1980) skriver att barn i leken opererar med betydelser, skilda från
själva objekten. Han ser detta som ett viktigt led i att kunna tänka på tingen på
en metanivå och ”det första steget i barnets frigörelse från situationens begränsningar” (s. 190). Han menar att detta är förutsättningen för ett framtida ”grammatiskt och skrivet språk” (s. 190). Lekskrivandet får inte uppfattas som något
barnet gör enbart av lust, även om barn ofta går in för skrivandet med stor intensitet och lust (Hagtvet, 1990). Barn leker för att lära och lär när de leker
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Hagtvet (1997) berättar att de olika
sätten att göra krumelurer och vågrörelser på papperet var det som ”barna selv
kalte lekeskrivning” (s. 240). Liberg (1993) benämner detta ”preskrivande” (s.
36), vilket är skrivande där barnet skriver ”krumelurer och andra bokstavslika
tecken och siffror” (s. 36). Barnet hanterar skriften helt godtyckligt. Hon menar
att ”[d]et är med andra ord en träning i att använda sig av skrivredskap samtidigt
som man /…/ funderar ut vad man ska skriva” (s. 36). Detta är alltså inte enbart
ett härmande av aktiviteten i sig, utan barnet opererar nu med betydelsen av att
kunna skriva. Luria (1998) kallar detta ”undifferentiated, memory-helping
writing” (s. 30). Lancaster (2003) vill däremot inte kalla detta skrivande något
som för läsarens tankar till något som inte är färdigt eller något som är av
”lower-order” (s. 145) jämfört med konventionellt skrivande. Lancaster förespråkar istället, att det vi här kallar lekskrivande är ett sätt att skriva, som ständigt utvecklas och förändras utifrån vad barnet ska använda det till och för vem
det är skrivet.
När Linn är 2:3 skriver hon bokstäver och streck som liknar bokstäver. Hon
säger också själv att hon skriver bokstäver. Hon känner igen och benämner bokstaven E rätt. När hon skriver blir det därför inte bara streck utan hon förbinder
strecken så att det uppstår bokstavslika tecken. När hon är 3:1 fyller hon hela
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sidor, huller om buller med enstaka konventionella bokstäver, men i huvudsak
bokstavslika krumelurer. Vid 3:3 skriver och ritar Linn på ett papper. Hon berättar samtidigt om saker som händer i hennes liv. Texten är vågiga och raka
vertikala streck i rader.

3. Konventionella bokstäver i rad
Hagtvet (1990) menar att lekskriva bokstäver i rader handlar om många olika
färdigheter som tränas samtidigt. Barnet utforskar hur bokstäverna skrivs, och
var på papperet de ska vara, att de ska skrivas i rader och från vänster till höger.
Hon menar också att barnet samtidigt arbetar med bokstävernas representationer
i ljud. Gustafsson och Mellgren (2000) beskriver i sina resultat, hur de barn som
skriver bokstäver i rad ofta frågar vad de skrivit. Avsikten är här visserligen att
skriva något men vad resultatet blir på papperet är inte viktigt. Att skriva bokstäver i rad har samma funktion som lekskrivandet av krumelurer och vågrörelser omnämnt ovan, dvs. barnet arbetar med vad skrift är, samtidigt som det vill
kommunicera något men det som barnet skriver motsvarar inte i konventionell
mening det som det har avsett. Barnen kan sägas arbeta med att utforska ett sätt
att representera världen (Christie, 2003) som det ännu inte har funnit formerna
för. Hagtvet (1997) poängterar också, att ett och samma barn kan arbeta med
antingen skriftens funktion som kommunikation, eller hur man tekniskt skriver
bokstäver. Detta kan ske på en och samma dag, till och med på samma papper,
vilket resulterar i lekskrivning, bokstäver i rad, namn eller ord samtidigt på papperet. Barnet kan också koncentrera sig på en sak i taget under perioder. Linn är
2:8 och sitter ofta och skriver bokstäver i rad. Bokstäverna L och I känner hon
igen och benämner dem när hon skriver. Bokstaven E har hon kunnat benämna
och skriva i ett par månader. När Linn är 2:11 säger hon till mormor:
- Kan du skriva mamma så härmar jag.
- Ja (mormor skriver MAMMA)
- (Linn skriver P) Oj, jag skriver visst pappa! (00.11.04)

Vid ett senare tillfälle, när Linn är 3:0, sitter hon och skriver bokstäver i rad
efter rad. Mamma Jenny pysslar i köket intill Linn, där hon sitter vid köksbordet.
- Mamma nu vänder jag på M, vad blir det då?
-W
- …… Mamma här är ett A med två prickar.
- Ja ett Ä.
- Ä. …… Se mamma ett J. Din bokstav. ……. Och här är ett sånt som finns i mitt namn
(pekar på ett I).
- Ja ett I.
-I
- ….. Mamma ett E som i EDVIN! (00.11.26)
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När Linn är 3:2 skriver hon en dag bokstäver i rader och säger att hon skriver
namn. Hon har två låtsaskompisar, som finns med henne överallt och i allt hon
gör. De heter Ellen och Stina. Linn skriver med stor koncentration och efter
varje bokstavsrad talar hon om vad hon skrivit. Det sista är ett eget påhittat tillfälligt namn. Det ser ut som om hon känner igen vissa av bokstäverna, som förekommer i bokstavsräckan och associerar till O och till L, som hon behärskar
sedan förut, och gör ett försök till utljudning av det hon skrivit:
LRPEÖLPE (Linn säger att det betyder Ellen)
LPLODHÖYO (Linn säger att det betyder Stina)
YODDLOLOYOYOP (Linn säger att det betyder Olvo) (01.01.25)

I nedanstående exempel koncentrerar Linn (4:4) sig uppenbarligen på att producera korrekta bokstäver. Hon har inte någon avsikt att kommunicera något utan
verkar öva att forma dem. Detta pågår under några månaders tid parallellt med
andra sätt att närma sig den skriftspråkliga normen. Vid ett tillfälle har hon ritat
ett hus. Huset är fyllt av bokstäver och en massa hjärtan. Det finns också en
punkt som förefaller markera ett ord skilt från Linns hela namn som också är
skrivet i huset.
Carin: Vad skriver du Linn? Linn: Jag vet inte. Jag bara skriver. (02.04.02)

Bild 2. Konventionella bokstäver i rad. Linn (4:4) säger att hon ”bara skriver”. (02.04.02)

4. Talat språk som ritas
Lancaster (2003) menar att forskning funnit bevis på att så små barn som ettoch tvååringar mycket väl vet skillnaden mellan att skriva och att rita. Däremot
behandlar inte barn gränsen mellan dessa två sätt att uttrycka sig som fixerad
och omöjlig att bryta. Tvärtom barnen ”move comfortably around them, using
whatever is most salient and useful to interpret and communicate what is needful” (s. 151). Det innebär att barnen mycket väl kan blanda teckning med skrift
och hävda att ritade figurer kan motsvara ord eller berättelser och tvärtom.
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Vygotskij (1980) skriver, att ”skriftspråket blir motpol till muntligt språk” (s.
123), därför att skriftspråket kräver något som en direkt dialog med någon inte
behöver, nämligen exakthet och ordrikedom. På väg mot denna förståelse använder barn bilder som symboler för något. Barnet har insett, att det kan rita en
sak som representerar något annat, vilket är ett viktigt steg mot att senare skriva
en sak, dvs. att använda en representation av talat språk (Luria, 1998). Hagtvet
(1997) använder sig av Vygotskijs tankar, som utvecklats i sin tur ur Lurias
experiment. Hon skriver, att när barnet upptäcker att det kan rita ”en mening
(dvs. den språklige fortolkningen) han gir verkligheten, dreier det seg om
symbolbearbeidning på et mer avansert nivå” (s. 241). Med tal som ritas menar
man alltså att barnet ritar figurer eller bilder för att representera något talat. I
Hagtvets material (1990, 1997) ritar till exempel barnen glada respektive sura
ansikten bredvid de korrekt skrivna namnen för att beteckna vem som varit
duktig och vem som busat. En annan typ av talat språk som ritas är när Linn
(3:5) berättar en saga, samtidigt som hon skriver bokstavslika tecken. Ibland
skriver hon en krumelur, när hon säger ett ord och ibland motsvarar det
stavelser. När hon är 3:11 skriver hon krumelurer medan hon berättar. När hon
kommer till kanten fortsätter hon åt andra hållet. Hon skriver krumelurerna i
rader.
Linn (4:11) gör också en annan sak, nämligen att använda sig av en sorts
anteckningar för att komma ihåg saker. Luria (1998) talar om detta när han beskriver minnesexperimenten. Han utförde experiment där barn skulle komma
ihåg saker som lästes upp för dem. Barnen var inte skrivkunniga. Några av
barnen använde sig av olika metoder för att komma ihåg det som sades utan att
rita bilder. De använde istället ett eget symbolspråk som bestod av streck och
figurer utan direkt koppling till vare sig bild eller bokstäver. Linn konstruerar i
exemplet nedan ett eget minnessystem, där hon använder siffror som hon
behärskar.
Linn (4:11) skriver upp hur Linn, mamma och Axel spelar ett spel. Berättelsen
hon berättar är att mamma har tre brickor, Axel har tre brickor och Linn har tre
brickor. Mamma vinner med följande poängserie: 5, 5, 5.

Bild 3. Talat språk som ritas. Linns (4:11) minnessystem över ett spel. (02.11.03)
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5. Upptäckande skrivning – ”invented writing”
När barnet börjar skriva ord och hela namn vill det också ofta berätta mera och
börjar då undersöka bokstavsljudens kombination med skriften (Hagtvet, 1990).
Talet flyr lätt undan analys men när man skriver går det långsamt och barnet får
möjlighet att fundera över formen (Hagtvet 1997; Liberg, 1993). För oss vuxna,
skriver Liberg (1993) är detta att stanna upp och betrakta vårt språk ”en till
synes enkel operation” (s. 56) men för barnet är detta komplicerat. Det har tidigare bara använt sitt tal, men nu ska detta analyseras och skrivas ner. Det ”kallas
för objektifiering” (s. 56). Just att objektifiera gjorde barnet också, när det ritade
talet. Nu måste barnet analysera orden i detalj och koppla till en konvention, den
alfabetiska konventionen. Men man måste veta vad man ska titta på, vilka delar
man ska analysera för att kunna gå in i ”grammatiska metaspråkliga aktiviteter”
(Liberg, 1993, s. 57). Barnet upptäcker skriftspråket genom att använda det. I
början har vuxna svårt att förstå vad barnen skriver eftersom de använder sin
egen stavning. De skriver de bokstäver som de upplever att ordet innehåller och
ofta utan att följa konventioner som t.ex. att det ska vara mellanrum mellan ord.
Liberg och Björk (1996) kallar det barnen skriver för ”upptäckarstavning” (s.
98), Adams (1994) benämner det ”invented spelling” (s. 382) och Hagtvet
(1990) kallar detta sätt att skriva för ”upptäckande skrivning” (s. 132). Delvis
olika innebörd ligger i orden utifrån de olika forskarnas teoretiska utgångspunkter och resonemang. Hagtvets begrepp inbegriper mera aktiviteten och
barnets agerande än bara hur barnet stavar orden. Liberg och Björk (1996)
skriver att ”barnen komponerar små texter med hjälp av upptäckarstavning” (s.
98). Deras synsätt handlar mera om hur barnen stavar orden. Likaså har oftast
termen invented spelling den innebörden. I den svenska litteraturen förekommer
också termen konsonantskrift (Dahlgren m.fl., 1999, s. 58), vilken också syftar
på hur barn stavar orden, och där konsonanterna dominerar skriften.
Hur barnen stavar ord har likheter barn emellan (Adams, 1994). Barnen tycks
använda sig av vissa principer som t.ex. att ord som innehåller bokstäver som
stämmer med bokstävernas namn oftare blir rätt stavade (be, de); att barnen
stavar ord så som de låter (Leif som på skånska blir Laif, se s. 54), första konsonanten och den sista kommer med, men övriga bokstäver i ett ord utesluts ofta
(docka skrivs som DK) och generaliserar vissa bokstäver till att motsvara vissa
ljud (O i Linns skrivning motsvarar under en tid också Å, se vidare s. 54).
Adams (1994) menar också, att invented spelling innehåller sådant som är individuellt för varje barn och avslöjar barnens starka respektive svaga sidor och
eventuella framtida problem. Hon menar t.ex. att forskning visar att barn, som
utesluter vokaler i högre grad än konsonanter, i sitt sätt att skriva har lättare för
att analysera ordens fonologiska uppbyggnad och att kluster av konsonanter
precis som kluster av vokaler i ord kräver speciell uppmärksamhet från barnets
52

Kapitel 4

sida. Därför missar barn ofta dubbelkonsonant (ex. trap) och dubbelvokal (ex.
boy) i ord. Hon menar att forskning om invented spelling visar att denna förmåga är starkt kopplad till fonologisk medvetenhet. Coles (2000) är dock starkt
kritisk till, vad forskning om fonologisk medvetenhet och språklig medvetenhet10 egentligen har bevisat. Han uttrycker att man istället borde lyfta upp frågan
vad ”creative writing contribute to learning the alphabetic principle” (s. 106).
Han menar att det är en av de frågor som forskningen inte ger svar på. Adams
(1994) menar dock att det finns forskning som tyder på att kreativt skrivande
kan utveckla denna förmåga.
Konventionen om vad ett ord är uppehåller Linns tankar i en period när hon är
3:4. Hon skriver ”AXELPAPPA” (01.03.17) som ett enda ord men drar sedan
två streck under dem så att det framkommer, att hon uppmärksammat att Axel,
som är lillebrors namn är ett, och ordet pappa ett annat. Hon är också upptagen
med att fundera över åt vilket håll man skriver. Hon har tidigare skrivit från
vänster till höger men ändrar nu och skriver då och då från höger till vänster,
ibland spegelvända bokstäver och ibland rättvända. Hon (3:10) återgår till att
skriva spegelvänt då och då. Hon skriver:

Bild 4. Upptäckande skrivning. Linn (3:10) provar olika sätt att skriva. (01.10.10)

Hon bestämmer i förväg, vilka ord hon vill skriva och verkar tycka att särskilt
namn är intressanta. Hon ljudar och lyckas väldigt ofta hitta rätt bokstav.
Linn (3:11): Jag ska skriva namn!
Mamma: Jaha, vilka då?
Linn: Leif (skriver LA och ljudar samtidigt.) Är det din eller min sen ?
Mamma: LLLLAAAIII (ljudar). Det blir ju din!
Linn ljudar: LLLAAAIII…FFFF! Är det rätt mamma?

10

Med språklig medvetenhet menas att ”ha distans till språket, det måste göra en uppmärksamhetsförflyttning från språkets innehåll till dess form” (Hagtvet & Pálsdóttir, 1993, s. 157).
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Mamma: Mmm.
(Linn ramar in namnet med streck. Hon har skrivit LAIF så som hon uttalar namnet på
skånska) (01.11.13)

Linn (4:10) har ritat en drake, två katter och en flicka med tofsar i håret. Bredvid
skriver hon först OLHN stryker över det med pennan och skriver sedan
OLENSS. Hon ropar på sin mamma: ”Mamma! Stavas Åhléns så här?”
(02.07.24).
När Linn är 4:10 skriver hon på en lapp ett meddelande som hon har skrivit alldeles själv. Hon vill ringa mig och berätta vad hon har skrivit. Hon tycks uppleva att hon har gjort något som är alldeles nytt för henne. Hon har skrivit Carin
Roos, Linn och telefon. På papperet står:

Bild 5. Upptäckande skrivning. Linn (4:10) skriver ett meddelande alldeles själv. (02.09.10)

6. Konventionell skrivning
När barnet börjar skriva konventionellt, skriver det fortfarande inte med absolut
korrekt stavning men det förstår skriftspråkskoden – är skriftspråkligt medvetet
(Gustafsson & Mellgren, 2000). Det diskuterar och reflekterar över sin skriftspråkliga produktion. Skillnaden mellan lekskrivning och konventionell skrivning är att den sistnämnda bygger på ett ”relativt välutvecklat behärskande av
det konventionella alfabetssystemet” (Hagtvet, 1990, s. 138). Hagtvet benämner
konventionell skrivning också ”kreativ skrivning” (s. 138) och poängterar, hur
viktigt det är att bortse från barnets stavfel. Dahlgren, m.fl. (1999) delar upp begreppet konventionell skrivning i två delar, som dels består av enstaka ord som
barnen skriver och dels hela meningar.
Barnet ”bygger upp en allmän kompetens om och i skriftspråket” (Björk &
Liberg, 1996, s. 44), som nu också involverar ”semantiska och pragmatiska,
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syntaktiska, morfologiska och fonologiska/alfabetiska sidor” (s. 44). Barnet använder sig av det Liberg (1993) kallar ”syntes-i-analys-skrivande (SIA-skrivande)” (s. 88) där barnet ljudar ut vad det ska skriva men använder den vuxne
som konsult och utvecklar ett ”effektivt skrivande” (s. 96), där barnet söker stöd
för att kunna stava orden rätt. I sitt självständiga skrivande försöker barnet
komma ihåg orden och därmed klara att skriva dem korrekt. När barnet fokuserar kommunikationsaspekten i skrivandet, fokuserar barnet också på
”[t]ydlighet, sammanhang och läsbarhet” (Dahlgren m.fl.,1999, s. 61). Barnet
upplever då svårigheten i att både ta hänsyn till innehåll och form samtidigt,
men i skrivandet upptäcker det att ”the purpose of the text is not to be read but
to be understood” (Adams, 1994, s. 405). Genom det egna skrivandet blir barnen
också läsare och skribenter, eller författare, menar hon.
In particular, as children become authors, as they struggle to express, refine, and reach
audiences through their own writing, they actively come to grips with the most important reading insight of all (Adams, 1994, s. 405).

När Linn är 5:2 skriver hon en lapp som hon lägger på bordet. Ingen befinner sig
i köket just då. Mamma hittar lappen senare i högen av papper, som hon plockat
ihop från matbordet före måltiden. Det är tydligt att Linn varit irriterad på lillebror Axel och vill upplysa föräldrarna om detta faktum. Linn skriver:

Bild 6. Konventionell skrivning. Linn (5:2) skriver ett meddelande till sina föräldrar.
(03.01.24)

Vid ett tidigare tillfälle håller mamma på att göra i ordning sitt kontor. Plötsligt
kommer Linn (4:2) in med en lapp och frågar vad hon har skrivit. ”LRDILÄSA”
(02.02.16) står det på lappen.
Mamma: Jag vet inte, men jo! Du har skrivit LÄSA. Vad har du försökt skriva Linn?
Linn: Lär dig läsa.
Mamma: Jaaa, det har du skrivit här! Bra, skriv något annat.
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Linn skriver vidare och säger sedan att de måste ringa mig, Carin, för att berätta att ”nu
fattar jag hur man gör när man skriver ord!” Hennes mamma uppmanar henne att skriva
ner det och de kommer överens om att skicka mig det i ett brev, vilket de också gör.
Linns hela brev:
LRDILÄSA
(Lär dig läsa.)
KARIN ROS
(Carin Roos)
BLOMA
(blomma)
VISA
(visa)
VETA
(veta)
KALE ROS
(Calle Roos)
VETAKARINROS (Veta Carin Roos) (02.02.16)

Med utgångspunkt i Hagtvets (1990) skrivutvecklingsschema, och i andra forskares resultat, har det hörande barnets tidiga skrivande exemplifierats i ovanstående avsnitt. Linns skrivaktiviteter har utgjort illustration. I Del IV, kapitel
13, återkommer vi till hur de döva barnens tidiga skrivande ser ut och kommer
där att återknyta till avsnitten ovan.

DÖVA BARN I EN SKRIFTSPRÅKLIG KULTUR
Nedan ska några studier från olika perspektiv på döva barns skriftspråklighet tas
upp. Det gäller dels studier som behandlar döva barns situation allmänt, såsom
ickehörande i sammanhang där läsande och skrivande sker. Dels är det studier
som omfattar små förskolebarn, och det är också studier som behandlar hur olika
forskare menar att döva barn gör för att lära sig att avkoda och minnas ord, att
förstå texter och att fungera i ett skriftspråkligt samhälle.

Skriftspråklighet – att lära sig läsa är att lära ett
nytt språk
Ong (1990) skriver att det innebär stora förändringar för och inom individen att
lära sig ett skriftspråk. Vygotskij (1999a) säger, att lära sig att uttrycka sig i
skrift är processer som:
… väcker till liv nya, ytterst komplicerade utvecklingscykler av sådana psykiska processer, som när de uppträder betecknar en lika stor principiell förändring i barnets allmänna själsliga karaktär som när barnet lär sig tala … (s. 275).

Vygotskij intresserade sig en hel del för döva barns utveckling och utbildning.
Han skickades, som Rysslands delegat, till London 1925 för att delta i en internationell konferens om undervisningen av döva barn. Samtidigt besökte han in-
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stitutioner i Tyskland, Frankrike och Holland som sysslade med s.k. defektologi11 för att lära sig hur man arbetade med dessa frågor där. Vygotskij kunde
flera språk. Han kunde tyska sedan barndomen och han lärde sig franska och
engelska under gymnasietiden (Blanck, 1990; Kroksmark, 2003). På konferensen höll han ett tal, som handlade om hur man arbetar med att stimulera döva
barn att tala, inte genom att träna enskilda ljud utan att stimulera deras behov av
att producera hela ord och meningar (Vygotsky, 1994). Precis som så många
andra under hans livstid på 20- och 30-talet ansåg han att teckenspråket hade
begränsningar. Han ansåg till en början att teckenspråket inte kunde uttrycka
abstrakta begrepp och idéer, men han ändrade uppfattning i början av 30-talet.
Han kom fram till, att teckenspråket kunde fungera och att det var ett komplext
utvecklat språk med en egen syntax, som mycket väl kunde fungera som språk
för utvecklandet av inre tankar. Efter hans död utvecklades inte denna tankegång
vidare och den försvann i och med Stalins uttalanden 1950, i boken ”Marxism
and Questions of Linguistics”, där denne deklarerade att teckenspråk inte ens var
ett surrogat för ett språk (Zaitseva, Pursglove & Gregory, 1999). Vygotskij hade
däremot kommit fram till, menar Zaitseva, Pursglove och Gregory (1999), att
döva barn borde ges en undervisning som byggde på tanken om tvåspråkighet,
där tal och skrift skulle utgöra elevernas andraspråk.
Döva antas göra ett aktivt och medvetet intellektuellt arbete när de lär sig att läsa
och skriva, vilket inte kan jämföras med hörande individers (Ahlgren, 1984;
Ewoldt, 1990; Svartholm, 1994; Musselman, 2000, Perfetti & Sandak, 2000).
Agardh (1996) och Svartholm (1994) resonerar om behovet av att kunna teoretisera kring sitt eget och andras språk för att kunna lära sig läsa och skriva på ett
effektivt sätt. Man kan inte säga, att de döva barnen knäcker koden i den traditionella mening man vardagligt lägger i begreppet, dvs. att förstå sambandet ljud
och bokstav, tal och skrivna ord, i en relativt plötslig upplevelse. Döva barn kan
antas bygga sitt lärande på något annat än en fonetisk medvetenhet. Det finns
ingen ljudbaserad kod att knäcka, inget ljudbaserat läs- och skrivlärande, snarare
gäller det att bli skriftspråkligt medveten menar de. Det finns också forskare,
som i sina forskningsöversikter visar, att olika studier kommit fram till så olika
resultat, att man kan förvänta sig att olika elever använder olika strategier vid
avkodning och i sitt lärande av nya ord (Chamberlain, Morford & Mayberry,
2000; Musselman, 2000; Schirmer, 2001).
Den nivå som döva läsare uppnår bedöms dock betydligt lägre än hörande normalt uppnår (Stewart & Clarke, 2003).

11

Detta begrepp, defektologi, är numera i de allra flesta länder avskaffat men lever kvar i
några få av de forna öststaterna. Begreppet står för ett kunskapsfält som rör människor med
funktionshinder.
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The first educational survey by Pitner and Patterson (1916) found that fourteen- to fifteen-year-old deaf children had an average reading age of seven years. That picture has
changed little over the past eighty-five years despite the adoption of various methods
and techniques that proponents claimed would provide the necessary and sufficient support for deaf children’s literacy development. (s. 9-10)

Marschark, Lang och Albertini (2002) rapporterar forskning som visar att 18åriga döva studenter i USA uppnår en läs- och skrivnivå som motsvarar hörande
9-10-åringar. Bara tre procent av eleverna i denna åldersgrupp har vad man
kallar åldersadekvat läs- och skrivförmåga. Svenska studier visar en högre läsoch skriftspråklig förmåga hos döva barn (Heiling, 1995; Peterson m.fl., 2000;
Svartholm, 1998). Heiling (1995) tar upp testförfarandets betydelse i sin studie.
Med förlängd provtid kunde nästan alla elever i denna studie klara samma
prestationsnivå som hörande. Det fanns dock en liten grupp elever som inte
klarade testet. Dessa var svagpresterande elever med tilläggshandikapp. Peterson
m.fl. (2000) uppger också att elevernas prestation ökar med åldern och att det
tycks finnas platåer för vissa åldrar vad gäller framåtskridandet.
Svartholm (1998) påpekar, att det är viktigt att komma ihåg, att döva barn lär sig
det skrivna språket samtidigt som det lär sig språket självt. Det finns för de
hörande barnen en möjlig, och eventuellt en naturlig koppling mellan den talade
kommunikationen och att senare lära att skriva, som döva inte upplever. Detta
gör, att de döva barnen också skiljer sig från andra andraspråkslärande individer,
dvs. hörande tvåspråkiga individer som alltså hör det andra språk som de ska
lära sig att läsa och skriva på. Svartholm (1994) varnar också för risken att döva
barn upplever skriften som ännu ”a strange and puzzling manner of behaviour in
communicative settings” (s. 65). Hon förespråkar ett användande av skrift i
meningsfulla sammanhang, där skriften upplevs av eleven som kommunikativ
och betydelsefull.
Ahlgren (1991b) har i en föreläsning i Derby 1991 uttryckt tankar om hur döva
upplever skrift. Hennes tankar går ut på att vi, när vi planerar för en tvåspråkig
undervisning av döva, tenderar att tänka som om de lär sig svenska som övriga
andraspråksinlärare. Men hon säger att i själva verket är situationen en helt
annan. Studier av tvåspråkighet bygger på vår kunskap om det talade språket
medan lärandet av endast ett skrivet språk, vilket gäller för många döva barn,
innebär en helt annan process. Det är en mycket mer intellektuell process
(Ahlgren, 1991b). Hon skriver i Skolöverstyrelsens ”Metodbok, svenska för
döva” (1991):
Svenska är inte ljud för en döv elev, det är krumelurer/.../ Vill vi förklara att ’!’ och ’i’
är olika slags krumelurer medan ’o’ och ’b’ är av samma sort måste vi göra det utan
hänvisning till att de låter olika. Krumelurerna är ordnade från vänster till höger på
rader. Dessutom klumpar de ihop sig till grupper som sinsemellan är ordnade ibland
med ibland utan mellan rum emellan. Krumelurerna har normalt ingen egen betydelse
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men grupperna har. Det finns regler för hur krumelurerna får kombineras i grupper. (s.
25)

Emergent Literacy och Early Childhood Literacy – forskning
om döva förskolebarn
Redan i slutet av 80-talet kunde Ewoldt (1990, 1991) visa, att döva förskolebarns sätt att arbeta med att förstå omgivningens grafiska tecken och ord går till
på ungefär samma sätt som hörande barn gör och att det sker mycket tidigt i
barnens liv. Hon gör en jämförelse mellan tre studier gjorda med döva barn och
en med hörande i åldrarna 4 – 5 år. Man fann inga skillnader mellan grupperna i
förmågan att uppfatta och förstå ofta förekommande grafiska tecken och ord i
barnens vardag. Hon konstaterar att barnen inte är ”the ’blank slates’ they have
been presumed to be when they begin formal schooling” (Ewoldt, 1991, s. 14).
Ewoldts studier i slutet av 80- och början av 90-talet gällde både barn som
undervisades oralt och de som fanns i tecknande miljöer. Hon poängterar att hon
inte har studerat några ”exclusively ASL signers” (personlig kommunikation: email 2003-09-20) men att det har funnits de som tecknat i studierna. Hon berättar, att det är ovanligt med rena teckenspråkiga miljöer fortfarande, och att
barnen oftast är utsatta för olika typer av ”signed codes on English” (ibid).
Hennes resultat visar att de utvecklas under förskoleperioden i huvudsak som de
hörande barnen. Hon uttrycker det så här:
/…/ the studies reported here support the hypothesis that deaf children and hearing
children demonstrate similar behaviors and take similar paths toward literacy (Ewoldt
1990, s. 103).

Ewoldt menar också, att det är viktigt att ha klart för sig, att de läs- och skrivaktiviteter barnen får uppleva också är de, som stimulerar en fortsatt god utveckling. Utan en stimulerande textmiljö och en rik interaktion kring det som läses
och skrivs, utvecklas inte barnen.
Williams (1993) anför studier av hörande barn, där man funnit att den sociala
interaktionen mellan barn, medan de skriver och ritar, har stor betydelse för
deras framtida läs- och skrivförmåga och motivation att skriva. Hennes egen
studie använde ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som gick ut på att undersöka hur interaktionen ser ut bland döva och gravt hörselskadade barn. Hon
tittade på två grupper av barn. Dels en grupp som befann sig i en auditiv/oral
miljö, och dels en, som fanns i en, som hon kallar, ”total communication class”12
12

Total communication står för ett allmänt använt kommunikativt system som används i många
skolklasser för döva utanför Sverige. Marschark, Lang och Albertini (2002) beskriver det såhär: ”…
simultaneous communication (sign language and spoken language together) and support for residual
hearing through assistive listening devices” (s. 79).
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(s. 270). Barnen var i åldrarna mellan 2:9 till 5:7. Resultaten från studien visade,
att de barn som fanns i gruppen med ”total communication” (s. 270), vilket
innebär de barn som i viss mån tilläts att använda teckenspråk, interagerade mer
med varandra under tiden som de skrev. De pratade med varandra om vad de
gjorde och skrev. Hon menar att detta leder fram till nya frågor som måste
ställas. Hur stor påverkan har interaktionen kring det skrivna för just döva barn,
och vilken betydelse har typen av kommunikation för deras framgångar som
skriftspråkliga personer längre fram i livet?
Erting (1992) är också intresserad av den sociala interaktionens betydelse för
barnens skriftspråkande. Hon har i flera etnografiska studier studerat små barns
intresse för och möten med text i de vardagliga miljöer de vistas. Hon menar att
den miljö som omger barnet ofta är orsak till, om problem kring läs- och skrivutvecklingen uppstår, snarare än barnet självt. ”We who can hear must learn
how to see” (s. 139) skriver hon och poängterar, att vi hörande snarare skapar
problem än hjälper barnet vidare, därför att vi har svårt för att se barnet som det
visuella barn det är i sin visuella värld. Det är i teckenspråkiga miljöer Ertings
forskning sker och den har som huvudsyfte att undersöka hur spontana samtal
kring text uppstår och vad det betyder för de döva barnens läs- och
skrivutveckling. Utvecklingen av handalfabetet och kopplingen till skrift sker i
meningsfulla sammanhang tillsammans med föräldrarna, redan när barnen är
mycket små, menar Erting, Thumann-Prezioso och Sonnenstrahl Benedict
(2000). De menar, att de resultat som framkom i deras studie visar, att döva föräldrar stödjer sina barns tidiga läs- och skrivförsök bl.a. genom att ofta använda
handalfabetet i kommunikativa situationer, samtala kring bokstäver och ord och
att leka med ord, namn och handalfabet tillsammans med sina barn.
Padden (1996) beskriver resultat från sina studier, där hon särskilt har tittat på
hur förskolebarn använder handalfabetet, och hur de skriver och stavar ord. Hon
fann, att det fanns andra regelbundenheter i barnens skrivfel än man finner hos
hörande barns, så kallade invented spelling eller konsonantskrift. Hon menar, att
istället för att barnet arbetar efter ljudbaserade egna regler, så arbetar det döva
barnet efter regler som rör bokstävers positioner i ord. Hon fann, att små döva
barn använder sig av regler, som gäller hur orden ser ut, och att äldre döva barn
successivt lär sig morfologiska principer. Små döva barn förstår principen med,
att en manuell bokstav motsvarar en skriven bokstav och vill därför, att vuxna
bokstaverar13 en bokstav i taget när de begär hjälp att skriva ord. För att barn ska
komma vidare i sitt skrivande, behöver de utveckla en förmåga att se hela ord
bokstaveras, innan de skriver dem, menar Padden (1996).

13

Bokstavera används här i betydelsen att man använder handalfabetet, istället för det ofta, i
vardagliga sammanhang, använda ordet handalfabeta. Handalfabetets handformer benämns manuella
bokstäver i texten.
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Harris och Beech (1998) studie är en longitudinell studie, som startade när
barnen var i femårsåldern. Studien gick ut på att testa barnen med jämna
mellanrum under ett års tid. En grupp med 24 döva barn jämfördes med en
kontrollgrupp på 85 hörande barn i samma ålder. Barnens förmåga att identifiera
och benämna bokstäver, fonologisk medvetenhet och förmåga att läsa ord
testades för båda grupperna. De döva barnen testades ytterligare vad gäller deras
kunskap om och användning av handalfabet. Deras teckenspråkiga förmåga
bedömdes också samt deras talspråkliga förmåga. Harris och Beech fann, att de
hörande barnen utvecklades mycket snabbt under den tid studien pågick och
deras förmåga i slutet av året var flera gånger bättre än de döva barnens. Den
döva gruppen uppvisade mycket stor spridning i resultat. De fyra döva barn, som
klarade testerna bäst, klarade sig nästan i nivå med den hörande gruppen. De
fyra barnen bestod av två barn som hade ett mycket bra tal, undervisades i en
helt oral miljö och uppvisade en hög fonologisk medvetenhet. De övriga två
hade båda döva föräldrar, god teckenspråkig förmåga och klarade
läsförståelsetesterna med mycket goda resultat men hade lägre resultat på tester,
som mätte fonologisk medvetenhet. Ett ytterligare resultat var att de fann att de
barn som var duktiga på att läppavläsa också hade större förmåga att klara de
tester, som mätte fonologisk medvetenhet, och att de yngre barnen inte verkade
ha så stor nytta av sin förmåga att använda handalfabetet.

På väg mot skriftspråklighet
De få studier som finns om små döva barns väg mot skriftspråklighet visar oss,
alltså att de skriver och intresserar sig för skrift i likhet med hörande barn. De
visar oss däremot inte hur skriften ser ut, vilket de studier gör, som redovisats
tidigare i detta kapitel, när det gäller hörande barn. På det området saknas forskning. Forskning kring de döva förskolebarnen beskriver inte heller skriftspråkandets betydelse, i det kulturella och sociala samspelet, som barnen är involverade i. De beskriver inte heller pedagogens bemötande av barnen, och vad det
kan ha för konsekvenser för barnens skriftspråkande. Inte heller vad visualitet
innebär för förståelsen av de döva barnens situation i läs- och skrivlärandet och i
den pedagogiska miljön. Däremot finns forskning som försöker förstå hur äldre
döva barn gör när de lär sig att läsa och skriva, samt vilka kriterier som måste
uppfyllas för att det ska vara möjligt. Forskningen har för det första olika
utgångspunkter som har med den språkliga grundsynen att göra, dvs. om man
ska använda teckenspråk eller inte i undervisning av döva barn (som tidigare
behandlats i kapitel 1). För det andra har man olika utgångspunkt när det gäller
vilka kriterier och strategier som är nödvändiga för dövas läsande. Det är dessa
olika utgångspunkter som nedan ska beskrivas.
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Fonologisk avkodning
Musselman (2000) och de två forskarna Perfetti och Sandak (2000) refererar
forskning som menar att det finns bevis för att en del döva använder en fonologiskt baserad avkodning av det skrivna språket. Det skulle innebära, att döva i så
fall måste kunna utveckla, vi kan kalla det, ett tyst inre tal för att kunna läsa,
eller att de kan utveckla ett tal. Samtidigt kan det vara fullt möjligt att man har
mätt resultatet av en undervisning baserad på tal snarare än en unik strategi som
används vid läsning, påpekar Musselman (2000). Perfetti och Sandak (2000)
menar också att sambandet finns endast för dem som har en hög läsförmåga.
Därmed är det en fråga, om vad som är orsak och verkan.
Förmågan att använda talbaserad avkodning av ord kan ha med arbetsminnets
kapacitet att göra. Lichtenstein (1998) fann en positiv korrelation mellan arbetsminnets kapacitet och talbaserad avkodning. Han fann också, att efterhand som
en person blir bättre på att avkoda fonetiskt, minskar personens teckenspråkigt
baserade avkodning. Kelly (2003b) fann i sin jämförelse mellan döva läsare som
ansågs duktiga och de som ansågs som sämre läsare ingen skillnad i deras förmåga att använda sitt arbetsminne eller någon skillnad i kapacitet i övrigt. Däremot fann han att de som hade en lägre nivå av läsförmåga behövde använda
mer mental energi i sitt läsande. De behövde fundera mera kring ord och text,
och därmed upplevde de det jobbigare att läsa.
Dyer m.fl. (2003) fann i sin studie av 49 elever i trettonårsåldern, som alla hade
en läsnivå jämförbar med en 7-årings, en korrelation mellan låg läsnivå, uppmätt
med lästest, och låg fonologisk medvetenhet. De test som gjordes var enligt
forskarna själva utarbetade för döva. I ett av testen instruerades först eleverna i
att förstå vad rimma är och att ord som rimmar på sista stavelsen inte alltid
innehåller likadana bokstäver. Därefter fick eleverna se tre bilder åt gången. En
bild överst på sidan och två nederst. Uppgiften för eleverna var att titta på övre
bilden och sedan peka på en av de två undre för att visa vilka som rimmade. Det
framgår inte av rapporten om man har kontrollerat för elevernas förståelse och
kunskap om orden.
Det finns en positiv korrelation mellan förståeligt tal och förmåga att läsa, och
en positiv korrelation mellan att vara fonologiskt medveten och förmåga att läsa
(Harris & Beech, 1998). Undersökningen gjordes på både oralt undervisade barn
och barn som fick tal och tecken samtidigt. Författarna säger att de barn som var
placerade i oral skola och inte i teckenspråkig, var det, för att de ”showed signs
of having good oral skills” (s. 214). Detta innebär, att barnen hade undervisats
enbart via tal och tränats att läsa via en talmetod, därför att de ansågs klara av
det. Därav kan man tolka det som att undersökningen egentligen visar, att de
oralt inriktade barnen med det mest förståeliga talet också läste bäst. En korrela-
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tion finns mellan dessa faktorer, men alltså inte nödvändigtvis också ett kausalt
förhållande.

Teckenspråkig utgångspunkt
Ett tidigt exempel på forskning kring dövas läsning utgörs av en rapport, som
Klima, Bellugi och Siple (1979) tar upp. De citerar studier som Conrad utförde
med hörande. Studierna hade som motiv att studera, hur hörande bearbetar
skriven information i sitt korttidsminne. Han studerade, hur information tolkas
genom att analysera de fel försökspersonerna gjorde vid tolkning av snabb input.
Han fann ett starkt samband mellan felläsning av tryckt text och fonetiskt
baserad avkodning. Dvs. när han presenterade skrivna ord i snabb följd, gjorde
försökspersonerna sådana misstag som visade, att de övertolkade eller feltolkade
informationen på ett speciellt sätt. Ord som liknade varandra i uttal, t.ex. rimmade, tolkades som lika, vote-note, eat-seat osv. Klima, Bellugi och Siple
(1979) gjorde denna typ av försök också på vuxna döva teckenspråkiga personer
för att utröna hur de fungerar i sin avkodning av text. De utförde flera experiment, för att dels titta på hur döva bearbetar skrivna ord i sitt korttidsminne, dels
hur döva minns tecknade sekvenser. De fann att döva övertolkar och feltolkar på
likartat sätt, men felen relateras till likheter i utföranden av tecken istället, t.ex.
ordet candy, som tecknas med pekfingret mot kinden i en cirkelrörelse, tolkades
till jealous, som tecknas exakt likadant men med lillfingret mot kinden istället,
på amerikanskt teckenspråk. Döva tolkade både skrivna ord och tecken visuellt.
Klima, Bellugi och Siple (1979) kom fram till att döva inte använder de engelska orden för att minnas det de läst eller sett tecknas utan minns dem som
tecken.
That errors were not based on the properties of English words used in written recall
suggests that translation into English was a late step in the process and that storage and
rehearsal were in terms of properties of signs themselves (Klima & Bellugi, 1979, s.
112).

Tre olika synsätt framstår ur de studier som beaktats här, vad gäller orsakssammanhangen, som kan förklara hur döva skriver. Tankar har framförts av flera
forskare att döva teckenspråkiga barns skrivna alster är påverkade av teckenspråkets syntax (Paul, 1998; Gregory, 1999). Ett annat synsätt är att dövas texter
utvecklas som ett nytt språk i skrivandet (Svartholm, 1998). Andra forskare intar
en tredje position i likhet med Fabbretti, Volterra och Pontecorvo (1998). De
studerade tio döva med döva föräldrar och jämförde deras sätt att skriva med tio
hörande med döva föräldrar och tio personer som hade mycket liten erfarenhet
av att skriftligt uttrycka sig. De fann likheter mellan den döva gruppen och dem
som var ovana att uttrycka sig i skrift och menar, att de problem döva har att
skriva korrekt snarare har att göra med att de inte är vana att skriva och det
faktum att de är döva, än att det skulle vara influerat av teckenspråkets syntax.
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En annan aspekt, nämligen att döva elever riskerar att, så att säga, gå vilse i
texten, talar Svartholm (1998) om i ”Bilingual Education for the Deaf”:
If the child adopts a strategy for seeking meaning in texts by mapping single words to
single signs, it will soon get lost. Meaning in texts is expressed by words that combine
to form phrases, sentences and paragraphs – and it is the meaning of these larger units
that the child has to grasp, not the meaning of solitary words. (s. 3)

Döva barn tolkar ofta texten ord för ord genom att använda enskilda tecken för
enskilda ord. Detta gör att de inte hittar de semantiska och syntaktiska ledtrådar i
texten som är nödvändiga för förståelsen av den, säger Svartholm. Detta påpekas
också i ”Dövas två språk. Metodbok, svenska för döva” (Skolöverstyrelsen,
1991) på ett flertal ställen.
Strong och Prinz (1998) värderade 160 döva barns läsförmåga och fann att bättre
läsförmåga verkade vara relaterad till bättre teckenspråkig förmåga. Likaså kom
Heiling (1995) fram till att 80-talets elever, som fått teckenspråk tidigt, överträffade 60-talets elever som undervisades oralt i Sverige. Samma förhållande påvisar en studie som gjordes med 63 döva elever från alla årskullar (År 1-10)
(Roos, 1998). Resultatet visar att alla de elever som var duktiga i ämnet svenska
också hade god teckenspråkig förmåga enligt deras lärare.
Mayberry, Lock och Kazmi (2002) undersökte vilken effekt tidig språktillägnan
hos döva har på utvecklandet av läsförståelse. De fann att de döva vuxna, som
tidigt hade fått teckenspråk under sin barndom, presterade lika högt på test av
läsförståelse som hörande med annat hemspråk än nationalspråket. De döva,
som inte hade fått teckenspråk tidigt, utvecklade en sämre läsförståelse och
dessutom en sämre teckenspråkig förmåga. Författarna menar att ett tidigt utvecklat språk påverkar personens hela framtid som tvåspråkig individ. Detta har
med tidig utveckling av hjärnfunktioner att göra, menar de. Att teckenspråk kan
utgöra en god grund i utvecklandet av en god läsförståelse menar Hoffmeister
(2000) och att det kan användas för framför allt instruktioner om skriftspråk i
pedagogiska sammanhang menar många forskare (jmf. Svartholm, 1998; Strong
& Printz, 2000; Hoffmeister, 2000; Padden & Ramsey, 2000).

Handalfabetets betydelse
Padden (1996, 2000) menar att handalfabetet har en alldeles särskild betydelse i
döva barns utveckling till läsande och skrivande människor. Döva små barn i en
teckenspråkig hemmiljö utvecklar ett intresse för skrivna ord genom att se sina
föräldrar och andra använda handalfabet i vardagliga situationer, menar Padden.
De utvecklar en förmåga att vandra mellan språken i vardagens olika situationer.
Utvecklingen av handalfabet och kopplingen till skrift sker i meningsfulla sammanhang tillsammans med föräldrarna redan innan de är tre år gamla menar
Erting, Thumann-Prezioso och Benedict (2000). Boyes Braem (1994) kunde i
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sin studie också visa att handalfabetet utvecklades från enklare motoriska rörelser mot en större förfining ju äldre barnen blev.
Transler, Leybaert och Gombert (1999) avsåg ursprungligen att undersöka, hur
döva barn, i en ålder av 7-12 år, använde en fonologisk strategi för att minnas
ord men upptäckte i sin studie, att många av de döva barnen använde handalfabet istället. Andra forskare (Padden, 1996; Padden & Ramsey, 2000) menar
också att för döva barn är inte handalfabetet från början en representation av det
talade språkets ord. Det upplevs snarare som en resurs i teckenspråket, förutom
tecknen i övrigt. Döva barn kan mycket väl använda handalfabetet utan att
kunna varken läsa eller skriva. Kopplingen till skrift kommer i ett senare skede,
ihop med ett intresse för skrivna ord (Padden, 1996), och det har också betydelse
hur mycket omgivningen bokstaverar. Padden och Ramsey (2000) fann, att döva
lärare bokstaverar mer än dubbelt så mycket som hörande lärare gör och att de
spontant använder något forskarna kallar ”chaining sequences” (s. 50-52) vilket
innebär, att de döva lärarna tecknar ett tecken och omedelbart därpå bokstaverar
dess motsvarighet med handalfabet.
Det finns forskning som visar att döva använder handalfabetet för att avläsa ord
från skrift (Padden, 1996). Kelly (2003a) efterlyser forskning som visar att
handalfabetet kan fungera för att koda ord för lagring i långtidsminnet. Däremot
visar Padden och Ramseys (2000) studie att de barn som var de bättre läsarna
också var de som var duktigast att avläsa hela bokstaverade ord. De fann också
en korrelation mellan läs- och skrivförmåga, och hur duktiga eleverna var på att
använda handalfabetet. Musselman (2000) menar dock att de kausala sambanden
inte är helt klara i detta sistnämnda.

Textmässig utgångspunkt
Davey och King (1990) gör en sammanfattning av forskning kring dövas läsning
och beskriver en utveckling inom forskningen, som pekar på att döva är, i likhet
med hörande, beroende av kontexten för att förstå vad de läser. De skriver:
(1) sentence contexts are particularly important for deaf readers, even when all words
are known, and (2) syntactic deficits of deaf individuals may be the key source of
reading difficulty, rather than individual word meanings (s. 229).

De avslutar sin artikel med att ställa ett antal forskningsfrågor, där två frågor
berör pedagoger, nämligen för det första, hur mängden läst litteratur påverkar
dövas läsutveckling och för det andra, vad förenklade texter betyder för döva
läsare. Forskning som de anför antyder nämligen, att döva inte läser en tillräcklig mängd litteratur och därför möjligen inte utvecklar sin läsförmåga och den
litteratur de läser är så omarbetad och förenklad, att den inte innebär en tillräcklig utmaning och därför inte utvecklar förmågan att läsa. Som tidigare anförts,
innebär för döva att lära sig läsa också att lära sig ett nytt språk. Hur döva möter
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detta språk får konsekvenser för hur välutvecklat det kan bli (Svartholm, 1998).
Att tillägna sig ett nytt språk kräver rika språkliga möten med det (Hagtvet &
Pálsdóttir, 1993; Fletcher & McWhinney, 1995; Lightbown & Spada, 1999). Att
lära sig att läsa ett språk man redan kan är en sak, att möta ett språk man aldrig
har hört är en annan.
Sättet att avkoda text och att förstå text är beroende av helt olika förmågor
(Oakhill & Cain, 2000). Den allvarliga bristen i dövas läsning är bristen på ord
som de redan kan för att ha en möjlighet att förstå en text (Paul, 1996; Garrison,
Long & Dowaliby, 1997). Schimmel, Edwards och Prickett (1999) fann att när
både engelska och amerikanskt teckenspråk (ASL) undervisades parallellt utvecklades elevernas engelska dramatiskt.
Gaustad (2000) diskuterar morfologisk avkodning av text som en väg till bättre
textförståelse hos eleverna.
I am proposing that visual and morphological input to word identification task could be
heightened for deaf students through alternative instructional practice with the ultimate
result of increasing decoding facility in these readers. This will not, in itself, produce
fluent reading but may permit other cognitive operations to function more efficiently,
thus improving general comprehension. (s. 78)

Detta skulle innebära, att man uppmanar eleverna att analysera textens ord utifrån den information, som finns i själva ordens avlednings- och böjningsändelser, dvs. identifiering av ordets stam och prefix. Hon anför att när eleverna
automatiserat dessa utgör de ett stöd för att identifiera betydelsen hos orden.
Energi hos läsaren kan avdelas så att snabbare förståelse av orden uppnås.
Gaustad diskuterar detta som en möjlighet, men forskning finns ännu inte, som
kan visa om detta skulle kunna fungera, skriver hon.
Oakhill och Cain (2000) föreslår två helt andra åtgärder för undervisningen. För
det första, att arbeta för utökat skriftligt ordförråd och skriftliga övningar, med
hjälp av teckenspråk, och för det andra övningar kring hur man strukturerar sina
texter. Mayer och Akamatsu (Mayer, 1999; Mayer & Akamatsu, 1999) menar i
sina rapporter, att man måste använda både top-down och bottom-up modeller
för att stödja detta.
Tidigare undersökningar tyder också på att många människor, oavsett om de är
hörande eller döva, är beroende av att läsa enligt en s.k. top-down-model
(Gregory m.fl., 1998). Detta innebär att läsaren använder sig av semantiska och
syntaktiska ledtrådar i texten, samt allmän kunskap, för att förstå vad han läser.
En tvåspråkig undervisning av den döve eleven innebär en utveckling av förmågan att kunna diskutera de två språken som abstrakta, teoretiska fenomen, och
att på så sätt få en metalingvistisk förmåga menar Swanwick (1998, 2002) och
Wilbur (2000).
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Skriftspråklig kontext och erfarenhet
Padden (1996) menar, att det är viktigare att studera hur barnen möter det nationella majoritetsspråket i olika sociala och kulturella miljöer än att se dem som
en enhetlig grupp döva barn. Padden skriver:
First, instead of defining deaf people as a single population, it becomes important to
define groups of deaf people within this population in terms of their social and cultural
worlds. Their competence in English is linked to the roles they play, the worlds they
move within, and the tasks they engage in. (s. 101)

Den tidigare nämnda studien som Erting, Thumann-Prezioso och Sonnenstrahl
Benedict (2000) gjort, där de följt tio döva små barn med döva föräldrar från
förskoleåldern och uppåt, syftade till att bl.a. titta på hur interaktionen mellan
döva föräldrar och döva barn ser ut, när intresset för läsning startar hos barnen.
Rapporterna från detta projekt framför att döva vuxna i högre grad än de
hörande, som finns kring barnen, har större förväntningar på barnens kompetens.
De använder t.ex. mer handalfabet och tvekar inte inför att bokstavera ord som
inte har motsvarighet i tecken, ord som förekommer i de berättelser de läser för
barnen. De läser högt för barnen på ett annat sätt än de hörande gör. Döva elever
kommer dock oftast från hörande familjer. Man brukar ange att 90-95 % av
barnen har hörande föräldrar. Man kan ställa sig frågan hur ofta döva barn ser
vuxna döva läsa, och om detta kan ha betydelse för om de kan tänka sig själva i
rollen som läsande och skrivande vuxen. Roos (1999) intervjuade tio döva tonårselever om deras syn på och upplevelser av svenska språket. I denna studie
framkommer att ingen av de intervjuade tonåringarna hade sett någon döv läsa
annat än tidningstexter. De uttryckte också att de inte trodde att vuxna döva hade
förmåga att läsa annat än möjligen lätta sagoböcker för barn.

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER
Detta kapitel har behandlat olika perspektiv på döva barns skriftspråklighet och
det har beskrivit centrala frågeställningar kring både hörandes och dövas
läsning. Det har redovisats studier som behandlar döva barns situation allmänt,
såsom ickehörande i sammanhang där läsande och skrivande sker. Vidare har
detta kapitel tagit upp studier om hur olika forskare menar att döva barn gör för
att lära sig att avkoda och minnas ord, att förstå texter och att fungera i ett skriftspråkligt samhälle. När det gäller hörande barns tidiga skriftspråklighet finns
mycket mer forskning än när det gäller döva barn. Därför har avsnitten om de
hörande barnen kunnat fokusera på det lilla barnet, emedan avsnitten om de
döva barnen har beskrivit forskningsfältets olika utgångspunkter i stort, när det
gäller att förstå hur döva barn lär sig att läsa och skriva.
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Det har framkommit att hörande barns skriftspråkande startar mycket tidigt och
att de utvecklar sitt skrivande i samspel med människor i sin omgivning som står
dem nära. Barnet arbetar framåt mot den skriftspråkliga norm som gäller i samhället och gör det genom att använda och prova skrift i olika sammanhang. Bara
för att barnet kan höra och tala, uppfattar det inte kopplingen till skrift som helt
självklar.
Forskningen kring de döva barnen visar en mycket splittrad bild, där olika perspektiv på döva barn och på vad läs- och skrivlärande innebär framträder. Det
som möjligen är orsaken till detta är de olika grundantaganden som olika studier
har om döva barns språkliga behov. Det kan också vara orsakad av, att de döva
barn som studerats har studerats i olika pedagogiska och språkliga miljöer. De få
studier som finns om små döva barns skriftspråklighet visar, att de skriver och
intresserar sig för skrift som de hörande barn gör. Det framkom däremot att det
saknas forskning om hur deras skrift ser ut och vad skriftspråkandet betyder för
dem. De rapporterade forskningsstudierna beskriver inte heller pedagogens
bemötande av barnen, och vad det kan ha för konsekvenser för barnens skriftspråkande.
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METOD OCH DESIGN
I följande kapitel beskrivs det metodval som har gjorts, bakgrunden till detta val
och genomförandet. Kapitlet börjar med en redogörelse för de metodologiska
överväganden som skett. Därefter beskrivs de metoder som använts för datainsamlingen, och hur analysen av dem har genomförts. Sist i kapitlet beskrivs
den förskola och skola med barn och vuxna, där videoinspelningarna är genomförda.

METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN
Denna studie är en etnografiskt inspirerad, kvalitativ studie, där metoder valts
som traditionellt används av etnografer (Hammersley & Atkinson, 1983;
Burgess, 1984; Hammersley, 1992, 2002; Beach, 1995; Carspecken, 1996;
Brewer, 2000). I denna studie är dessa metoder videoinspelade observationer,
semistrukturerade intervjuer med barnen, föräldrarna och pedagogerna, samt
insamling av andra data, såsom barnens teckningar, skrivna alster och uppgifter
från journaler. Uppgifter har också tagits fram för en språklig bedömning av
barnen. I ett senare avsnitt kommer dessa olika typer av data att beskrivas och
dataproduktionen i sin helhet att redovisas. Nedan redogörs först för de metodologiska överväganden som har gjorts.

Att göra en etnografisk studie
Burgess (1984) använder rubriken ”From Coral Garden to City Street Field
Research! ” (s. 11) för att beskriva den väg etnografin har tagit i sin utveckling
från 1800-talet och framåt till 1980-talet. Etnografin utvecklades ur studier av
andra kulturer och forskarnas texter presenterades som objektiva och äkta vittnesmål (Beach, 1995). För många etnografer (Beach, 1995; Skeggs, 1999) är
inte etnografin en metod utan snarare ett sätt att förhålla sig i forskningsprocessen, som upplevs självklar utifrån det man tänker göra. ”Ethnography is what
ethnographers do. It’s an activity.” (Ellis & Brochner, 1996, s. 16). En del etnografer menar också, att etnografi inte är endast en metod utan flera och att det
snarare är en teori om forskningsprocessen, en teori som använder sig av olika
metoder. Skeggs (1999) uttrycker det så här:
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Kulturstudiernas etnografi är därför inte någon metod, utan snarare en teori om forskningsprocessen som kombinerar vissa metoder på bestämda sätt. Den är en metodologi
som kombinerar teoretiska ställningstaganden med politiska avsikter: den sätter sin
prägel på hur olika metoder kombineras med varandra och hur forskarna närmar sig
frågor om makt, ansvar och etik. (s. 43)

Brewer’s (2000) definition av vad etnografi är utgör denna studies utgångspunkt:
Ethnography is the study of people in naturally occurring settings or ’fields’ by means
of methods which capture their social meanings and ordinary activities, involving the
researcher participating directly in the setting, if not also the activities, in order to
collect data in a systematic manner but without meaning being imposed on them externally (s. 10).

Kärnan i etnografisk forskning är att forskning kring och om människor inte kan
ske utan att forskaren själv deltar. I det grundläggande synsättet på mänsklig
interaktion, som genomsyrar detta arbete, förutsätts att jag oavsett vad jag gör
ändå påverkar med min blotta närvaro (Hammersley & Atkinson, 1983; Burgess,
1984; Rose, 1990; Hammersley, 1992, 2002; Beach, 1995; Carspecken, 1996;
Ellis & Bochner, 1996; Kullberg, 1996; Woods, 1996; Brewer, 2000; Willis,
2000). Genom att använda mina egna förförståelser och praktiska erfarenheter
av forskningsområdet har jag kunnat reflektera över det jag sett och upplevt
under tiden jag samlat mina data.

Tillgång till forskningsmiljön
Det är generellt sett svårt att få möjlighet att genomföra ett forskningsprojekt
under lång tid. När det gäller döva barn är det om möjligt svårare. Målet var att
följa några barn, helst en hel barngrupp under ett antal år dessutom att ha möjlighet att följa några av dem fram till förskoleklass och det första skolåret. Det
avslutande valet av förskola och skola föll på den, där jag kände barn, föräldrar
och pedagoger sedan en tidigare studie.
Med tillgång till fältet menas också möjligheten att fånga de fenomen som ska
studeras. I denna studie gällde det att få barnens tillstånd att samla kunskap om
deras skriftspråkande på olika sätt. Till detta återkommer jag i avsnittet om
etiska ställningstaganden.

Förförståelse
Jag har arbetat i både förskolans och skolans värld sedan 70-talet och var väl
förtrogen med båda, som förskollärare, förstadielärare och dövlärare. Jag har
upplevt förändringsarbetet i skapandet av förskoleklasserna och teamarbetet
kring dessa barn, som pedagog, och har upplevt dessa ”yrkeskulturer i möte”
(titel på avhandling av Hansen, 1999). Dessa erfarenheter möjliggjorde att jag
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kunde identifiera mig med båda, men var osäker på hur det skulle vara att
vandra mellan dem i min nya roll som forskare.
Ett etnografiskt arbete måste innehålla en analys av vad som uttrycks (Ellis &
Brochner, 1996). Världen, som vi känner den, kan inte skiljas från det språk vi
använder för att förstå vår värld och för att förklara vår uppfattning om den. Att
känna till det språk som är en del av personalens och föräldrarnas, dvs. teckenspråk, har varit ovärderligt för mig, men det handlar också om förskolans och
skolans begrepp och vardagsuttryck, som jag väl kände och kunde flyta med i,
vilket var betydelsefullt.

Analysprocessen i en etnografisk studie
I etnografiska studier sker analysen hela tiden parallellt med den pågående
studien och gör att man förändrar teoretisk utgångspunkt eller datainsamlingsmetod ibland (Hammersley & Atkinson, 1983; Burgess, 1984; Beach, 1995;
Skeggs, 1999). Teoribildning och datainsamling följs hela tiden åt.
Analysarbetet har rört sig från helhet till delar i en ständig tolkningsprocess.
Små detaljer i videosekvenser har använts för att belysa helheten. Tankegångar
från den litteratur som tidigare framförts har lagts som raster över materialet och
likaså har materialet använts som exempel i de teorier som studerats. Rose
(1990) poängterar att vi påverkas av det vi läser vilket vidgar eller förändrar vårt
perspektiv. Vi gör aktiva val. Skeggs (1999) säger att hon under studiens gång
rörde sig genom många olika teorier. Hon skriver att valet av teorier berodde på
om de hjälpte henne att förstå de kvinnor hon observerade ”Jag modifierade
ständigt teorierna i ett dialektiskt förhållande till kvinnorna” (s. 43). På liknande
sätt har olika teoribildningar fått fungera som hjälp för att kunna stiga ur det
egna synsättet i arbetet med att bättre förstå och tolka materialet. Det har handlat
om teorier som behandlar forskningsprocessen och forskarens roll liksom teoribildning kring hur barn lär och vad den sociala miljön betyder för barnens
lärande (vilket tidigare berörts i Del I).
Etnografisk rapportering
Det finns olika sätt att rapportera en etnografisk studie; en naturlig berättelse, en
kronologisk berättelse eller tematiskt organiserad berättelse (Hammersley &
Atkinson, 1983). Ellis och Bochner (1996) beskriver flera utgångspunkter och
redovisar i sin bok ”Composing Ethnography” radikala och nya litterära grepp
men också helt nytt tänkande kring vad etnografisk forskning kan vara. I denna
studie är resultatdelen skriven i tematisk form och med många exempel från
barnens vardag, men i övrigt är avhandlingen indelad i och presenterad med en
traditionell uppdelning i inledning och bakgrund, metodbeskrivning, resultatredovisning och sist slutsatser och diskussion.
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Etiska ställningstaganden
Vid fjärde världskonferensen om dövhet föreläste Lars von der Lieth (1973) om
de svårigheter som anonymiteten kräver vid forskning inom dövgruppen.
We all know that the deaf population and deaf communities constitute a minority group
and that most of the deaf living within the same area know each other well. For this
reason, the results of any kind of research concerning deaf people must be published in
such a way that studied persons cannot possibly be identified. (s. 3)

Forskning i en minoritetsgrupp som den döva, gör att stor hänsyn måste tas till
de döva barnens rätt till anonymitet. Det krävs försiktighet dels i skrivandet av
rapporter men särskilt i behandling av datamaterialet och i insamlandet av det.
Trots att yttersta försiktighet vidtas, är det näst intill omöjligt att helt dölja deltagarnas, lärarnas, förskolans och skolans identitet. Alla möjliga åtgärder och hänsyn har vidtagits för att skydda de inblandade. Vid bearbetning och skrivande är
därför alla namn fingerade. Förskolans och skolans riktiga namn anges inte, och
inga ursprungliga namn på personalen eller barnen förekommer. Texterna och
resultaten är skrivna så att etiska hänsyn tagits både till den döva gruppen som
grupp och till inblandade barn och vuxna.
Materialet i form av texter och videoband har förvarats tillgängliga endast för
mig själv, och i de fall t.ex. videomaterialet har visats för t.ex. handledaren eller
andra, har tillstånd inhämtats från personal och barnens föräldrar.
Tobin (1992) diskuterar de etiska problem som kan uppstå i pedagogisk forskning och förespråkar i sin artikel insyn. Pedagogen kan uppleva att forskaren
ifrågasätter arbetet och även personens värderingar och åsikter. En förtroendefull öppenhet är viktig och en professionell diskussion likaså. Han skriver:
Thus, to raise questions about what a teacher does in the classroom is to raise questions
that reflect on the teacher’s beliefs, values, and role conceptualizations. Importantly, to
raise such questions might induce reflection on the teacher’s self worth and professionalism. (s. 108)

Jag arbetade ständigt med att bygga upp en sådan förtroendefull atmosfär, så att
de olika inblandade upplevde sig trygga och vågade lita på att avrapporteringen
därefter kom att ske på ett korrekt sätt.
En annan aspekt, som är viktig att belysa är, om barnen kan och har gett sitt
samtycke till att delta i denna studie och hur de har uttryckt sin vilja att de vill
delta. När det gäller de fyra äldsta barnen har jag berättat för dem vad jag gör
och varför. De har fortlöpande under studiens gång pratat med mig om att jag
filmar och varför jag gör det. När det gäller de två yngre barnen, som var lite
över tre år när studien startade, har det varit lite svårare att förklara för dem vad
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jag arbetar med. Jag har däremot, när det gäller alla barnen, varit noga med att
acceptera, när de inte velat ha mig filmandes där. Kameran har stängts av i de
fall barnen visat, med sitt sätt att vara14 eller med sitt språk uttryckt, att de inte
vill bli filmade.

Giltighet och trovärdighet
I en kvalitativ studie, av den typ som detta arbete är, brottas man med frågor
kring giltighet och trovärdighet. Det är avgörande för möjligheten att bedöma
studiens kvalitet och värde att en rad förhållanden uppfylls. Det gäller att forskaren beskriver sitt arbete och dess genomförande på ett sådant sätt att andra kan
bedöma dess trovärdighet. I mitt fall tillkommer frågan, om hur det språk som
används ska redovisas och framför allt analyseras. Detta avgör studiens tillförlitlighet. Till detta tillkommer problemet med att uttrycka och beskriva detta arbete så att människor utan kunskaper i teckenspråk ska kunna bedöma det, vad
gäller genomförande, översättningsarbete och analys.

Aspekter på kvalité – en kvalitativ studie
Nedan följs Carspeckens (1996, s. 88-89) sex punkter för analys av tillförlitlighet och giltighet i min studie. Carspeckens teoretiska utgångspunkt är critical
ethnography, och han har utvecklat nedanstående punkter för att som han
uttrycker det i sin rubrik för de sex punkterna ”Support Objective Validity
Claims of the Researcher”. Hans forskning gäller inte döva, vilket gör att jag har
anpassat dem efter de förhållanden som rått i mitt arbete. Dessa förhållanden
påverkas av det faktum att det är teckenspråk som är språket som används och
att personerna som studeras inte hör.
1. Använd multipla insamlingstekniker och flera som observerar
Det gäller att vid själva datainsamlingen i största möjliga mån minska egna val,
färgade av den egna förförståelsen. I mitt fall gjorde jag anteckningar på små
lappar av sådant, som jag antog inte kom med på videoinspelningen. Det kunde
handla om känslor, stämningar, miljöfaktorer, bakgrundsfakta till varför någon
inte var där etc. Dessa renskrevs samma kväll. Röstanteckningar gjordes också i
kamerans mikrofon. Olika personer har också använts vid ett flertal tillfällen på
så sätt, att jag gjort olika vuxna i närheten uppmärksamma på skeenden, så att
jag kunde återkomma till dem för kommentarer kring min egen tolkning av
dessa vid senare tillfälle.

14

Jag upplevde att även de minsta kunde visa att de inte ville att jag skulle filma genom att vända
ryggen åt mig. Jag respekterade då detta och stängde av kameran. Se vidare i Del IV, s. 209.

75

Kapitel 5

2. Använd flexibelt observationsschema
Ett observationsschema har använts som varit fast i vissa avseenden. Carspecken
pratar om ”The Method of Priority Observation” (s. 48-49), vilket han menar är
ett fast observationsschema som gör att man följer en person i taget intensivt.
Man gör så kallade thick descriptions, dvs. täta15 fältanteckningar av denna
person och därmed täta beskrivningar. Ahlström (2000) beskriver ett praktiskt
genomförande, som innebär att videoupptagningar görs av barnen och pedagogerna ganska förutsättningslöst, men koncentrerat till förutbestämda situationer
och dagar. Ur detta källmaterial plockar man sedan sitt datamaterial utifrån
bestämda kriterier. I detta arbete har ett barn i taget följts under en hel dag, i allt
vad det barnet har företagit sig. Fokus för studien har varit barnens intresse för
och möten med svensk text. Kameran har alltså stängts av och satts på efterhand
som barnet har kunnat tänkas intressera sig för text. Det har gjort att andra barn
har visat sig göra saker som varit intressanta medan det för dagen observerade
barnet t.ex. lekt med kuddar i kuddrummet. Då har andra barns aktiviteter
filmats istället. Carspecken föreslår byten av objekt var femte minut i ett
ständigt rullande schema. Detta för att undvika att något av barnen står mera i
fokus än de andra och för att min egna tolkning av vad som är intressant eller ej,
inte leder till att man missar annat viktigt, som man för tillfället inte ser. Så
korta skiften har dock inte valts att de skulle omöjliggöra sammanhangen i
barnens interaktion, som ju sker på teckenspråk. Som observant i en teckenspråkig miljö hör man inte vad som sägs runtomkring. Allt som sägs på teckenspråk kräver full visuell uppmärksamhet, vilket gör att man bara uppfattar ett
samtal åt gången. I en hörande miljö kan man ju mycket väl uppfatta vad som
sägs bakom en, vilket är omöjligt i en teckenspråkig. Den kommunikation man
för tillfället tittar på, är den man har möjlighet att uppfatta. Så fort man tittar
bort kan man inte delta i den.
Att befinna sig i en levande barnmiljö har också sina implikationer. Hänsyn
måste tas till vad som händer och avsteg ska kunna göras från planerade observationsmoment. Bae (1988) uttrycker det på detta sätt:
If the findings are to have validity, however, the researcher must be prepared to confront
and tolerate the hustle and bustle of children’s group life. The task is to try to adjust the
research methodologies to their premises – instead of the other way around. If this task
is not taken seriously, the research may very well convey a reified and reductionist view
of how children live and develop. (s. 7)

15

Med thick descriptions eller täta beskrivningar menar man observationer som genererar
beskrivningar av situationer, vilka innehåller inte bara dialogen utan också beskrivningar av
förhållanden runt dialogen såsom minspel, gester, kroppsliga uttryck, artefakters närvaro och placering
o.dyl. I mitt fall har jag använt mig av videofilmen som grund för anteckningar kring både dialogen
och faktorer kring dialogen, såsom beteenden och artefakter m.m.
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3. Studera ditt objekt under lång tid
Vad Carspecken menar här, är att man bör vara på det fält, som ska studeras så
mycket som möjligt i ett inledande skede för att inte komplicera analysen av den
kommande tiden. Jag gjorde så, att jag försökte bygga upp ett inledande förtroende genom att ofta bara titta in i förskolan, där de första filmningarna skulle
göras. Besök gjordes ett par gånger i veckan innan filmningarna skulle starta.
Enskilda barn besöktes också, som jag kände sedan förut, och genom dem kunde
jag lära känna de barn som skulle observeras i studien. Jag tog en kopp kaffe och
slog mig ner i personalrummet och pratade med personalen en stund. Jag tog
med filmkameran och filmade aktiviteter, vilka också var intressanta för svenskt
skriftspråk men som gällde ett annat projekt, också knutet till verksamheten i
skolan.
4. Använd dig av ett neutralt skrivsätt i dina anteckningar
Sättet att skriva sina fältnoteringar och beskrivningar av händelser påverkar
läsaren. Det gäller att hålla texten sådan att den är så neutral och värderingsfri
som möjligt. Risken är också, att jag själv styrs att tolka en episod på ett felaktigt sätt om jag redan i inledningsskedet har, så att säga, satt färg på beskrivningen. Under Steg 1 av analysen då jag tittade igenom filmerna, gjorde jag
endast anteckningar i form av frågor, som jag borde följa upp i kommande
inspelningar. I Steg 2 förekommer funderingar, som är skrivna i frågeform. Ett
exempel från detta textmaterial är texten: ”Pekar på namnskyltarna en och en.
Nån är dum. Vem? Vet han vem det är egentligen?” (datum 01.05.22).
5. Använd dig av ”peer-debriefing”
Begreppet peer-debriefing innebär, att man låter forskarkollegor titta på och ge
synpunkter på det datamaterial man har, och på det man skriver under olika
skeenden av projektets olika faser. Syftet med detta är, att man skall få sådana
synpunkter, som gör att man får hjälp att se sådant, som man blivit blind för i sitt
material. Till exempel om man undvikit vissa tolkningar, förbisett vissa personer
eller liknande. Jag har använt mig av det kollegium jag tillhör på universitet, och
då dels genom att på planerade seminarier dryfta mina data och mitt analysarbete, dels vid informella samtal med de olika medlemmarna enskilt.
6. Använd dig av deltagarsamarbete
Under pågående arbete på fältet har jag informellt, under de dagar jag tillbringat
på förskolan eller i skolan, kommenterat och bett om synpunkter på händelser
som just då inträffat. Jag har inte, av skäl nämnda ovan, velat påverka verksamheten för mycket. Däremot har jag under Steg 2, 3 och 4, dvs. under analysens
olika steg (se s. 85-86), vid många tillfällen använt mig av deltagarna i studien.
Det har gällt pedagogerna i första hand men också i enstaka fall föräldrarna och i
något fall barnet självt. Intressant i detta sammanhang är vad Woods (1996)
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framför. Nämligen, även om deltagarna är överens om en uppfattning är det inte
säkert att de är sanna, ”the collective view can be wrong” (s. 55). Jag har sett i
mitt material, att vissa föreställningar är man mycket överens om medan i andra
skiljer sig de olika pedagogernas uppfattningar från varandra.

Aspekter på kvalité – en teckenspråkig studie
I denna studie tillkommer vissa aspekter i analysen av dess kvalité just för att det
handlar om studiet av icke-hörande och teckenspråkiga personer.
1. Att kunna barnens språk
Den första aspekten gäller, om jag behärskar teckenspråk väl nog för att kunna
översätta teckenspråk till svensk text. Teckenspråk krävs i det direkta mötet med
barnen och vid videoinspelningarna av dem, men också vid fortlöpande information och diskussion med dem av personalen och föräldrarna som är döva. En
annan möjlighet skulle kunna vara om en forskare inte behärskar teckenspråk,
att använda utbildade tolkar, som översätter materialet. Jag anser inte att detta är
ett rimligt sätt att arbeta. Ett sådant tillvägagångssätt innebär ju dessutom att den
första tolkningen av materialet i studien i så fall blir tolkens. För att undersökningen ska kunna anses som god forskning krävs, att forskaren själv kan interagera med materialet, välja sekvenser och ändå ha en holistisk syn på processen som observeras. Detta innebär att forskaren inte bara kan utgå från en översatt kommunikation utan också måste titta på originalinteraktionen med både
verbal och ickeverbal16 kommunikation, flera gånger (Bae, 1988). Forskaren
måste också kunna återknyta till barn, föräldrar och personal utifrån de frågeställningar som uppkommer. Den som läser min avhandling har ingen möjlighet
att bedöma om jag behärskar teckenspråk. Jag har därför kort sammanfattat min
avhandling på teckenspråk (se CD-bilaga på avhandlingens bakre pärm) av två
anledningar. För det första för att andra teckenspråkiga personer själva ska få
möjlighet att bedöma tillförlitligheten av mitt arbete utifrån aspekten om min
kunskap i teckenspråk är god nog och för det andra möjliggör det för döva personer att få en sammanfattning av avhandlingen på deras eget första språk.
2. Teckenspråk på video – avläsbarhet
En andra aspekt är om videomaterialet är kvalitetsmässigt sådant att det har gått
att genomföra en analys utifrån detta. I alla studier där man använder videon
som instrument, gäller denna problematik När det gäller teckenspråkiga
personers interaktion gäller i allra högsta grad att den är avläsbar, alltså att

16

Med verbalt menas här antingen talat eller tecknat språk, i detta fall svenska och teckenspråk.
ickeverbal innebär här det som inte är komponenter i teckenspråk utan annan typ av kommunikativa
uttryck, som t.ex. suckar, bortvänt ansikte mm.
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tecknen syns tydligt och inte kan missförstås. Jag har i sådana situationer använt
mig av deltagarsamarbete för att avgöra om jag tolkat interaktionen rätt.
3. Tydlig beskrivning av förfarandet vid tolkning av teckenspråk till svenska
En tredje aspekt är, hur jag skriver min text, och hur jag beskriver mitt tolkningsarbete så att läsaren, med eller utan kunskaper om teckenspråk, kan
bedöma tillförlitligheten i detta. Jag har därför valt att visa exempel på scheman
som jag upprättade för tolkningarna, för att i någon mån kunna beskriva för en
icke teckenspråkskunnig hur detta arbete har gått till (se bilaga 1-3).
4. Anteckningar är en omöjlighet
En fjärde problematik som tillkommer för en forskare bland döva är dilemmat
att inte kunna lyssna, dvs. se på den som tecknar, samtidigt som man gör
anteckningar. Däremot skulle jag ha kunnat välja att gå undan och göra anteckningar då och då. Jag valde dock att videofilma hela tiden för att kunna vara där,
fullt närvarande. Anteckna gjorde jag helt utanför videoinspelningstiden. En
ersättning för fältanteckningar i anslutning till observation blev för mig istället
att göra röstanteckningar. Dessa beskrivs närmare i avsnittet nedan med
rubriken ”Fältanteckningar” (se s. 82).

Generaliserbarhet
Studien söker inte generaliserbara fakta, i traditionell mening. Den söker snarare
att ge exempel på hur döva barns skriftintresse kan se ut, och hur deras intresse
bemöts av de vuxna. Generaliserbarheten ligger i så fall i form av möjlighet att
finna liknande mönster i andra döva barngrupper, och studien kan därmed utgöra
underlag för en framtida pedagogisk argumentation om undersökningens betydelse i praktiskt arbete med döva barn allmänt. Brewer (2000) uttrycker det så
att ”generalizations can be made if the research is designed properly and a
reflexive observer can identify the grounds on which generalization are
permissible” (s. 62).
I diskussioner kring generaliserbarheten utifrån kvalitativa data framhålls ofta,
att ordet generaliserbarhet hör till kvantitativ forskning och inte egentligen
passar att användas i kvalitativ forskning (Silverman, 2000, 2001). Det handlar
istället om att utvinna ny kunskap som gagnar fältet i stort och som kan ligga till
grund för vidare studier i ämnet (Alvesson & Sköldberg, 1994). I studier av små
grupper av funktionshindrade barn, som i denna studie, finns ofta inget annat val
än, att i detalj studera den lilla gruppen för att utifrån den kunskap som utvinns
uttala sig om möjligheten att samma fenomen förekommer i andra grupper av
barn. Freebody (2003) sätter upp tre kriterier för att generalisering ska kunna
göras nämligen:
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by indicating, wherever possible, other evidence that supports or fails to support a
finding;
by exploring ways in which the findings are compatible or at least comparable with
findings from other types of studies /…/;
by identifying ways in which the findings are compatible with research traditions that
have inquired into other aspects of children’s behaviour /…/. (s. 25)

Denna studie bör kunna sägas ge ett kunskapstillskott till forskning om döva
barns förståelse och tillägnan av skriftspråklig förmåga, särskilt som forskningsfältet är ungt. Beskrivning av forskningsfältet och av barnen i gruppen som individer, och över tid, möjliggör jämförelser med andra studier både vad gäller
döva och hörande barn. Grunden för mina antaganden är att det barnen i denna
studie visar mig i sitt agerande också kan antas ske i andra grupper av döva barn.
Det finns ingenting hos denna grupp barn, eller i deras förskole- och skolmiljö,
som tyder på att de skulle vara särskilt annorlunda, och därför kan vi förmoda att
de exempel, som presenterats här, också gäller andra döva, teckenspråkiga barn.

DATAPRODUKTION
Följande avsnitt beskriver de olika typer av data, som ingår i denna studie.
Avsnittet försöker också att beskriva de teoretiska ställningstaganden som gjorts
utifrån den metod som använts och beskrivs här nedan. Det innehåller också en
tabell över hela genomförandet och analysens olika steg (se s. 88). I en etnografisk studie pågår en produktion av data samtidigt som data samlas in. Detta
sker också delvis i interaktion med de observerade. Därför har t.ex. videoinspelningarna varit en del av materialet både som observationer och som
underlag för vidare samtal med barn, pedagoger och föräldrar.
Studien försöker fånga barnets perspektiv snarare än den vuxnes, även om detta
perspektiv också kunde vara intressant. Syftet, som har nämnts tidigare, är att
beskriva hur en grupp döva barn agerar kring och intresserar sig för
skriftspråket, och hur de skapar en förståelse av det. Utifrån barnets perspektiv
vill studien fånga vad som händer när barnet uppmärksammar, frågar om,
försöker förstå eller blir uppmärksammat på skrift i olika sammanhang. Det är
alltså inte bara barnens alster i form av skrift och barnens uttryck för förståelse
eller användning av konventionell skrift som utgör data. Det jag försökt att
fånga är också barns uttryck för förståelse av skriften i sitt sammanhang, liksom
förståelse av grafiska symboler både i interaktion med texten i sig och med
människor kring barnet, såväl enskilt som i grupp. För döva barn handlar det
också om att förstå kopplingar mellan handalfabetet och bokstäver, tecken och
ord samt teckenberättelser och text.
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Videoinspelningar och fältanteckningar
Videoinspelningar och fältanteckningar har skett på flera olika sätt. Valet av
videoupptagningar av barnens och pedagogernas interaktion är beroende av val
av syfte och perspektiv för studien. Videofilmningar kan förväntas fånga
spontan interaktion i spontana situationer kring läst och skrivet, likaväl som
strukturerade situationer, där pedagogen gör barnen uppmärksamma på skrift.

Videoinspelningar
Barnen är döva och använder teckenspråk som kommunikation. Deras språk är
ofta livligt och snabbt och innehåller ibland även småbarnsuttal av tecknen,
vilket försvårar analysen av det. Videofilmningar möjliggör för forskaren att om
och om igen se på varje sekvens och att se filmen i slow motion. Tidigare
erfarenheter av forskningsprojekt med videoupptagningar av döva barns
interaktion har visat att, för att hinna se alla detaljer i tecknens utförande, krävs
mycket spolande fram och åter av videobandet. Det är nödvändigt för att kunna
ta fram en så korrekt tolkning som möjligt (Roos, 1999, Ahlström 2000). Ju
rikare teckenspråk, desto fler nyanser och detaljer av betydelsebärande art
kommer att finnas med i interaktionen (Malmström & Preisler, 1991; Heiling,
1995; Roos, 1999; Ahlström, 2000).
Det är viktigt att välja rätt tillfällen för filmningarna. Jag kunde inte filma allt,
och jag var tvungen att någon gång under dagen själv ta en paus i arbetet.
Aktiviteterna fick dock styra tillfällena för pauser. När jag var i skolmiljön blev
de naturliga rasterna de pauser jag också tog, även om jag någon gång valde att
följa barnen också ute på rasten. På förskolan valde jag i början att ta alla mina
småpauser inne på förskolan, så att jag snabbt kunde ta fram kameran om något
av intresse hände. Jag tog min lunch före barnens lunch i början, för jag förstod
att många samtal kretsade kring text under måltiderna. Under första året som
filmningarna pågick kasserades barnens uttjänta tallriksunderlägg, som innehöll
alfabetet på den ena sidan och ord på den andra. De stimulerade till många
frågor och svar och också till lek kring ord och text. När dessa underlägg försvann gjorde jag snart upptäckten, att samtal kring ord och bokstäver helt upphört under luncherna, vilket gjorde att jag så småningom valde att ta min lunch
samtidigt som barnens.
Videofilmningarna gjordes koncentrerat på ett barn i taget. Barnen följdes under
en hel dag vardera, två gånger per termin i sammanlagt två år (fr.o.m. hösten
2000 – t.o.m. våren 2002) för det som kallas thick descriptions, tät beskrivning.
Videoobservationerna på de olika barnen sammanhölls i tid, för att återkopplingar kring frågor som uppstod i arbetet praktiskt skulle kunna genomföras
i anslutning till observationen.
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Videoinspelningarna har gått till så att jag har kommit till förskolan vid den tid,
då det för dagen observerade barnet lämnades där av taxi eller föräldrar. Sedan
har jag följt barnet hela dagen tills det gått hem på eftermiddagen. Jag har filmat
alla aktiviteter, där text möjligen skulle kunna förekomma, och alltså stängt av
och på kameran hela tiden. Jag har följt barnen både ute och inne under dagens
alla aktiviteter, som personalen hade planerat och de som barnen själva hittade
på. Jag har följt dem på utflykter och till skolans olika aktiviteter. Jag har följt
de äldre barnen de dagar som de på morgonen gått från fritidsverksamheten till
skolan. Där har jag följt dem hela dagen och därefter tillbaka till fritidsverksamheten på eftermiddagen. Under övriga dagar har jag funnits till och från
i barngruppen för att följa upp tankar jag haft i samtal med personal eller barn
eller bara för att barnen ska vara vana vid att jag finns där, då och då. Exempel
ur filmerna redovisas i resultatkapitlen.
Tabell 1. Översikt över videoinspelningarna
TID

ORIGINALMATERIALET

ht 2000 Varje barn filmas två
t.o.m vt. heldagar per termin.
2002

DATAPRODUKTION

Urval görs utifrån syftet
med studien och videosekvensernas kvalité.

ANALYS

48 timmar film utgör
därefter materialet för
djupare analys.

Fältanteckningar
Hammersley och Atkinson (1983) tar upp dels problematik kring hur och när
man antecknar och dels gäller det att vara medveten om vad det kan ha för konsekvenser för dem som observeras. Vad man verkligen minns av det man upplever och vad det är man antecknar är avgörande. Jag antecknade kringinformation varje kväll jag kom hem från en inspelningsdag. Jag gjorde också anteckningar i samband med samtal med pedagogerna, antingen det skedde informellt
eller formellt, när vi satt i samtalsgrupp för att dryfta sådant jag undrade över.
Jag antecknade också när jag kom hem från hembesök i familjerna. En annan
typ av anteckningar, som jag hela tiden förde, var att med min röst i kamerans
mikrofon berätta om vad jag såg, som eventuellt inte uppfattades av kameran,
eller när jag var osäker och eventuellt skulle behöva mer kringinformation vid
en situation. Detta sätt att arbeta skärpte min iakttagelseförmåga och rekommenderas till andra. Det är dock möjligt att det i en hörande miljö inte går att
göra detta, eftersom viskandet kan störa verksamheten. I en döv grupp är det
ytterst få som uppfattar, vad man säger. I början hände det att någon hörande
undrade vad jag sa. Jag fick då förklara att jag antecknar med min röst i
kameran. Ganska snart reagerade de inte längre på det.
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Intervjuer och samtal
Alla intervjuer och samtal har varit semistrukturerade. Några exempel ur samtalen finns redovisade i resultatkapitlen. Jag har haft vissa specifika frågor att
utgå ifrån, och ofta en videosekvens som vi tittat på tillsammans. Kvale (1997)
beskriver denna typ av intervjuer som samtal där vissa frågor hålls i minnet så
att de leder intervjuaren till att leda samtalet fram och åter kring dessa frågeställningar. Syftet kan beskrivas som Freebody (2003) skriver:
Semi-structured interviews aim to have something from the best of both worlds by establishing a core of issues to be covered, but at the same time leaving the sequence and
the relevance of the interviewee free to vary, around and out from that core (s. 133).

Jag har valt semistrukturerade intervjuer just för att låta saker hända och ändå
samtidigt få svar på vissa frågor. Jag har upplevt att möjligheten att få någon ny
oväntad vinkling har gagnats av detta sätt att arbeta och jag har också överraskats mer än en gång av uttryckta tankar, som jag inte förväntat mig att få.

Barnens texter och bilder
Jag samlade barnens egna arbeten, först och främst om jag själv var med om att
se dem produceras. I vissa fall fick jag också barnens teckningar och texter av
föräldrarna och från pedagogerna. Jag berättade, både för barnen och för de
vuxna runt dem, att jag var intresserad av att få sådant som barnen skrev och
ritade. Jag var intresserad av om barnen ritade språk som Hagtvet (1990)
beskriver att hörande barn gör. Jag var också intresserad av att kunna
dokumentera deras användning av bokstäver och ord, symboler och bilder, dels i
sin egen lek men också hur de skriver i kommunikativt syfte. För varje barn har
jag sedan ordnat detta i var sin pärm, i kronologisk ordning. Med hjälp av detta
material har jag också skrivit ner barnens skrivlärande utifrån Hagtvets (1990)
klassificering och indelning, när det gäller olika typer av texter (se exempel i
bilaga 4). Materialet redovisas i form av exempel i resultatkapitlen.

Hembesök
I alla de berörda barnens familjer har jag gjort flera besök för att visa videofilmer och diskutera avsnitt ur dessa. Till vissa familjer har jag återkommit vid
ytterligare tillfällen för att diskutera med barnet min tolkning av det som händer
i vissa sekvenser. Syftet med hembesöken har varit att informera familjerna om
vad jag gör i mitt projekt, men också för att få hjälp med tolkning av det jag sett
och för att få veta föräldrarnas uppfattning. Dessa hembesök redovisas alltså inte
i detalj i resultatkapitlen. Endast enstaka utdrag av samtal med familjerna återges i resultatkapitlen i de fall de är relevanta för det som redovisas.
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Språklig bedömning av barnen
I internationellt publicerade forskningsrapporter om döva barn poängteras ständigt barnens låga språkliga färdigheter och i synnerhet deras låga skriv- och läskunnighet (Kelly, 2003 a,b). Däremot visar många studier att döva barn med
döva föräldrar presterar bättre. Detta förklaras ofta med en bättre teckenspråkig
förmåga (Musselman, 2000). Det kändes därför nödvändigt att göra någon form
av språklig bedömning. Standardiserade tester för att mäta detta finns inte i
Sverige. Det omöjliggör därför någon form av testförfarande. Eftersom mitt
grundläggande synsätt är, att språklig förmåga visar sig i barnets interaktion med
sin omgivning, så kändes det naturligt, att dels själv bilda mig en uppfattning om
barnets teckenspråkiga kommunikation, dels komplettera och jämföra den med
andras uppfattning om barnet.
Jag har därför intervjuat pedagogerna, både de som arbetar med barnen nu och
de som tidigare har varit engagerade i familjen vid hörselskadans upptäckt.
Fokus för mina intervjuer med de specialpedagoger, som före förskolestart varit
engagerade i familjerna, har varit deras uppfattning om familjens tidiga kommunikation med barnet samt fakta från journalerna, när hörselnedsättningen upptäcktes. Vidare när familjen kom igång med sina teckenspråkskurser, och hur
många kurser familjen har gått. Fokus för intervjuerna med de pedagoger, som
idag arbetar med barnen, har varit hur de upplever barnets kommunikativa förmåga på teckenspråk. Jag har också bett en oberoende teckenspråkstolk, som
inte känner barnen, att bedöma barnets förmåga utifrån mitt videomaterial.
I hembesöken har jag sökt svar på, om familjen har tillräckliga teckenspråkiga
kunskaper för att kunna diskutera text, ord och bokstäver med sina barn samt om
de också gör det. I de fall barnen har visat stort intresse, har det också varit av
intresse för mig att utröna om detta intresse uppmuntras i familjen, eller det
kommer av interaktionen kring läst och skrivet som sker i förskole- och skolmiljön enbart. Eftersom min studie egentligen inte fokuserar på familjens
språkliga kommunikation och intresse, har det bara varit för att skaffa mig en
bild av situationen och information om barnets möjligheter i familjen att få
uppmuntran och stöd i sitt skiftspråkliga intresse, snarare än att försöka studera
detta i detalj.
Den språkliga bedömningen redovisas inte i detalj i detta arbete av två anledningar. Dels skulle närmare beskrivning av barnen än den som redan görs äventyra möjligheten att skydda deras identitet, dels har bedömningen av barnens
teckenspråkiga förmåga kunnat visa, att de kan förväntas klara en relativt svår
till avancerad interaktion kring skrift. Vid jämförelsen mellan de olika personernas bedömning visade det sig att de stämde överens. I presentationen av varje
barn framgår att fyra av barnen anses ha en åldersadekvat kommunikativ förmåga, medan två av dem kan anses ligga något under en sådan förmåga.
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Annan data
Jag har också begärt uppgifter från specialpedagogen om barnens hörselstatus
och om eventuella andra handikapp. Detta gjorde jag för att möjliggöra en
bedömning om barnet skulle kunna ha svårigheter att följa ett teckenspråkigt
samtal kring lästa och skrivna ord. Inga sådana handikapp rapporterades.
En kompletterande typ av data gällande ett hörande barns skrivlärande har också
genomförts. Insamling av textalster och teckningar, uppgifter från föräldrarna
samt videoinspelningar vid några tillfällen varje år av ett hörande barn (Linn)
och hennes produktion har genomförts. Materialet motsvarar ungefär 2 till 10
uppgifter per månad i form av symboler, bokstäver och ord som detta barn har
producerat. Linns skriftspråkande är registrerat från en ålder av 2:2 till 5:10
månader. Dessa uppgifter används i avhandlingstexten för att exemplifiera
hörande barns användning av skrift, dels i kapitel 4 (se s. 44-54) och i resultatdiskussionen i kapitel 13 (se s. 179-181). Ursprungligen var tanken med studien
att fokusera på en jämförande analys av hörande och döva barns skrivaktiviteter.
Efter hand som studien framskred försköts fokus från själva skrivandet till de
döva barnens samspel och meningsskapande kring ord och text. Insamlingen av
Linns skrivalster fullföljdes ändå och används alltså som beskrivits ovan.

ANALYSENS OLIKA STEG
Analysen har genomförts i flera steg vid flera tillfällen. Sammanfattningsvis ser
de olika analysstegen ut på följande sätt:
1.
2.
3.
4.
5.

Under inspelningarna
Vid varje dags slut
Efter varje filmperiod
Efter att allt videomaterial samlats in
Efter hela datainsamlings- och analysperioden – slutanalys

Nedan presenteras dessa olika steg närmare.

Steg 1 – Anteckningar under inspelningarna
I samband med inspelningarna har jag använt mig av min röst som metod för
fältanteckningar. Dessa anteckningar har bearbetats och skrivits ner under steg
tre och fyra, men har under tvåårsperioden på fältet varit ett stöd för tanken, så
att jag skulle kunna återkomma till personal och barn kommande dag med
eventuellt nya infallsvinklar och perspektiv.
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Jag har också bett personalen att uppmärksamma vissa saker för att senare kunna
reflektera kring detta tillsammans med mig. Jag har likaså under pågående
videoinspelningar samtalat med barn och vuxna kring företeelser, som jag sett
och reflekterat över.

Steg 2 – Återkoppling efter varje dags slut
Direkt efter varje dags slut under videoobservationsperioden har filmen
studerats och anteckningar gjorts angående bl.a. kringinformation, funderingar
och frågeställningar, som uppkommit under dagen eller medan filmen har
studerats. Detta har ofta lett till återkopplingar till personal eller föräldrar dagen
efter vid fortsatt filmning. Samtal har kontinuerligt förts på detta sätt.

Steg 3 – Urval efter varje filmperiod
Nästa steg i processen har varit att efter varje observationsperiod ordna allt nytt
material i nedskrivna sekvenser med rubriker efter innehåll och situation (se bilaga 1). Material valdes ur filmerna, vilka jag senare analyserade vidare. Detta
innebar att en del av filmerna rensades bort. Val gjordes utifrån två kriterier:
Sekvensen skulle innehålla någon form av möte med skrift (enl. den definition
som finns på s. 30) eller handalfabet. Det innebar att jag rensade bort sekvenser,
där barnen t.ex. lekte kurragömma, lekte med vatten utomhus eller busade i
kuddrummet.
Sekvensen skulle vara tydlig och möjlig att analysera och tolka på ett godtagbart
sätt. Det fanns sekvenser, som visserligen visade sig innehålla, t.ex. prat om
svenska språket, svenska ord eller barn som bokstaverade, men som var av så
dålig kvalité, att de inte kunde analyseras tillfredsställande. Dessa rensades bort.
Dålig kvalité här, kunde vara att kameravinkeln varit felaktig, bilden skakig eller
suddig, eller det var filmat på för långt avstånd för att jag korrekt skulle kunna
avläsa vad barnen säger.

Steg 4 – Återkoppling när allt videomaterial
samlats in och tolkats till svenska
I nästa steg, efter det att allt videomaterial samlats in, tolkades sekvenserna från
teckenspråk till svenska. Detta innebär att jag först tolkade vad barnet och den
vuxne sade verbalt. Vidare att jag nedtecknade en tolkning av sekvensens ickeverbala kommunikation och sist, att jag beskrev den vuxnes respektive barnets
roll i interaktionen.
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Tolkningen av kommunikationen på videobanden skedde på följande sätt.
Tecken för tecken skrevs löpande ner på en dator framför videon med ett
svenskt ord, skrivet med versaler (som markerar att det motsvarar tecken och
inte är svenska. Se bilaga 2). Varje sats backade jag flera gånger, och jag kontrollerade de använda tecknen mot de svenska orden som jag tidigare skrivit.
Därefter skrev jag samma sats på svenska. De svenska satser som jag skrivit är
min tolkning av, vad den teckenspråkiga satsen betyder. Jag är pedagog, inte
lingvist och kan inte göra anspråk på att vara helt säker på att översättningen är
fullständigt korrekt. Därför anger jag också att jag tolkar kommunikationen, inte
översätter den. Jag har också vinnlagt mig om att försöka skriva de svenska satserna så, att de mera liknar talspråk, eftersom de skulle se så ut om barnen var
talande. I nedtecknat tal, t.ex. från intervjuer i andra forskningsstudier, gör man
också en bearbetning av talet, så att det blir läsbart och förståeligt (Kvale, 1997).
Anteckningar gjordes om den ickeverbala kommunikationen på ett särskilt
schema (se bilaga 3). Ohna (1995), som gjort en intervjuundersökning av döva
vuxna, påpekar i sin uppsats ”Å vaere døv i en hørende verden” faran för att
man kan tappa information på vägen i översättningen från ett språk till ett annat.
Ett försök att säkerställa att man kommer ursprungsuttalandet så nära som
möjligt är, att involvera andra i tolknings- och översättningsarbetet, framförallt
de som har intervjuats eller observerats. Dessa andra kan vara personal och föräldrar, någon som känner barnen väl, men också oberoende personer som t.ex.
utbildade teckenspråkstolkar. Jag har gjort så att jag vid hembesök hos familjerna visat filmerna och pratat om dem. Jag har gjort hembesök vid minst två
tillfällen i varje familj. Vid dessa tillfällen gavs möjlighet att se föräldrarnas
reaktioner och förståelse av, vad som sades och skedde i filmsekvenserna. På
samma sätt har återkoppling skett i förskolan och skolan tillsammans med personalen där. Jag har samtalat med personalen i olika grupperingar vid olika tillfällen, ett flertal gånger.

Steg 5 – Slutanalys
Ett sista steg i analysprocessen, i en slutanalys efter all datainsamling, har varit
att kategorisera de utvalda sekvenserna tematiskt, jämföra med insamlat övrigt
material samt föräldrars och personals respons på detta samt de frågeställningar,
som detta arbete utgår ifrån. En sammanställning gjordes också för varje barn,
dels en över barnets skrivande i kronologisk ordning (se ett exempel bilaga 4),
dels en över handalfabetets användande likaså i kronologisk ordning, samt – för
några av de äldsta barnen – också över läsandet. (Schemat över läsandet liknar
schemat över skrivandet och tas inte med av utrymmesskäl. Bilagorna blir
annars för omfattande. Jag ansåg däremot att ett helt skrivschema borde vara
med för att möjliggöra för läsaren att se hur ett sådant schema ser ut.)
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Tabell 2. Sammanfattning av genomförandets och analysens olika steg. Genomförande; förberedelser, dataproduktion och analys.
TID

FÖRBEREDELSE

DATAPRODUKTION

vt
2000

Val av förskola
Val av barn
Kontakt med
hemmen. Skolbesök

ht
2000

Två veckor besök
utan registreringar

Samtal med familjerna
Hembesök
Insamling av barnens teckningar och
textalster
Insamling av ett hörande barns teckningar och
textalster
Videoinspelningar på förskolan
Insamling av barnens teckningar och
textalster
Insamling av ett hörande barns teckningar och
textalster
Videoinspelningar på förskolan
Insamling av barnens teckningar och
textalster
Hembesök
Insamling av ett hörande barns teckningar och
textalster
Videoinspelningar på förskolan och i skolan
Insamling av barnens teckningar och
textalster
Insamling av ett hörande barns teckningar och
textalster
Videoinspelningar på förskolan och i skolan
Insamling av ett hörande barns teckningar och
textalster
Intervjuer av specialpedagoger och lärare
Språkbedömning
Insamling av ett hörande barns teckningar och
textalster

vt
2001

ht
2001

vt
2002
ht
2002

vt
2003

Telefonsamtal med
specialpedagogerna
Kontakt med
teckenspråkstolk
ang. språkbedömning

Samtal och återkopplingar till barn, föräldrar
och personal
Hembesök

ANALYS

Steg 1 – 3

Steg 1 – 3

Steg 1 – 3

Steg 1 – 3
Steg 4

Steg 4
Steg 5

BESKRIVNING AV FÄLTETS FYSISKA RUM OCH
DE SOM FINNS DÄR
Förberedelserna för denna studie startade i maj 2000. Jag tog en första kontakt
med förskolan för ett medgivande från pedagogerna där. Forskningsidén
presenterades på ett personalmöte. Några veckor senare svarade personalen ja
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och skriftligt medgivande inhämtades från kommunledning och biträdande
rektor. Därefter kontaktade jag barnens föräldrar genom ett brev och något
senare med en telefonkontakt. I varje familj gjordes ett hembesök då forskningsprojektet närmare beskrevs och föräldrarna fick en möjlighet att ställa frågor.
Alla familjerna godkände därefter att deras barn fick vara med i projektet och de
lämnade samtliga ett skriftligt medgivande. Jag kontaktade den skola, där några
av barnen sedan började, när familjerna hade givit sitt godkännande. Personalen
gav sitt muntliga medgivande och skriftligt tillstånd inhämtades från skolledningen. I ett senare skede, i samband med videoupptagningarna har också skriftligt medgivande från all personal inhämtats.
Ytterligare några barn vistades på förskolan. Dessa barn hade börjat senare, efter
det att antalet barn bestämdes. Därför tog jag beslutet att inte ta med dessa barn i
studien. Orsaken till detta var att de den första tiden inte skulle finnas på förskolan mer än några få dagar, då och då, vilket skilde dem från de övriga, som
vistades på förskolan varje dag. De nytillkomna barnen kom däremot att finnas
med på filmerna och tillstånd har därför inhämtats också från deras föräldrar.
Det visade sig också senare, att dessa nytillkomna barn utvecklade intresse för
text och samspelade med speciellt en av flickorna i studien, vilket gjorde att de
likväl kom på sitt sätt att finnas med perifert likväl.

Presentation av undersökningsgruppen
Undersökningsgruppen består av sex barn från en förskola för döva i Sverige.
Samma barn följdes hela tiden. Den studerade gruppen barn består av två flickor
(ålder vid studiens start 5:9, 6:0) och fyra pojkar (ålder vid studiens start 3:1,
3:4, 6:5, 6:9). Eftersom studien pågick i två år, kom några av dem att börja
skolan under denna tid.
De sex barnen bedöms inte ha några kända tilläggshandikapp eller sociala
problem med komplicerad hemsituation. Vad gäller deras kognitiva utveckling
verkar alla sex ha utvecklats så, som personalen har förväntat sig, och vad man
kan förvänta sig av barn i dessa åldrar i övrigt. Variation finns i utveckling,
precis som man kan förvänta sig finna i vilken förskolegrupp som helst. Denna
bedömning är gjord av personalen och stöds av observationer utförda av pedagogiska hörselvårdens psykolog och av utsaga från specialpedagog.
Barnen är också vana vid att videofilmas. Man filmar fester, utflykter och lek,
som man brukar göra med hörande barn, men man filmar också barnens andra
aktiviteter i högre utsträckning än vad barn kanske annars är vana vid. Detta
underlättar för studien, eftersom man kan förvänta sig att barnen inte nämnvärt
låter sin kommunikation och sitt intressefokus störas av en filmkamera. Denna
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erfarenhet har också andra forskare inom dövområdet (jämför t.ex. Heiling,
1995; Ahlström, 2000).

Presentation av barnen
I detta avsnitt presenteras barnen vart och ett för sig.

Axel, 3:1 vid studiens start
Axel har flera syskon och en helt teckenspråkig familj. Mamma, pappa och
syskon är döva. Specialpedagog och övrig personal anser honom vara ett
normalutvecklat barn och han utvecklas under hela studien positivt. Han är döv
utan mätbara hörselrester. Den språkliga bedömningen anger, att han har en
åldersadekvat teckenspråkig kompetens.

Sven, 3:4 vid studiens start
Hela Svens familj, mamma, pappa och syskon, är hörande. Under studiens gång
utreds han därför att personal och föräldrar tycker att han inte utvecklas som han
borde språkligt och motoriskt. Han har däremot utvecklat en god social kompetens och han har ett stort intresse för bokstäver och ord. Den språkliga bedömningen, som gjordes för denna studie, anger att han har en något lägre teckenspråkig kompetens än man kan förvänta sig av ett barn i hans ålder. Han har en
grav hörselskada på båda sina öron och är beroende av teckenspråk för sin
kommunikation. Familjen anstränger sig för att utveckla ett bra teckenspråk i
hemmet. Han använder hörapparater och verkar ha viss nytta av dem.

Susanne, 5:9 vid studiens start
Mamma är hörselskadad och pappa är döv och båda föräldrarna behärskar
teckenspråk. Susanne är en adopterad dotter. Hon kom till Sverige när hon var
tre år. När föräldrarna hämtade henne i hennes ursprungsland kunde hon inga
tecken. Föräldrarna upplevde henne som språklös. Susanne har inga mätbara
resultat på hörselmätningarna. Hon bedöms av specialpedagog, psykolog och
personal idag ha uppnått en utveckling, som man kan benämna som adekvat för
åldern. Den språkliga bedömningen anger, att hon har en åldersadekvat teckenspråkig kompetens.

Maj, 6:0 vid studiens start
Hela familjen är hörande, mamma, pappa och syskon. Alla behärskar teckenspråk och använder det flitigt. Maj har en grav hörselskada på båda sina öron
och är teckenspråksberoende för sin dagliga kommunikation. Hon använder hörapparater och verkar ha nytta av dem. Hon kan uttala vissa ord tydligt, och en
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del av dem kan förmodligen även förstås av utomstående. Psykolog, specialpedagog och personal bedömer henne vara ett barn, som har utvecklats på alla
sätt efter vad man förväntar sig. Den språkliga bedömningen anger, att hon har
en åldersadekvat teckenspråkig kompetens.

Arne, 6:5 vid studiens start
Hela familjen är hörande, syskon, mamma och pappa. De är alla teckenspråkskunniga och använder det i kommunikationen hemma. I Arnes familj
finns också ett annat hemspråk än svenska. Arne har en grav hörselskada på
båda sina öron men använder hörapparater och verkar ha viss nytta av dem. Han
är teckenspråksberoende för sin dagliga kommunikation. Med hjälp av sina hörapparater uppfattar han i viss mån tal och använder själv ord han kan. De är
dock svårförståeliga för den som inte känner pojken. Han är bedömd av
psykolog och personal som normalt utvecklad för sin ålder. Den språkliga
bedömningen anger, att han har en åldersadekvat teckenspråkig kompetens.

Gustaf, 6:9 vid studiens start
I Gustafs familj är också alla hörande. Han har mamma, pappa och ett syskon.
Teckenspråk är det språk som används av hela familjen i kommunikation med
Gustaf. Han har inga mätbara resultat på hörselmätningen och fick Cochlea
Implantat (CI) inopererat vid studiens slutskede, våren 2002. Den språkliga
bedömningen anger, att han har en något lägre teckenspråkig kompetens än man
kan förvänta sig av ett barn i hans ålder.

Presentation av förskolan och skolan
Skolan är en av sex statliga, en kommunal samt en friskola för döva och hörselskadade i Sverige. Skolan har elever från år 1 till år 10, både döva och hörselskadade. Det finns både teckenspråkiga och svenskspråkiga klassrum, beroende
på språkligt behov hos eleverna. Förskolan och skolan tar emot elever från en
större region. Förskolebarnen åker hem varje dag, men för de barn i skolan,
vilka bor långt bort, erbjuds familjerna elevhem för sina barn, om familjen har
svårighet att lämna hemkommunen. De flesta av dessa familjer väljer dock att
flytta till skolorten. Endast ett av barnen i den studerade gruppen bor utanför
skolorten, dock inom dagligt resavstånd.
Förskolan och skolan finns geografiskt nära varandra och samarbete sker. Förskolan innehåller både avdelningar för hörande och för döva. I huset finns också
verksamhet för föräldrar och landstingets Hörsel- och Dövverksamhet. På eftermiddagarna kommer också fritidsbarnen dit.
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Personalen består av flera yrkeskategorier. Det är förskollärare, specialpedagog,
fritidspedagog, barnskötare och klasslärare. Det finns ibland vikarier och assistenter, som så att säga råkar komma med på observationerna, och det finns de
som arbetar där alltid. Jag har inte funnit det viktigt att presentera dem särkilt
här. Ibland kan det i resultatdelen vara viktigt att få veta, t.ex. om en person är
döv, för förståelse av tolkningen av en situation. Då anger jag det i texten. De
vuxna som finns med i exemplen i kommande resultatkapitel är: Pia, Marit, Ina,
Britt, Eva, Gullan, Jenny, Janne, Titti, Carol, Sara, Affe och Ann-Marie.
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DEL III

RESULTAT

INLEDNING
De följande sex kapitlen i avhandlingen kommer att behandla olika aspekter på
barnens skriftspråkande aktiviteter under studiens gång. Jag har valt att rapportera studiens resultat i tematisk form (Hammersley & Atkinson, 1983). Jag har i
nedanstående kapitel tagit med många exempel, för att läsaren själv ska kunna
avgöra studiens generaliserbarhet på andra grupper barn, vilket Brewer (2000)
menar är en förutsättning för att ett etnografiskt arbete ska kunna bedömas. Det
som redovisas här är videoobservationer, samtal och intervjuer med vuxna och
barn, fältanteckningar samt exempel från barnens skrivna alster. Jag har valt att
beskriva resultaten här utan att anknyta till annan forskning men kommer att
göra detta i Del IV av studien, där resultaten sammanfattas och pedagogiska
implikationer tas upp. Följande teman utgör resultatkapitlen:
Textmiljön, kapitel 7, som beskriver vilka typer av text barnen möter och hur de
agerar kring dem.
Handalfabetet, kapitel 8, som särskilt tar upp handalfabetets roll i barnens vardagliga aktörskap, i relation till en skriftspråkande praktik.
Lekläsa Lekskriva Lekbokstavera, kapitel 9, som beskriver hur döva barn i sin
lek agerar och lär som läsande, skrivande och bokstaverande individer.
Skriva och bokstavera som kommunikativ praktik, kapitel 10, som beskriver hur
barnen agerar och använder skrift och handalfabet i en kommunikativ praktik.
Medlemskap i de läsandes förening, kapitel 11, som beskriver hur barnen på
olika sätt närmar sig rollen som medlemmar i den skriftspråkliga kulturen och
vad som hindrar dem.
Det första kapitlet i denna del är dock kapitlet med titeln Visualitet, kapitel 6.
Det har tillkommit för att belysa det som annars inte alltid är uppenbart i
förståelsen av döva barns situation och som framkommit i studien. Det är också
för att tydliggöra för dem, som inte arbetar med döva barn det som är specifikt i
en teckenspråkig och visuell praktik. Detta kapitel skall ses som ett inledande
resultatkapitel.
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LÄSANVISNINGAR FÖR RESULTATKAPITLEN
De följande kapitlen kommer att innehålla utsagor direkt ur intervjuer, samtal,
videoobservationer, anteckningar och från barnens alster. I övrigt berättar jag
om episoderna omväxlande med dessa avskrifter ur data. Berättandet skrivs som
löpande text och det som citerats direkt ur ovanstående källor anges med indrag,
som övriga citat i detta arbete. De utsagor ur mina videoinspelningar, som återges nedan i avhandlingstexten, har olika språklig form. Därför är det nödvändigt
att återge den kommunikation som sker med markeringar i texten, så att man kan
förstå hur den har uttryckts. I bilagorna till denna avhandling kan man se exempel på hur mitt arbetsmaterial sett ut i skrift innan nedanstående text tagit form.
Jag har valt att inte konstruera en ”kommunikationsnyckel” (Ahlström, 2000, s.
64) för att särskilja tal från tecken osv. i redovisningarna av observationerna
utan kommer istället att kommentera de textuella markeringar som finns efterhand som de uppträder i texten. Däremot bör påpekas att genomgående skrivs
bokstaveringar med handalfabetet med versaler med bindestreck emellan. Likaså
när barnen tecknar till varandra och till de vuxna skriver jag att de säger saker
till varandra, vilket alltid ska uppfattas som att de använder teckenspråk, och
inte att de talar. I många fall står det också ”Du!” vilket oftast utgörs av en
rörelse eller knackning som barnet gör för att få uppmärksamhet.
I vissa fall finns stavfel i exempel som redovisas nedan hämtade från mina data.
Det beror på att de är exakt återgivna så som barnen gjort när de skrivit dem.
Det kan vara i istället för I, j istället för J, d istället för b och liknande. Ibland
har barnen spegelvänt andra bokstäver, vilket jag i så fall berättar i texten.
Alla vuxna, oavsett utbildning, som arbetar med barnen och som finns med i
materialet benämner jag pedagog och alla skrivs som hon. Detta eftersom jag
inte anser att det har någon betydelse för studiens fokus, nämligen barnens
agerande kring användandet av text. Det innebär inte att jag i övrigt anser att
utbildning eller kön är oväsentligt och utan betydelse. Resultaten som redovisas
i kapitlen nedan är hämtade både från förskolan, fritidshemmet och skolan. Av
åldersangivelser på barnen framgår detta, även om man kanske inte annars förstår det av situationerna som är beskrivna.
Andra än de sex barnens namn förekommer i texten. Dessa namn är också
fiktiva och tas med i de fall de är viktiga för sammanhanget eller gör texten
lättare att läsa.
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VISUALITET
Ögat är ingen kamera. Vi tolkar det vi ser i en ”sökande och tolkande” (Berefelt,
1992, s. 10) aktiv process. Han skriver:
Vi har en medfödd förmåga att ta emot och bearbeta optiska signaler från vår omgivning, men vad vi ser och hur vi ser beror i hög grad på vår erfarenhet och är en fråga
om inlärning (s. 10).

Vad vi uppfattar att vi ser är också kulturellt konstruerad, vilket gör att vi tolkar
bilder och andra synintryck olika beroende på de kulturella och sociala erfarenheter vi gör (Wenneberg, 2001). Messaris (1994) menar dock att vissa fenomen,
gällande vår visuella perception, ändå är gemensamma globalt. Ett sådant är hur
vi tolkar bilder, menar han.
Denna avhandling fördjupar sig inte i kunskapsfältet kring begreppet visuell
perception. Däremot erkänner avhandlingen den stora betydelse som den
visuella perceptionen har för alla barn och för döva barn i synnerhet. Det gäller
både det som omnämns som ”lower-level vision” (Kosslyn, 1995, s. xii), vilket
registrerar det vi ser, och ”higher-level vision” (ibid) vilket innebär tolkning av
det vi ser. Den visuella perceptionen är tolkningar av vad ögat registrerar på en
lower-level-nivå vilket möjliggör att vi kan uppfatta fenomen som färg, form,
rörelse, spatiala relationer, rymd och djup (Schiffman, 1982) och tolka dem till
något som är meningsfullt. Dretske (1995) talar om ”meaningful perception” (s.
331) eller ”cognitive perception” (s. 333) som higher-level vision. Han menar att
detta kräver något mycket mer än att bara se något. Han begränsar begreppet
visuell perception som ”perception of facts” (s. 333) och föreslår, att vi talar om
”sense perception” (s. 333) som att bara se, registrera något vi ser och
”meaningful perception” (s. 333) för det vi förstår när vi ser. I allt vi gör och
tolkar av det vi upplever krävs, att vi faktiskt inte bara upplever det med våra
sinnen, utan att vi också ges möjlighet att tolka det. Denna studie vill i detta inledande kapitel uppmärksamma, att vi möjligen upplever det vi ser på olika sätt
beroende på om vi är hörande, auditivt inriktade på vår vardag, eller döva,
visuellt inriktade.
När det gäller en grupp människor som är döva, skulle man kunna förvänta sig
att forskning som gäller dem skulle ha arbetat med fenomen som har med
visualitet att göra. I litteratur om döva barn, ser man dock sällan, att man vänder
på steken och talar om seende, visuella barn, istället för om ickehörande, döva
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(Erting, 1992). Grushkin (1998) förespråkar att vi slutar att arbeta som om döva
är nästan hörande. Vi bör använda oss av metoder som byggs utifrån att barnen
är seende. Vi behöver ett paradigmskifte menar han.
Människor som arbetar med döva personer blir ganska fort varse vad de bör
tänka på för att bli förstådda, som t.ex. när den döva personen inte ser på dig,
kan du inte säga det du vill ha sagt, så när du vill börja prata måste du först ha
ögonkontakt. När döva tittar ner vet de inte vad som sägs. Följande typ av anmärkning finns ofta med i anteckningar från observationerna:
Sven äter äpple och tittar ner. Han är inte med mera. (00.12.05)

Detta är ganska självklart, och man lär sig ganska fort också de strategier, som
döva själva använder för att upprätthålla och för att återta kontakt. Här är två
exempel på strategier för att få uppmärksamhet, hämtade från en av observationerna:
Sven använder rop för att få uppmärksamhet. Axel klappar Britt på benet. (00.10.24)

Ett annat exempel som de flesta snabbt lär sig är problemet med motljuset.
Barnen kan inte avläsa någon som t.ex. berättar en saga, som i följande exempel,
om de inte kan se bra:
Gullan sitter ute och läser saga för barnen. Susanne och ett annat barn har badat och
kommer gående. De stannar upp och blir intresserade och sätter sig ner de också. Gullan
får byta plats, för hon upptäcker att de har solen i ögonen. (02.06.07)

Ett ytterligare exempel är, att det krävs större koncentration av en, som ska se
det som sägs, än den som ska höra ett budskap. Hörande kan halvt om halvt höra
samt höra och titta ner samtidigt, utan att man tappar den röda tråden. För döva
är det mesta som kommuniceras omöjligt att tolka, om det inte direkt uppfattas
av synen. Det gör att t.ex. högläsning, samlingar och genomgångar i skolan kan
vara problematiska precis efter maten, när barnen är som tröttast. Som hörande
pedagog är det lätt att tänka sig högläsning som avkoppling. För ett dövt barn
innebär det, att det måste sitta upp så det ser, och barnet måste dessutom koncentrerat se hela tiden på den som tecknar för att inte förlora delar av berättelsen. Vad jag ska ta upp i detta kapitel är dock sådant, som man kanske först
upptäcker i observationen och som har med visualitet att göra. Det finns både
exempel som tydligt beskriver hur starkt förankrat vårt sätt att tolka kommunikationen hänger ihop med, om man är visuellt eller auditivt inriktad på kommunikation, och exempel på att personer i studien ger visuella intryck en annan
innebörd, på grund av de erfarenheter de har.
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SE OCH TECKNA SAMTIDIGT
Situationer, där man kommunicerar kring text, ord och bokstäver på papper, i
böcker, på anslag och liknande, kan vara för komplicerade för att kunna fungera
perfekt i en teckenspråkig miljö. Det är situationer, där man både måste se på det
som omtalas och hinna med att uppfatta teckenspråket – det som sägs – samtidigt.
Britt är en av pedagogerna på förskolan. Hon har utvecklat en strategi för att
klara att hålla kvar Axels (3:8) uppmärksamhet. Axel vill ha blöjan17 på när han
går ut. Han är lite osäker på om han ska klara att hålla sig torr under leken (fast
det händer aldrig att han behöver den egentligen). Han tar en blöja i hyllan. På
blöjan står bokstäverna XL skrivna med versaler, men på hans ska det stå
MAXI. Britt visar honom texten och förklarar, att det står olika på hans och lekkamratens blöja. Hon håller kvar hans uppmärksamhet på blöjans text genom att
göra två saker. Dels väntar hon in ögonkontakt med honom, tecknar det hon vill
säga och med blicken och sitt leende visar, att han får kommentera det hon sagt.
Dels tittar hon ner på blöjan och fortsätter att kommentera texten genom att
teckna i hans synfält. De tittar samtidigt på texten och på hennes händer. Hon
förväntar sig också, att han faktiskt ska intressera sig för texten, och att han är
kompetent nog att se att de tryckta bokstavskombinationerna är olika. Hon har
förväntningar på att han kan följa hennes visuella signaler och hon tror på hans
förmåga att urskilja de textuella skillnaderna. Bokstäverna på blöjan, men inte
de små lekande barnfigurerna som också är tryckta på den, har ett informativt
värde. Britts förhållningssätt mot Axel gör att hon samtidigt talar om för honom
att dessa visuella markörer är något han bör lägga märke till. Axel verkar också
vara med på allt detta. Han följer hennes blick, tittar på hennes händer och på
blöjan. Han blir bekräftad som en som förstår och hans uttryck, kropp och
ansiktsuttryck speglar uppmärksam trygghet. Det är också han som avslutar
samtalet med att ta blöjan ur Britts hand och räcka henne den åter.
Sara, en annan pedagog på förskolan, är själv döv. Hon visar samma insikt och
hon förutsätter också att barnen är intresserade av text. Axel (4:1) plockar själv
fram och gör i ordning, så att Sara kan läsa med bokställ och stol och allt. Sara
sätter sig på golvet tillsammans med Axel. Hon har boken i ett, för döva barn,
särskilt konstruerat bokställ i plexiglas. Bokens sidor hålls kvar av en liten böjd
kant på stället och hennes händer är därmed fria att teckna. Hon ställer bokstället
så att de båda kan se i boken samtidigt.

17

Detta exempel är beskrivet i bilaga 1-3.
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Sara pekar i texten och på bilderna och läser verkligen boken. Han får en koppling till
att det är texten hon läser. Hon sitter på golvet snett vid boken så att han ser henne vid
ena sidan och boken rakt fram. Hon kan läsa i boken och se honom också. (01.10.19)

Axel uppfattar hennes pekningar och följer hennes händers rörelser mellan
tecken och pekningar i texten. Han tittar omväxlande upp på hennes ansikte och
på hennes pekningar. Detta visar att han samtidigt tycks kunna uppfatta flera
saker visuellt. Han verkar uppfatta både vad som sägs, vilket i teckenspråk inbegriper både ansikte, kropp och händers uttryck, samt pekningar, bilder och text i
boken.
De små barnen i denna studie förefaller inte alltid tänka på, att de inte kan
teckna, vända ryggen åt dem de tilltalar och bli förstådda på samma gång. När
barnet tecknar utan att någon kan se deras tecken, brister kommunikationen. Det
saknas ett ömsesidigt möte, när barnet tror att det som det kommunicerar mottas.
Hade det varit ett hörande barn hade den vuxne kanske uppfattat att barnet säger
något och med en fråga visat intresse för det som sagts. Sven (4:3) står vid en
handalfabetsplansch som sitter uppsatt i barns ögonhöjd på matrummets vägg.
Han tecknar för sig själv och kommenterar symbolen som finns nederst på
planschen. Symbolen är Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) och innehåller
därför bokstäverna SDR. Han pratar först om S:et vänd mot planschen och sedan
om att Axel ska komma vänd inåt rummet, mot de vuxna som sitter där.
Sven står vid handalfabetsplanschen i matrummet. Han tittar på SDR-symbolen längst
ner. Han har upptäckt att det är ett S i symbolen!
Sven: Det där. (vänder sig ut mot rummet)
Axel kommer. (Sven vänder sig mot planschen igen)
Den där är min! (pekar på S i SDR) Min är med. (vänder sig ut mot rummet)
Kommer sedan.
Jag säger i kameran: S /otydligt/ Jag tror inte att någon i rummet uppfattade riktigt vad
Sven sa. Han fick bara svar på detta med att Axel kommer snart. (01.09.21)

Den här typen av händelser finns inte registrerad för de äldre barnen en enda
gång under de två åren jag följde dem. De tycks tänka på, att andra inte kan
förstå vad de säger, om de inte ser deras händer och ansikten. En annan förklaring till ovanstående sekvens kan vara att Sven helt enkelt står och pratar med
sig själv.

SE OCH SKRIVA SAMTIDIGT
Missförstånd uppstår mellan pedagog och barn och mellan barn för att de missar
tecken när de samtidigt ska arbeta eller tittar tillfälligt bort. Om pedagogen är
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hörande verkar det vanligare att hon förutsätter att barnet alltid uppfattat det som
sagts, även om barnet tittat bort när något tecknats.
I nedanstående exempel verkar pedagogen och barnet tala förbi varandra och
barnet är uppriktigt irriterad. Detta syns särskilt tydligt där en hörande pedagog
ska hjälpa ett barn med det som ska målas och barnet är ivrigt att klara uppgiften
själv. Så småningom tycks det gå upp för pedagogen att de talar förbi varandra.
Barnet självt verkar inte förstå vad som blivit fel.
Susanne (5:9) ska måla rätt färg. Uppgiften går ut på att varje siffra motsvarar en
färg. I boken står att 5=GRÖN. Tidigare i boken stod 5=RÖD. Nu tittar hon tillbaka i boken och ser att alla uppgifter som blev fem då målades röda. Hon sluter
sig därför till att alla sådana även nu ska målas röda. Pedagogen försöker att förklara för henne, men kommunikationen brister eftersom Susanne samtidigt
jobbar och därmed tittar ner. Pedagogen förklarar och verkar vara omedveten
om att Susanne inte ser det. Susanne är säker på att hon gör rätt men blir ändå
tillrättavisad. Pedagogen säger: ”Ja” men rättar henne ändå. Vad som i själva
verket händer är, att Susanne i sin iver att jobba inte väntar in den vuxnes förklaringar, och den vuxne är inte medveten om att flickan bara ser hälften av det
som hon säger och förstår det som sagts därefter. Ett sådant exempel är när
Susanne tror att det är siffran som är fel och tecknar frågande: ”FEM?”, vilket
pedagogen bekräftar med ett: ”Ja!”. Då tittar Susanne ner och samtidigt tecknar
pedagogen att: ”MEN /…/” och förklarar att det är färgen som bestämmer siffra
och inte tvärtom, vilket Susanne alltså inte ser. När Susanne sedan ser upp, ser
hon ansiktet på en irriterad lärare som fortfarande inte är nöjd med henne.

SKRIVA OCH TECKNA SAMTIDIGT
Ett exempel på att man kan hitta strategier för att se tecken och skriva samtidigt
är, när Sven (4:8) ska skriva sitt namn. Pedagogen tycker att han ska prova att
göra det utan hjälp, även om han själv helst vill att hon ska bokstavera före. Han
får bokstavera före, och hon bekräftar att han gör rätt genom att vänta in honom,
innan hon visar honom den manuella bokstaven. Han bokstaverar före och hon
följer, bokstav för bokstav genom namnet. Sedan skriver Sven sitt namn medan
pedagogen låter sin hand ligga intill hans skrift och hon visar varje manuell bokstav samtidigt som han skriver den.
Ett annat problem som uppstår i pedagogiska sammanhang är, att tala om för
läraren vad man kan, och hålla kvar lärarens uppmärksamhet samtidigt som man
arbetar vidare. Att titta ner och skriva och då hålla kvar kontakten med läraren är
ett problem som hörande barn inte behöver tänka så mycket på. Det är bara att
prata på eller lyssna, på samma gång som man skriver. Man hör svaren och kan
svara tillbaka, och man kan samtidigt skriva, utan att kontakten bryts. Maj (7:1)
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har frågat hur man skriver ordet gorilla. Hon tyckte ordet var besvärligt så hon
skriver apa istället, men fröken är envis och menar, att hon ju visst kan skriva
gorilla. De bokstaverar det tillsammans, varpå Maj tittar ner och börjar skriva,
med sin vänstra hand. Samtidigt håller hon upp den andra handen, högt upp i
luften, och bokstaverar det hon just skriver. Pia, pedagogen, ställer sig vid ett
annat barns bord, medan hon samtidigt håller kvar blicken på Majs hand.
Maj (7:1) håller högerhanden högt som för Pia att läsa hennes hand och skriver med
vänster. Handen bokstaverar G-O-I-L-L-A18.. Hon skriver GOiLLA Hon missade alltså
r-et. (01.11.22)

Hon får därefter bekräftat, när hon tittar upp från papperet, att det bara är att
lägga till ett r så blir det rätt. Maj är nöjd. Om hon inte hade kunnat hålla kvar
sin lärares uppmärksamhet hade hon varit tvungen att vänta tills hon fått ögonkontakt igen. Om läraren är döv och man tappar kontakten, måste man gå fram
till personen och söka kontakt genom, att ta i denne eller försöka att påkalla
uppmärksamhet genom att t.ex. vifta med händerna. Det finns en risk, vid en
förlorad kontakt, att ordet hade fått förbli ”goilla” och att Maj skulle ha fortsatt
att tro att det var rättstavat. Strategin att hålla upp sin hand har Maj själv kommit
på och Pia anammat. Maj demonstrerar också en säkerhet i sin övertygelse om,
att pedagogen inte sviker henne utan ser hennes hand och möter hennes blick när
hon skrivit klart.

BLUNDA OCH BOKSTAVERA
Det pågår en förhandling i barngruppen kring vad bokstavering är, och vad som
krävs för att kunna det. Barnen förhandlar om, och konstruerar sin uppfattning
om vad som är lätt och svårt när man bokstaverar i interaktion med varandra.
Susanne (7:1), i nedanstående situation, konstruerar sig som en person som kan
stänga av sin syn och dessutom prestera något som hon tycks tycka är svårt, att
bokstavera P-A-J om och om igen. Det verkar heller inte tillräckligt för Susanne
att kunna blunda och bokstavera enbart. Hon visar också, att hon vill samtala
med någon om att hon kan det, och tillsammans med någon demonstrera, att hon
också tillhör denna barngrupps blunda-bokstavera-kultur.
En vuxen kommer in med mellanmålsvagnen och berättar att det blir paj denna
dag till mellanmål. Det tecken hon använder för det svenska ordet paj
bokstaverar hon, vilket innebär att hon säger:
En vuxen: Det är P-A-J
Susanne: P-A-J P-A-J P-A-J det får vi. (Susanne övar några gånger med ögonen öppna)

18

Bokstaverat ord som här, G-O-I-L-L-A, skrivs med versaler med bindestreck emellan.
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Den vuxne tecknar något utanför bild.
Susanne till en kamrat: Du! Det är (blundar) P-A-J P-A-J P-A-J P-A-J
P-A-J P-A-J P-A-J P-A-J P-A-J (ler och öppnar ögonen)
Du! Titta! (blundar igen) P-A-J P-A-J19 (02.02.28)

I ovanstående sekvens är Susanne 7:1. Senare när hon är 8:4 säger hon i ett
samtal, att hon inte vet varför hon blundar, när hon bokstaverar. Vi tittar på
videosekvensen ovan. Med i samtalet är en något år äldre kamrat, som menar att
hon kan koncentrera sig bättre om hon blundar. Det förefaller, som om Susanne,
som är yngre, blundar först när hon verkligen kan den bokstaverade representationen av ordet. Den äldre kamraten använder blundandet som en strategi för
att inte distraheras av annat när hon memorerar ord.
Carin: Du såg där (pekar på TV:n) att du blundar när du bokstaverar. Varför gör du det?
Susanne: Vet inte.
Kamraten: Jo, men det gör jag också, för då ser man ordet liksom som en film inuti
huvudet.
(Susanne nickar)
Carin: Är det så för dig också Susanne?
Susanne: Ja.
Carin: Berätta!
Susanne: Vet inte….. Man kommer ihåg om man blundar.
Kamraten: Man ser ordet inuti. Om man tittar då tittar man åt ett annat håll, och då
tappar man koncentrationen.
Carin: Det är lättare att koncentrera sig med stängda ögon?
Kamraten: Ja så är det.
Till Susanne: Om du ska öva på ett ord, hur gör du då om du ska koncentrera dig?
Susanne: Jag blundar.
Carin: Du blundar och bokstaverar.
Susanne: Ja.
Carin: Måste man kunna ordet om man ska klara att blunda? Eller kan man blunda när
man övar?
Susanne: Man kan ordet, och sen kan man blunda.
Kamraten: Jag kan tänka i huvudet och bokstavera. Om jag kan ordet behöver jag inte
blunda.
Carin: Ni båda säger, att man kan blunda om man kan ordet. Är det så?
Susanne: Ja.
Kamraten: Ja, men det är bara om man ska koncentrera sig och inte kan ordet riktigt
säkert. Jag gör inte det numera.
Carin: Så nu blundar du aldrig och bokstaverar?
19

P-A-J är här skrivet med fet stil för att markera att Susanne samtidigt som hon bokstaverar paj
också har ljud som motsvarar det svenska uttalet.
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Kamraten: Nej. Jag ser ordet i boken och tittar och tittar, och sen bokstaverar jag det
med ögonen öppna.
Carin: Hur gör du Susanne?
Susanne: Jag övar och bokstaverar och bokstaverar, och sen kan jag när jag blundar.
Carin: Så du tittar och tittar och övar, och sen blundar du?
Susanne: Ja. Först bokstaverar jag, och sen blundar jag. (03.06.03)

Ett annat exempel är, när Gustaf (7:10) tränar färgernas namn med sin lärare.
Dels poängterar han att bokstavera fort är viktigt och dels blundar han när han
bokstaverar. Med fort tolkas här, som att han menar att han kan det i en
assimilerad rörelse utan att stoppa upp mellan de olika manuella bokstäverna.
Han kan bokstavera det svenska ordet, så att de olika manuella bokstäverna
flyter in i varandra, precis så som vuxna bokstaverar. Dessutom verkar det vara
viktigt för honom att visa läraren att han kan bokstavera utan att öppna ögonen.
Ordbilden finns inte inom synhåll, så han kan alltså inte mena här att han kan
bokstavera utan att se förebilden framför sig.
Pia: Oj! Hur bokstaverar man grön? G….
Gustaf: Jag vet själv. Jag vet! Först jag, fort.
Pia: Du ja.
Gustaf: (blundar) G…-R..-Ö..-N
Pia: G..
Pia till mig: Det är roligt att de tror det är svårare om man blundar.
Gustaf: (öppnar ögonen) Jag vet jag! (01.11.19)

Detta fenomen, att blunda medan man bokstaverar, förekommer i alla möjliga
situationer i barnens vardag.

BLUNDA OCH TECKNA
Pia, som har lärt av barnen, att de tycker det är bättre att bokstavera eller teckna
utan att se samtidigt, utnyttjar detta i sitt arbete. Hon uppmanar Gustaf (7:8) att
blunda och rabbla veckodagarnas tecken samtidigt. För barnen verkar det alltså
vara svårare att klara även detta när de blundar. De tycks också mera stolta över
sig själva då de kan blunda och bokstavera på samma gång. Gustaf ler också
stort när han kan, men han visar en viss osäkerhet i om han gör rätt eller inte, när
han blundar. Barnen synes uppleva att de inte har full kontroll över sina tecken.
En kinestetisk20 respons förefaller inte vara lika påtaglig.

20

Med ordet kinestetisk avses förmågan att uppfatta olika kroppsdelars läge och rörelse och
förhållanden dem emellan.
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Pia: Kan du blunda och rabbla måndag tisdag? Kan du det? Prova!
Gustaf: (blundar) måndag, tisdag, onsdag, torsdag …. (tittar) Fredag? Vet jag det rätta?
Hur gör jag? Är det rätt?
Pia: /ej i bild/
Gustaf: (blundar igen) fredag, lördag, söndag. (01.09.25)

Här visar han också, med sin fråga: ”Hur gör jag?” att han inte riktigt har
kontroll på att han har rätt ordning på veckodagarna när han blundar.

VUXNAS FELTOLKNINGAR
I observationerna förekommer ytterligare missförstånd och feltolkningar,
förutom det som tidigare berörts och som gäller att vuxna arbetar och fungerar
utifrån en auditiv kommunikationskod. Nedan följer exempel på två andra
orsaker till missförstånd. Det första är missförstånd som innebär att den vuxne
inte sett eller förstått barnet och inte svarar på det barnet säger. Det andra är
missförstånd på grund av att barnet visserligen kan uttrycka sig och berätta
något men gör det på ett sådant sätt, att budskapet inte blir begripligt för den
som tar emot det. I båda fallen skapar dessa missförstånd osäkerhet hos barnet
och pedagogen får då uppfattningen att barnet inte kan. Nedanstående är ett
exempel på den sistnämnda typen av missförstånd.
Britt och Sven (3:11) sitter och tittar på bokstäver som finns på ett tygstycke, ett
docktäcke. Sven har sett sin bokstav S och har talat om det för pedagogen. Hon
fortsätter ändå att fråga honom var hans bokstav är. Sven svarar att det har han
redan sagt och säger att de kan leta på andra sidan docktäcket. Han blir osäker
när hon ändå fortsätter fråga honom om hans bokstav. Han pekar därför på en
annan bokstav och avleder pedagogen in på en lek istället.
Sven: Jag har gjort det. Vi letar där. (Han pekar under docktäcket och vill vända det)
Britt: Var är S? (Sven ser hennes S. Det upptäcker inte Britt.) Du! Var är S? S, var är
det? (Sven rynkar pannan)
Sven: Var är det? … Jag har sett den. …Du, den här är så? (pekar på ett V på täcket och
visar den manuella bokstaven V)
Britt: Det är V. (manuell bokstav). Sven bokstaverar V.
Sven: N (utför den manuella bokstaven N. Ler)
Britt: V (utför den manuella bokstaven V. Ler och böjer sig fram och lägger sin panna
mot hans)
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Sven: sax (Sven leker att V är som en sax som klipper ”av” Britts arm och det skojar de
sedan om). (01.05.29)21

Sven tecknar alldeles tydligt, men han får inte läraren att förstå, att när han säger
att: ”han har gjort det” och att: ”han har sett” så menar han, att han har sett bokstaven S på docktäcket. Han är klar med den, så att säga. Sven visar också sin
osäkerhet genom sitt ansiktsuttryck när hon fortsätter att fråga.
Även de äldre barnen kan bli missförstådda på grund av att de vuxna inte alltid
förstår dem. Gustaf (7:10) kan det svenska ordet måla i skriven form. Det ser
man på videosekvensen. Gustaf får frågan, vad det skrivna ordet måla betyder.
Han pekar då på det han nyss har målat. Han blir först osäker när hon inte tolkar
hans pekning som rätt svar. Därför svarar han: ”Jag vet inte” när pedagogen
frågar honom igen. När pedagogen sedan ska teckna det rätta svaret är hans hand
på väg att teckna måla samtidigt med pedagogens, men han hinner inte. Pedagogen får därför aldrig veta att han kan.
Pia: (Pia pekar på ordet måla i texten) Vad är M-Å-L-A? Vad betyder M-Å-L-A?
Gustaf: Det där. (pekar på det han målat i boken)
Pia: Vänta lite! Vad betyder M-Å-L-A?
Gustaf: Vet inte.
Pia: Måla.
Gustaf: Måla. (Tecknas samtidigt med Pia). (01.11.19)

Det gemensamma i ovanstående situationer är, att barnet visar osäkerhet och
verkar lägga skulden på sig självt för missförstånden. Barnet tycks tolka den
vuxnes reaktioner så att det tror att det är det självt som inte kan, eller har svarat
fel. Den vuxne bekräftar då uppfattningen att barnet inte kan genom att fråga
om. Barnet blir alltså stärkt i sin uppfattning att det inte kan.

SAMMANFATTNING
Barnen uppfattar sin omgivning och den kommunikation som omger dem genom
en visuell kod, medan de flesta vuxna kring dem har en auditiv inriktning av sin
förståelse. Barnen respektive de vuxna tolkar det som händer dem utifrån sin
egen erfarenhetsvärld, och därför uppstår missförstånd och feltolkningar. I detta
har den vuxne ett stort ansvar genom att uppmärksamma och medvetandegöra,
vad det innebär att vara visuell. I de fall de vuxna gör det, visar studien, att de
kan lära av barnens strategier och effektivt utnyttja dessa för att kommunicera

21

Bokstävernas manuella motsvarighet i handalfabetet: S:
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och göra saker samtidigt, vilket annars är svårt när språket som används är
teckenspråk.
I barngruppen har det skapats en kultur som innebär att det är bättre att bokstavera när man blundar än när man tittar. Barnen i studien verkar ha uppfattningen att de kan blunda och bokstavera ett ord först när det är befäst och de
har memorerat det. Äldre skolbarn förefaller blunda för att koncentrera sig
bättre. Denna blunda-bokstavera-kultur utnyttjas av en av pedagogerna. Hon
uppmanar barnen att blunda när de ska bokstavera, vilket gör att de tycker det är
roligare och mera spännande, vilket i sin tur verkar stimulera bokstaverandet och
rabblandet av t.ex. veckodagarna eller månaderna.
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TEXTMILJÖN
Efter hand som studien framskred i förskole- och skolmiljön blev det mer och
mer uppenbart vilken betydelse textmiljön som omgav barnen har. Världen är
full av texter och de finns överallt, på väggar, på kläder, på skyltar, i datorn, på
TV, på reklampelare, i tidningar osv. Genom sitt agerande visade barnen de
texter som faktiskt fångade dem. Dessa var av olika slag och var inte alltid de,
som de vuxna verkade tro skulle intressera dem. När barnen engagerar sig i olika
aktiviteter, som t.ex. att spela ett spel, kan de samtidigt ha att göra med text eller
bokstäver i någon form, som de därmed kan tolka och förstå utifrån de konstruktioner barnen har av vad bokstäver står för. Med textmiljön menas i denna
studie alltså inte enbart de sagor och berättelser man finner i barnens miljö, utan
mycket mer än så.

ORD OCH TEXT I VARDAGEN
Barnen möter ord och texter på olika sätt i den vardagliga praktiken. Barnen
söker en del av dessa ord och texter aktivt medan andra tycks passera revy utan
att barnen intresserar sig nämnvärt för dem. Det verkar vara så generellt, att de
texter som uppmärksammas också har mening för barnen.

Att möta skrift genom spel
Maj (6:0) spelar spel med en kamrat och verkar upptäcka samtidigt en, för henne
ny sak. Hon upptäcker att andra kan ha samma namn som hon, och att en ful
man på bilden har samma namn som pojken hon är förtjust i.
Maj: M-A-J! Jag heter M-A-J. Det heter jag. T-O … Va! T-O-M, Tom! Tom. Han heter
Tom! (Tittar upp med stora förvånade ögon, skrattar till och drar upp ena sidan av
överläppen, mungiporna neråt. Hon verkar tycka det är löjligt.). (00.10.23)

Det är spelets olika personnamn som hjälper henne att få upp ögonen för detta.
Ett hörande barn kan höra andra personer tilltalas med samma namn som barnet
självt, men för Maj tycks detta vara något nytt. Hon har inte tidigare sett sitt
namn i samband med någon annan person. Nu hittar hon en bild på en dam, som
också heter Maj.
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Ett annat spel, som också finns på förskolan, är ett memoryspel med alfabetets
bokstäver. Det förbryllar dock barnen eftersom de inte verkar förknippa bokstav
och bild. Sven (3:4) vill inte förknippas med en bild av en svan. Hans bokstav är
bara hans uttrycker han. Pedagogen förklarar inte sambandet med hans första
bokstav och den första bokstaven i det svenska ordet svan.
På fritidshemmet finns ett spel, som de äldre barnen spelar. Det är ett spel som
går ut på att man ska göra precis det som ordet innebär, som pilen pekar på.
Pekar den på ordet vänster, bilden av en fot och på en röd färgyta, betyder det att
man ska flytta vänster fot till en röd prick. På golvet lägger man ut en plastduk
med prickar på. Eftersom spelet illustreras med händer och fötter och färger utan
text, är det bara orden vänster och höger som är tryckta ord. Ibland följer barnen
inte reglerna och använder sig inte av de förtryckta orden, men ibland, särskilt
när de större barnen på fritidsverksamheten är med, så gäller det att också läsa
orden vänster och höger.

Att möta skrift på anslagstavlor, väggar och
föremål
Det finns många observationer som gäller barnens intresse för anslag av olika
slag, men det gäller alltid sådana som finns inomhus. Det kan vara alltifrån
barnens namn på listor till långa berättelser. De kan vara avsedda för barnen,
men de kan också vara för de vuxna. Det är genomgående så, att barnen sällan
går förbi något som finns uppsatt i deras ansiktshöjd, utan att de stannar till och
tittar på det. Det förefaller som om de inte uppmärksammar anslag och texter
utomhus, även om det finns fullt av dem överallt. De vuxna gjorde inte barnen
uppmärksamma på dem mer än vid tre tillfällen. Det första tillfället var när de
pratade om bussens nummer, vid det andra tillfället kommenterades ordet pizza
på ett fönster och en tredje gång en reklamtext uppsatt i en busskur.
Sven (4:3) står ensam vid de vuxnas anslagstavla som hänger i barnhöjd. Han
tittar på närvaroschemat. Han pekar på sitt eget namn och pekar sedan på sig
själv. Han hoppar ner och fortsätter leka. Detta har han gjort för sig själv utan att
vända sig till någon, varken vuxen eller barn. Det verkar vara som om bara detta
att hitta sitt namn på listan är intressant. Han vet troligen också vad det är för en
lista, eftersom de vuxna ständigt går till den, när de samtalar om när barnen
kommer eller ska gå hem. Ett barns frågor om när en efterlängtad kamrat ska
komma till förskolan, leder oftast till att den vuxne pekar och visar på schemat.
Förut låg denna lista på skrivbordet eller på något av matrumsborden. Nu har
man gjort om, så att man flyttat ner även anslag avsedda för de vuxna i barns
ögonhöjd. Listan sitter alltså på denna anslagstavla.
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Ett problem med texterna på väggarna är att de inte alltid är skrivna på ett sådant
sätt att barnen själva kan läsa dem. De är ofta skrivna för att läsas av vuxna för
barn. Detta tycks också få till följd att barnen inte kommenterar eller försöker
förstå texten. När de intresserar sig för den måste de försöka få någon som kan
läsa att stanna upp och hjälpa dem. Sådana texter är t.ex. texter till foton uppsatta på väggen.
Barnen stannar nästan alltid vid väggbilder. Här står Susanne (6:2) och stoppar dem,
som går förbi för att prata om sina foton. (01.03.09)

Sven (3:8) använder vid ett tillfälle en fototext för att prova en vuxens förmåga
att läsa. Sven sitter på golvet i läshörnan och tittar i sin fotopärm. Han berättar
om fotona, och vad som händer på dem. Han kommenterar, vem som är med och
vem som inte finns på dem. Plötsligt tittar han upp och pekar sedan på ett ord i
texten och frågar: ”Vad är det?” (01.02.20). Han pekar och frågar elva gånger
om elva olika ord. Han demonstrerar här att han vet att man kan läsa dem. Han
ler och skrattar roat. När han pekar, börjar han från fel håll så att innebörden i
det som läses blir helt tokigt.
När barnen upptäcker ett nytt anslag, frågar de någon vuxen som finns i
närheten, om vad det betyder. Det kan vara små meddelanden till andra vuxna,
som i nedanstående exempel när Maj (7:5) får syn på en liten Post-It lapp som
sitter uppsatt i vuxenhöjd på toalettdörren.
Jag säger i kameran: Här frågade Maj mig vad det betydde. Jag fick översätta det till
teckenspråk. Detta är på toaletten: ”Toaletten är ej städad på flera dagar.” (02.03.11)

Arne (7:6) upptäcker några nyligen uppsatta teckningar på väggen inne i fritidsverksamheten. Han står länge och tittar på teckningarna och på texten. På en av
teckningarna finns ordet ELD (skrivet med versaler). Det studerar han noga.
Han bokstaverar det inte, bara tittar på ordet. Arne lämnar bilden och det skrivna
ordet och går in till en grupp flickor, som sitter och ritar. Han säger att han har
något hemligt att säga, och de ställer sig så att jag inte ska se. Arne har förstått
att detta har något budskap, men han vet inte vad det betyder. Han verkar inte
säker på att det inte är något fult, så han provar det först på flickorna, som han
vet kan mer än han själv. Flickorna rynkar på pannan och visar med sitt minspel
att de inte vet betydelsen på det han har sagt. Efter en stund kommer två vuxna
in i rummet. En av flickorna viftar med handen och får de vuxnas uppmärksamhet. Hon bokstaverar L-E-D och frågar vad det betyder. Arne har bokstaverat ordets (eld) bokstäver i fel ordning vilket blev ett ord flickorna inte
kunde (led). De vuxna förklarar ordet som en ”led i kroppen” (01.11.20).
När bilder, foton eller teckningar saknar text, vilket de ofta gör, skriver barnen
ibland själva. De skriver oftast bara namn. Att det kan vara viktigt ändå visar
t.ex. sekvensen när Maj (6:7) skriver namn på de personer, som finns på ett foto
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i korridoren. Hon skriver alla namnen på en lapp som hon har klippt ut. Alla
namnen är understrukna. Lappen är ungefär lika stor som fotot. Fotot föreställer
tre barn uppe på en ihoprullad gymnastikmadrass. På lappen står det:
Maj
GUSTAF
Arne (01.05.22)

Vid ett annat tillfälle är Arne (7:1) och Maj (6:8) är på museum med två vuxna.
De leker i en fiskebåt inne på museet. På båten finns en skylt som säger:
OBS! Max 5 barn ombord. Samtidigt. Ingen på taket. Tack!

Eva, en av pedagogerna, pekar på skylten och förklarar vad texten betyder och
att Arne måste lyda det. Arne är ivrig och nickar. Vid ett tillfälle kommer en
massa andra barn också dit. De strömmar upp och in i båten. Pedagogen säger
då, att det får räcka med leken och tycker att de ska gå vidare. Hon hänvisar till
skylten och menar att nu är de för många på båten. Arne säger att det är de andra
barnen som ska rätta sig efter skylten. Hans grupp var ju där först.
En annan typ av anslag som finns på förskolan är av typen dörr på dörren och
skåp på skåpet. Dessa uppmärksammades endast två gånger under alla observationerna. De skiljer sig därför betydligt från det stora intresse, som alla andra
anslag och skyltar röner. I båda fallen är det barnen som visar på de små korten
med ordbilder. Aldrig de vuxna. De uppmärksammas av barnen vid två tillfällen.
Det första tillfället gäller Gustaf (6:9) som intresserar sig för dem, när han tycks
försöka förstå deras funktion, och det andra när Sven (4:5) försöker förstå en
ordbild uppsatt på väggen.
Det första tillfället är då Gustaf (6:9) har varit inne i målarrummet och skrivit en
lapp, klippt ut den och visar den nu för pedagogen. Han vill ha hjälp att tyda
den, men verkar hitta på en betydelse under samtalets gång.
Gustaf: Du, du.
Ann-Marie: Va, ett brev!
Gustaf: Vem22 är det? Vet du?
Ann-Marie (läser): R-C-C…
Vad sa du?
Gustaf: Vem är det?
Ann-Marie: R-C-C-A-L-F-O-M-S-I-N-G, Vem är det? Läs du! Läs det du!
Gustaf: …. Ute, betyder det.

22

Gustaf tecknar här vem när han i själva verket troligen menar vad.
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Ann-Marie: … Betyder det ute?
Gustaf: Ja. (00.10.31)

Han tar lappen och tejprullen och börjar tejpa upp den alldeles bredvid ytterdörren. Efter en stund går han åter in i målarrummet. Efter ett tag kommer han
tillbaka med en ny lapp.
Ann-Marie: Ett till brev! (läser) C-O-L-O-R-M-A-X-I.
Gustaf: Inne.
Ann-Marie: Du har skrivit ett långt ord.
Gustaf: Inne. Det är inne.
Ann-Marie: Det betyder inne jaha. (00.10.31)

Han tar också denna lapp, tejprullen och går bort till väggen mitt i rummet. Han
tejpar upp lappen. Det förefaller som om han gör någon form av utredning över
vad ordbilderna som finns överallt på förskolan kan betyda. Han ger dem budskap som kommunicerar något: Här är man inne och här går man ut.
Det andra tillfället är, när Sven (4:5) försöker förstå ordbilden stövlar. Den är
uppsatt alldeles vid dörren ungefär 50 cm ovanför golvet och skriven helt med
gemener. Ordbilden är avsedd att kommunicera att här är platsen för stövlarna
till skillnad mot ordbilder som t.ex. dörr på dörren och skåp på skåpet. Den
vuxne verkar här ha svårighet att förklara ordbilden. Pedagogen tycks associera
till ordet som en representation av företeelsen stövlar. Sven verkar fundera över
om det är ett namn på någon person och konstaterar att det inte står Axel på den
i alla fall.
Sven: Det och det och det. (”Det” sägs med ljud som låter som ”ga”) Nej det är inte
Axel.
Britt: A finns där.
Sven: Det är inte Axels, va? (pekar på lilla a!)
Britt: A i stövlar är det. Det är S-T-Ö-V-L-A-R. Samma som stövlar.
Sven: Är det min det där?
Britt: Det är det. Inte precis din stövel. Stövlar bara.
Sven: Nej. (säger ett tydligt ”näe”) Inte den! (tittar på sina stövlar)
Britt: Nej. Det är inte samma som där. B-R-O-T-H-E-R-S. (pekar på ett märke fram på
hans stövlar där det står BROTHERS). (01.11.23)

Det finns däremot andra ordbilder som innehåller viktig information och som
intresserar barnen. Ett sådant exempel finns med när Sven (4:8) och Axel (4:5)
bakar bullar tillsammans med Jenny. När man bakar använder man gamla glassburkar i plast, som man har de olika ingredienserna i, t.ex. mjöl och socker.
Utanpå de identiskt lika burkarna i samma färg finns ordbilder som visar burkarnas innehåll. Det står mjöl på burken med mjöl i och socker på den med
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socker i. I samband med bakandet visar man på orden i receptet och på glassburkens text. Barnen får smaka på innehållet och bokstavera orden. Här har ordbilden en viktig funktion för att särskilja innehållet i burkarna. När baket avslutas, frågar Jenny igen, vad de tror finns i burkarna. De får gissa och sedan åter
smaka för att konstatera om det är rätt.
Namnskyltar är mycket intressanta och används av barnen på olika sätt. De små
barnen är stolta när de kan benämna allas namn och visar det genom att peka
och bokstavera dem, eller genom att teckna persontecknen23. Detta sker om och
om igen. Ett sådant exempel är när Sven (3:8) väntar på pedagogen med pekfingret på Esters namn. Han ropar och ropar, tills hon tittar på honom. Han
tecknar varje namn och hon berömmer honom och tecknar samma som han gör.
Han är lite osäker på Majs namn men klarar också det själv. Han avslutar med
att teckna Susannes tecken jättestort, som ett stort utrop.
Sven: Där är Charlottas.
Britt: Ja!
Sven: Där Gustafs.
Britt: Gustaf.
Sven: Maj.
Britt: /syns ej i bild/
Sven: Vad är det där?
Britt: /utanför bild/
Sven: Maj?
Britt: /utanför bild/
Sven: Susanne! (01.02.20)

För de större barnen förefaller namnskyltarna ha en annan funktion. För dem är
det också etiketten som visar på ägandet av en plats, som när Gustaf och Arne
bråkar om platsen för sina handdukar. De verkar uppleva placeringen som bestämd, för att namnen är där och kommer nästan i slagsmål om, att den ene av
dem har fått sin placering bredvid ett barn, som inget av dem just nu gillar. De
stora barnen använder också namnskyltarna som förlaga när de ska komma ihåg
stavningen på någons namn, och de skriver egna som de ersätter dem med, vilka
pedagogerna har skrivit åt dem.

23

Personers namn kan tecknas som bokstav för bokstav med hjälp av handalfabetet. Persontecken är
däremot en form av smeknamn, eller en sorts teckenspråkiga egennamn, som många döva och hörande
personer får i umgänget med döva. Eftersom jag heter Roos i efternamn, vilket leder tankarna till
blomman ros har jag fått persontecknet ”BLOMMA”. Detta innebär att man rör läpparna som om man
sa Carin men tecknar med sin hand tecknet BLOMMA. För vidare läsning rekommenderas Hedberg
(1989). Jmf. Tecknet BLOMMA i Sveriges Dövas Riksförbund (1997) Nr. 1235.
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Att möta skrift på tallriksunderläggen
Varje dag, vid så gott som varje måltid under första terminen av videoobservationerna, pratar barnen om skrivna bokstäver och ord. Detta är inspirerat
av att de tittar på tallriksunderläggen. Det är plastade underlägg, som på ena
sidan har alfabetet och på den andra sidan bilder parade med svenska ord.
Barnen involverar varandra och de vuxna i att träna och förhöra varandra på
orden. När tallriksunderläggen byts ut mot nya med blommor på, upphör alla
dessa aktiviteter runt bokstäver och ord. Bytet sker efter första terminen av inspelningarna. Under resten av observationsperioden uppstår inte dessa samtal
igen.
Nedanstående konversation är ett sådant exempel, som i detta fall startas av ett
av de mindre barnen, Sven (3:6). Tallriksunderläggen engagerar både stora och
små, och Gustaf (6:10) tycker också det är roligt.
Sven: Det är många bokstäver. Många!
Britt: Ja, det är många.
Sven: Där!
Britt: Ja, vilken är B?
Gustaf: Den börjar ditt namn på.
Britt: Ja, mitt namn börjar på B.
Gustaf: Axel börjar på den. (Pekar på A).
Britt: Ja, det är rätt.
Gustaf: Var är jag….
Sven: Du, du!
Gustaf: Jag kan leta ….
Britt: Ja. Var är din? Till Sven: Vänta! Till Gustaf: Var?
Gustaf: Där! (Pekar på G).
Britt: Ja, Gustaf. (00.12.05)

Att möta skrift på egna och andras kläder
Jenny frågar Gustaf (7:10) vad CRAFT på tröjan betyder. Men det verkar inte
omedelbart ha något innehåll för Gustaf. Han tycks tänka innan han svarar. Man
kan undra om han inte reflekterat över klädtexten förut. Han associerar till vad
tröjan används till. Men han accepterar Jennys svar att det kan vara en symbol.
Jenny: Jaja. En sak… Vad betyder bokstäverna C-R-A-F-T där? C-R-A-F-T, vad
betyder det?
Gustaf: Det betyder ….. ….. att springa snabbt.
Jenny: Jasså! Du! Jag tror det betyder att det är en namnsymbol.
Gustaf: En symbol. Det är rätt! (01.11.19)
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Axel (3:3) upptäcker att det står Hannes på en liten lapp på Tittis t-tröjas ärm.
Han tittar en stund på den och sedan inleder han ett samtal som handlar om
Tittis tröjas text, sin egen och andra barns klädtexter.
Axel: E? Finns det E där?
Titti: Ja det finns E. Det finns där. Det finns E. Lilla E.
Axel: Det finns. Där är E. Där är E. (00.12.04)

Men så upptäcker han att han ju inte har bokstäver på sin tröja och inte de andra
barnen heller.
Axel ser samtidigt på ett barn i taget och säger: Han har inte, han har inte, hon har inte,
hon har inte, han har inte.
Titti: Du, du! Det finns bak i. F-I-X finns det där på. Det finns F-I-X.
Det har du bak på. (00.12.04)

Så Titti och Axel får ta av hans tröja och titta på bokstäverna, som är FIX. Då
tycks han bli nöjd. I samtalet konstaterar de sedan att ett annat barn faktiskt har
text som lyder STOP HERE! Han studerar också sina strumpor men säger att det
inte finns några bokstäver där. Bara en bil. Han har en brandbil på sina
strumpor. Han demonstrerar här att han skiljer på bokstavs- och bildsymbol.

Möten med boktexter
På både förskolan och i skolan finns mycket böcker, och barnen uppmuntras att
titta i dem. Det finns också flera vuxna, som är duktiga på att läsa för barnen,
och det innebär att närhelst barnen sätter sig ner med en bok, kan de oftast få
den läst för sig av en vuxen. Varje dag efter lunch läser man en bok för barnen i
en samling på förskolan, och i skolan har man en gång i veckan en högläsningsstund för alla barn i de lägre klasserna och förskoleklassen. En gång i
veckan går skolbarnen in i skolans bibliotek och lånar böcker. I klassrummet
finns en soffa och hyllor med böcker, som man kan sitta och läsa i närhelst man
har en stund ledig. De flesta texter i böckerna läser inte barnen själva. De tittar i
dem. Endast Maj kommer så långt under observationsperioden att hon själv läser
en bok utan hjälp av en vuxen.

Att läsa bok om och om igen
Axel (3:1) lägger ifrån sig sin bok med båtar. Tar en bok om bilar istället. Han
tittar i samma bok tre gånger och kommenterar varje bild varje gång. Detta
exempel är det ena av två under hela observationstiden där ett av barnen verkar
läsa en bok så som det finns rapporterat i litteraturen att hörande barn gör. Att
låtsas läsa en bok är vanligt att hörande barn gör men det tycks vara ovanligt
bland döva barn. Axel gör det också vid ett annat tillfälle när han är 4:1 då han
läser en bok om farliga djur. Ingen av de vuxna ombeds läsa en och samma bok
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hela tiden eller har krav på sig från barnen att boken ska läsas exakt likadant
varje gång, något som också finns rapporterat om i litteratur om hörande barn
(se s. 43).

Att låta skriftspråket influera läsandet
Sven (3:4) och Axel (3:1) sitter framför Titti som ställt upp boken i bokstället på
en stol bredvid sig. Barnen kan se både henne och text och bild i boken samtidigt. I denna sekvens visar Titti att det är möjligt att i vissa fall få fram den
karakteristiska strukturen på texten, som just här innebär, att en dialog skildras
på ett textspråksmässigt sätt, utan att hon gör särskilt stort avkall på teckenspråket i sig. Strukturen på hennes teckenspråk, när hon läser, respektive samtalar med barnen skiljer sig här åt ungefär på samma sätt, som när man läser för
hörande där man ibland stoppar upp och samtalar med dem om innehållet. Hon
tecknar läst respektive talspråkligt kan man säga. Här nedan är en del av högläsningen. Till vänster exakt ordningen på de tecken, som hon använder representerade av svenska ord, vilka här av den anledningen skrivs med versaler. Till
höger står det, som det tillsammans med andra markörer i teckenspråk, motsvarar tolkningen till svenska.
Tabell 3. Samtal (00.10.24) kring boken ”Ägget som sprack” av Bruna (1962).
Titti: TUPP DEN SA
NEJ INTE DIN SA STOR ÄGG
OMÖJLIGT DU
MIN SA HAN TUPPEN
MIN ÄGG nick nick MIN ÄGG
(tar boken, bläddrar, tittar på pojkarna,
ler)

Titti: Tuppen den sa
- Nej den är inte din, sa han, det stora
ägget. Det är omöjligt ditt.
Det är mitt, sa tuppen.
Det är mitt ägg, ja, mitt ägg.
(tar boken, bläddrar, tittar på pojkarna,
ler)

Säger vänd till pojkarna igen:
KONSTIGT
KOMMER…
Sven: KATT
Titti: KATTnick KOMMER
NEJ SA KATTEN
INTE TUPP ÄGGneg
KATT ÄGGnick
KATT ÄGGnick SA KATTEN

Säger vänd till pojkarna igen:
Konstigt!
Där kommer …
Sven: Katten
Titti: Ja, katten kommer.
Nej, sa katten.
Inte ett tuppägg, nej.
Kattägg,ja.
Kattägg ja, sa katten.

Att möta skrift i form av datatexter
De flesta dataprogram för förskolebarn och barn under de första skolåren innehåller text i någon form. Några dataprogram har egentligen samma funktion som
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böcker, vilka man bläddrar i och förväntas själv läsa eller få upplästa, såsom en
informativ text om t.ex. djur. Ett sådant exempel på dataprogram sitter Susanne
(7:1) och en kamrat och tittar på. De är mycket intresserade och vill båda veta
vad texten berättar. Britt kommer och sätter sig med dem och förklarar och
pekar på texten. Hon läser för dem. I samtalet flyttar sig barnen fram och tillbaka på stolarna. När de ska flytta musen eller skriva på tangentbordet måste de
flytta sig framåt, men det innebär att så fort de ska samtala måste de flytta sig
bakåt igen för att kunna se vad pedagogen säger. Stora svårigheter förefaller
uppstå när de ska göra alltihop på en gång. Man har alltså problem, när språket
som används är teckenspråk, med att instruera barnen, titta på skärmen och
agera samtidigt.
De flesta dataprogram på förskolan kräver att en vuxen sitter med vid datorn. Så
är det i ovanstående fall. Programmet är i det närmaste ointressant om inte en
vuxen har tid att läsa instruktioner och faktatext. Några få program finns på förskolan, där man kan klicka sig fram till teckenspråkiga sekvenser, vilka personalen beskriver som mycket positivt. De har också ett program som gör att man
kan skriva manuella bokstäver och med dessa skriva namn och ord, dvs. att
skriva med bilder som motsvarar handalfabetet24. Pedagogerna beskriver det
som mycket bra.

Att uppleva bokstäver med andra sinnen
Personalen på förskolan använder bullbak och Play-Doh lek till hjälp att uppleva
bokstävers form med alla sina sinnen. Axel (4:5) och Sven (4:8) har bakat sina
namns alla bokstäver. De har tagits ut ur ugnen och fått svalna en stund. Nu ska
de lägga ut dem på bordet och lägga sina namn och sedan ska de stoppas i påsar
för att tas med på utflykt kommande dag.
Axel lägger L:et upp och ner. Jenny vänder det rätt. Han vänder det upp och ner igen.
A:et lägger han en lång bit ifrån. E rättvänt emellan. A och L. Tittar upp på Jenny som
ser förbryllad ut. Nu står det: LEA med L:et upp och ner.
Jenny säger X och han tar det och lägger det på rätt plats genast. Nu står det LEXA.
Han tittar upp och ler.
Jenny håller sin hand ovanför dem, en och en, och bokstaverar från höger till vänster:
A-X-E-L
A-X-E-L Det är ju du!
Axel gör likadant och storler men misslyckas med sitt handalfabet. Det blir:
A-X .. A-X-E .. A .. A-X-E-B ler Jag skämtar bara! A-X-E-B
Han visar tydligt att han vet att det blev fel men han ville bokstavera på samma sätt och
i samma takt som Jenny men lyckades inte. (02.02.26)
24

Det är med hjälp av detta program som händerna i detta arbete är skrivna.
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Pedagogen Jenny ser inte på en gång att han är på väg att lägga sitt namn spegelvänt. Hon rättar hans L som hamnat upp och ner. Axel är målmedveten. Han
lägger sitt L till vänster och sedan sitt A en bit bort och sedan E däremellan. Nu
ser Jenny att det ju är rätt och påpekar att X:et inte är med. Han lägger det då
omedelbart på rätt ställe. Han visar redan, när han lägger sitt L, att han vet hur
det färdiga resultatet ska bli och i vilken ordning bokstäverna kommer.
Play-Doh kan också bli bokstäver. De vuxna försöker ofta uppmuntra barnen till
att göra bokstäver och gör sådana själva när de sitter bredvid barnen. För barnen
verkar Play-Doh vara något annat. Det blir sällan bokstäver. Play-Doh leken
inbjuder till mycket kommunikation och degen formas hela tiden i interaktion
med de andra. Det är ett mycket stimulerande material för att få barnen att både
samarbeta och kommunicera, men det tycks inte stimulera till att forma
bokstäver och lägga svenska ord. Det inbjuder mera till att saker ska hända.
Ann-Marie och Arne (6:5) sitter och leker med Play-Doh i ungefär en timma.
Under tiden pågår aktiviteter, som skulle kunna stimulera Arne att använda
Play-Doh till att göra bokstäver. Sven (3:4) gör bokstavslika krumelurer på en
lapp och Gustaf (6:9) kommer med flera lappar, som han har skrivit bokstäver
på. Arne avbryter dock inte sin fantasilek och sin kommunikation kring vad han
gör med degen, där den blir alltifrån kroppsdelar till farliga djur.

SAMMANFATTNING
Texter i barnens vardag, som de upplever meningsfulla, är också de som de
uppmärksammar. Genomgående i materialet är det tydligt att anslag och skyltar
av många slag uppmärksammas av alla barn i gruppen, när de förekommer
inomhus. Det kan vara anslag som gäller barnen och det kan lika väl vara sådana
som gäller de vuxna. Barnen har uppfattat att anslag innehåller information som
förmedlar något till dem som går förbi. Det verkar däremot som om ordbilder
som dörr på dörren inte intresserar barnen. Det kan orsakas av att de inte fått
veta tillräckligt om dem av de vuxna. De vuxna kommenterar dem aldrig. Ordbilderna bara finns där och har inget kommunikativt värdeinnehåll. Andra ordbilder som däremot har en funktion och som uppmärksammas av både barn och
vuxna, är ordbilder som mjöl och socker på bakburkarna. Likaså är texter som
barnen genomgående uppmärksammar ord i spel, ord och texter i dataprogram,
på tallriksunderläggen, namnskyltar, text på kläder och fototexter. Inga texter
utomhus tycks fånga barnens uppmärksamhet. De vuxna kommenterar texterna
där ytterst sällan.
De äldre barnen verkar ha uppfattat att text kan ha både tillåtet och otillåtet innehåll. Barnen övar för att lära svenska ord. För de minsta tycks funktionen hos
bokstäverna och de skrivna orden inte självklara. Det undersöks i dialog med
vuxna i barnens omgivning.
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Ett område som framstod som specifikt, vad gäller textmiljön, var boktexterna.
Barnen verkar inte förvänta sig att de ska få en och samma bok läst för sig
många gånger, och de ställer inte heller krav på de vuxna att de ska läsa boken
på exakt samma sätt varje gång. Boktexterna berättas av de vuxna snarare än
läses om man jämför med den betydelse man lägger i begreppet högläsning för
hörande barn. Barnens behov av lustfyllt läsande och att böcker kan läsas
erbjuds i de olika lässituationer, som finns på förskolan och i skolan. Däremot
uppstod det endast en gång en lässituation där det lästa, texten, och det som
tecknades liknade varandra i struktur. De speciella dekontextualiserade skriftspråkliga komponenterna fanns i den stund av högläsning som Titti genomförde
med Sven och Axel som åhörare. I den lässtunden vandrade Titti ut ur och in i
texten, kommenterade textens innehåll och tecknade på ett sätt, som mera liknade skrivet språk än teckenspråk annars gör, i likhet med hur man läser för
hörande barn. Hennes teckenspråk bibehölls dock korrekt.
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HANDALFABETET
I detta kapitel redovisas de resultat som framkom och som gäller handalfabetets
roll. Handalfabetet intar en särskild ställning i döva barns vardag. Handalfabetet
är för barnen, och för övriga teckenspråkiga personer, dels en del av deras språk
där det används som t.ex. för att benämna substantiv som bokstaveras som K-AN-E-L och S-Å-S, vetenskapliga företeelser eller tekniska termer och likaså
namn som S-A-A-B och T-U-L-P-A-N, människors namn eller platsers namn.
Handalfabetet är också ett redskap på barnens väg till att bli läsande och
skrivande människor. Handalfabetet har därmed två funktioner, en som en direkt
koppling till svenska språkets ord och en, där det är en del av ett manuellt språk,
vilket inte alltid tycks vara helt oproblematiskt för barnen. Men i resultaten
framkommer också helt andra funktioner som handalfabetet har. Dessa resultat
redovisas nedan.

HANDALFABETETS FLERDUBBLA FUNKTION
Förutom den dubbla funktioner som handalfabetet har, som nämnts ovan nämligen handalfabetet som ett redskap i läsandet och skrivandet och som en del i
teckenspråket, framkommer det i studien att det också har andra funktioner.
Dessa är olika aspekter på barnens användning av handalfabetet och utförandet
av de manuella bokstäverna och deras koppling till ord och namn. Dessutom
framkommer en funktion som har med barnens sociala samspel att göra. Dessa
olika aspekter ska beskrivas nedan.

De mindre barnens användning av de manuella
bokstäverna
I barnens vardag förekommer många tillfällen då både barnen och de vuxna
använder handalfabet. De vuxna initierar också lek med de manuella
bokstäverna vilket barnen tycker är roligt. I mitt material finns också exempel på
att barnen spontant använder samma typ av lekaktivitet med de manuella
bokstäverna i sin egen lek. Sven (3:11) benämner bokstäver som finns på en
liten dockfilt. Han visar att han kan dem, men han leker också samtidigt med
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formerna. Han låter ett S25 bli en gapande mun och ett N blir plötsligt tecknet gå.
Sven arbetar uppenbarligen med hur handalfabetet används, vad varje manuell
bokstav motsvarar för skriven bokstav och hur de känns och hur de formas av
handen. Vid ett tillfälle använder han också olika manuella bokstäver för att
agera en person som snabbt bokstaverar sitt namn. Han har länge arbetat med
handalfabetets handformer på olika sätt och kan dem alla. Han kan också
bokstavera sitt namn om han gör det långsamt, en bokstav i taget. Däremot kan
han inte det i en assimilerad rörelse, där varje manuell bokstav smidigt övergår i
nästa, så som stora barn och vuxna gör. När Sven (4:11) ska presentera sig för
en mamma till ett nytt barn på förskolan tecknar han korrekta manuella
bokstäver men påstår att han heter B-L-I-D-I-D.

Förvillande manuella bokstäver
Vissa bokstäver i det skrivna alfabetet är för hörande barn förvillande lika till
sitt utseende. Samma problem har de döva barnen. Några av dem har problem
med de skrivna bokstäverna, såsom d och b, med L och J, med j och i samt med
i, l och I. Ett sådant exempel är då Sven (3:11) tittar på en äldre kamrats namn,
som en vuxen skrivit på hans målning. Han håller sin hand i bokstävernas höjd
och bokstaverar namnet, som är skrivet med versaler, DAVID, genom att bokstavera en bokstav i taget, flytta handen för varje bokstav åt höger och nicka
efter varje bokstav. Sista bokstaven avslutas med ett glatt rop och ett stort
leende: D nick A nick V nick L nick D nick. I namnet har han ersatt I med L,
som har helt olika manuella bokstäver men som liknar varandra i skrift.
Det kan dock lika väl vara så att han har problem med skillnaden i de manuella
bokstäverna. Det är möjligt att han blandar ihop dem, trots att man som vuxen
kan uppleva att de är olika. När han är 4:8 finns en observation som tyder på det.
I denna sekvens provar han skillnad mellan I (se fotnot26) och L. Han har
tidigare bokstaverat med L i stället för I, i olika namn. I denna sekvens sitter han
för sig själv och tycks öva genom att bokstavera ”I, L I, L, I, L” många gånger
och likaså gör han så när han är 4:11. Sven tittar ner och bokstaverar för sig
själv mitt i den gemensamma läsningen av ett recept som de snart ska använda.
Han bokstaverar för sig själv: ”I … L… I… L… I … III”. Han håller kvar varje
manuell bokstav och tittar på den. Han avslutar med att teckna enbart I snabbt
tre gånger.

25

Bokstävernas manuella motsvarigheter i handalfabetet: S:
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Två andra bokstäver som flera barn har svårighet med är G27 och E. De skiljer
sig endast genom hur tummen placeras mot övriga fingrar. Sven (4:8) tecknar
omväxlande g och e många gånger med en eftertänksam min. Han tittar på
handen. Det förefaller som om han testar likhet och skillnad i de två manuella
bokstäverna.
Det visade sig att de äldre barnen också verkade ha vissa problem med lika
manuella bokstäver i handalfabetet. Susanne (7:4) ska bokstavera F i A-F-F-E
(smeknamn för Alf). Barnen ska skriva A-F-F-E på teckningar eftersom han ska
sluta på förskolan och de ska ge honom teckningar som present. De har ingen
text som förlaga. Susanne och Ester diskuterar om det ska vara F (se fotnot28)
eller H i namnet. Det är svårt att se skillnad på dessa bokstäver. Dessutom ser
man många vuxna som bokstaverar utan att tydligt skilja på dessa två. Efter en
stunds diskussion mellan flickorna bestämmer de sig för att det nog ska vara F
och inte H.

Läsriktning-handalfabetsriktning
Riktningen åt vilket håll man bokstaverar verkar under en period i de observerade barnens utveckling inte vara viktig. Det handlar alltså inte om någon motorisk orsak. Detta liknar det fenomen som gäller skrivandet där barn spegelvänder
när de skriver. Sven (3:4) har tittat på Gustaf som skrivit en lapp med låtsasbokstäver i rad. Nu har Sven gjort likadant. Han har skrivit krumelurer på rad
som liknar o:n. Pedagogen ber honom att läsa vad han skrivit och han bokstaverar då A-A-A-A. Han bokstaverar med vänster hand men följer skrivriktningen. Det blir då från vänster till höger. Om man använder vänster hand,
när man utför handalfabetet, bokstaverar man åt vänster och använder man
höger hand bokstaverar man åt höger i t.ex. utförandet av bokstaven Ä, liksom
vid dubbelkonsonant. I detta fall använder han vänster hand men följer skrivriktningen.
Det finns också exempel på att barnen utför rörelser i sicksack. När Gustaf ska
teckna ”2001” gör han 2 och 0 från höger till vänster och byter sedan riktning
och utför 0 och 1 tillbaka åt andra hållet. Maj som är vänsterhänt byter riktning
hit och dit under en period, när hon är mitt i sitt arbete med att bestämma hur
hon ska skriva respektive bokstavera, med vänster eller höger hand.

27
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Ett annat intressant exempel är när Arne (6:5) samarbetar med en vuxen för att
lära sig ord. Han byter hand från höger till vänster och sedan tillbaka under
övandet. Det tycks som om han så länge han är osäker på ordet byter hand och
också riktning. När han sedan vill visa en vuxen att han lärt sig ordet, så bokstaverar han korrekt med höger hand, från vänster mot höger.

Personnamn befästs
I personnamn precis som i bokstaverade tecken assimileras ofta vokalerna i
handen men ersätts med en munrörelse som representerar dem. Barnen har
därför lärt sig att bokstavera Toms namn som T-M och ha ett tydligt O som
munavläsebild29. När ett namn håller på att befästas hos ett barn, som en räcka
bokstäver, verkar det dock som om barnet noggrant bokstaverar hela namnet
under en period. Gustaf (7:8) har tidigare bokstaverat T-M som Toms
persontecken. Nu börjar han plötsligt att bokstavera namnet T-O-M.
Axel (4:2) tränar medvetet att bokstavera sitt namn. Tittar på pärmens namn och
bokstaverar sitt namn 9 ggr i följd. Men egentligen kan han det för samma dag,
bara en timma tidigare, letar han bland flera namn och frågar pedagogen: ”Var
är mitt namn?”, och bokstaverar A-X-E-L. Det förefaller som om Axel övar sitt
namn för att förfina utformningen av det. Han verkar arbeta med att få flyt i
rörelserna. Detta att arbeta på att få en assimilerad fin rörelse, så att de olika
manuella bokstäverna flyter in i varandra, tycks framför allt vara en typ av aktivitet som gäller barnen under förskoletiden. De tränar namn på det sättet. Däremot verkar det inte gälla övriga ord. Svenska ord förefaller övas för att
memorera bokstävernas ordning och inte för att flytande kunna användas i
kommunikativa situationer.

Handalfabetet som ett redskap
Handalfabetet har olika funktion för barnen i olika situationer. Målet för dem
synes vara att kunna bokstavera mycket och flytande. Nedan beskrivs de olika
funktioner handalfabetet har som hjälpmedel och som statushöjande funktion i
gruppen.

Att försöka förstå
Några av barnen använder handalfabetet som ett hjälpmedel för att försöka
utröna vad ett ord betyder. Gustaf (7:8) kan bokstavera ord han ser i texter utan
att veta vad de betyder. Han smakar på orden med hjälp av handalfabetet och

29

Med munavläsebild avses hur munnen ser ut vid formandet av ett visst svenskt ord eller en bokstav.
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tycks försöka att förstå vad de betyder. Han vänder sig till fröken och
kommenterar att han inte kan ordet.
Gustaf: H-U-N-D. Det vet inte jag. (01.09.25)

Hon hjälper honom genom att berätta vad en sådan gör och efter en stund förstår
han, bokstaverar ordet igen och tecknar tecknet för hund.

Att hålla kvar i minnet
Handalfabetet kan också vara en hjälp för att hålla kvar ord lättare i arbetsminnet medan man skriver ner dem. När Maj (7:0) ska skriva ett ord, som hon
på grund av att hon är vänsterhänt inte kan se, eftersom hon håller för armen
över texten, bokstaverar hon först ordet och håller sedan kvar bokstäverna i sin
högra hand medan hon skriver. Det innebär att hon först tittar på ordet i boken,
bokstaverar hela ordet en gång, börjar skriva ordet samtidigt som hon utför
ordets första manuella bokstav igen. Hon fryser rörelsen, kan man säga, och
håller kvar bokstaven tills hon har skrivit den. Därefter utför hon nästa manuella
bokstav och skriver bokstaven i boken, medan hon håller kvar den manuella
bokstaven i sin hand. Så fortsätter hon bokstav för bokstav. Inte någon gång
under tiden som hon skriver tittar hon på handen. Handlingen verkar alltså
utgöra en kinestetiskt kontroll och ett hjälpmedel för minnet.

Att öva ord
Alla barnen använder handalfabetet för att memorera och öva ord de nästan kan.
De gör det oftast i interaktion med andra barn eller vuxna. Susanne (5:9) tränar
alla ord hon ser överallt på ”förpackningar, i tidningar, på skyltar mm” skriver
föräldrarna i en anteckning (00.09.12). Hon övar med pedagogerna på förskolan
och hon kan också stå för sig själv och öva. Hon nickar för varje bokstav hon
gör, och hon blundar eller tittar bort från förebilden, när hon vill visa att hon
kan. Arne gör likadant och kan försvinna in i en viskande30 egen bokstavsvärld
när han övar. I en samling på förskolan kommer namnet på en stad upp. Det
innehåller nio bokstäver, som han bokstaverar så att säga viskande för sig själv.
Han koncentrerar sig helt på sitt eget arbete att memorera stadens namn. Maj
övar ofta ord med handen liggande i knäet och Gustaf med handen hängande ner
längs kroppens sida. Sven bokstaverar helst tillsammans med vuxna och ytterst
sällan för sig själv.
Vid många tillfällen används ett sätt att bokstavera, som syftar till att hjälpa
barnen men som istället kan antas försvåra för dem. Det händer både med döva

30

Ang. Begreppet att viska på teckenspråk se vidare s. 152 under rubrik “Teckna och bokstavera
viskande”.
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och med hörande vuxna. Följande exempel innehåller en bokstavering som den
vuxne gör i samband med att barnet övar ett ord. Barnen frågar efter en stavning
eller efter den svenska motsvarigheten till ett ord de vill skriva eller öva på. Vid
dessa tillfällen händer det att orden bokstaveras många gånger utan paus
emellan. Arne (6:10) frågar efter ordet ”orange” genom att utföra tecknet för det.
Den vuxne bokstaverar då:
O-R-A-N-G-E-O-R-A-N-G-E (01.03.06)

Hörande barn kan säga ordet, men för en döv är det en räcka bokstäver utan slut
och början, som är helt nytt för barnet. Trots att den vuxne bokstaverar flera
gånger och väl synligt för den som kan ordet, tycks Arne inte, så att säga, se
ordet. Framför honom i arbetsboken finns ordbilden. Han ser på den utan att
känna igen bokstaveringens motsvarighet i det svenska ordet. Han verkar tro att
pedagogen bokstaverar något annat ord och gissar på ”svart”.
Ett annat sätt att svara, som de vuxna använder när ett barn ber om stavningen
på ett ord, är ett sätt som utförs precis tvärtom. Detta sker enbart när ett barn
sitter med en penna i handen eller vid datorn och är på väg att skriva ett ord som
det är osäkert på. Barnet ber om stavningen och barnet börjar skriva så fort den
vuxne tecknat första bokstaven. Det är ytterst sällan en vuxen ber barnet att
vänta tills ordet är färdigbokstaverat eller ber det att memorera ordet tillsammans med den vuxne, innan barnet tillåts börja skriva. Barnen tycks nöjda
när de ha skrivit ordet bokstav för bokstav, vilket samtidigt innebär att de inte
memorerar det. I ett av de samtal jag själv hade med barnen inträffar precis
denna situation. Jag samtalar med ett av barnen, Susanne (6:9), om varför man
ska lära sig att läsa och skriva, och vi pratar om vilka ord hon kan. Hon säger då
att hon vill skriva ordet ”längtar”.
Susanne: Längtar.
Carin: (nickar) … Du får berätta att du längtar.
Susanne: Hur?
Carin: Hur man skriver ”längtar”?
Susanne: (nickar)
Carin: L …
Susanne: (Susanne tittar genast ner)
Carin: Vänta! L-Ä-N-G-T-A-R.
Susanne: L?
Carin: (nick)
Susanne: (skriver L) Ä?
Carin: (nick)
Susanne (skriver Ä) L – Ä?
Carin: L-Ä-N-G … Du!
Susanne: ( tittar ner och vill börja skriva)
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Carin: (tecknar framför Susanne så hon tittar upp) Titta! L-Ä-N-G-T-A-R.
Susanne: (nickar och skriver NG, tittar sedan upp)
Carin: Ja, och sist? L-Ä-N-G-T-A-R.
Susanne: ( tittar ner och skriver AR)
Carin: Du! Du är duktig! (01.11.16)

Susanne hinner memorera L-Ä men behöver sedan vidare stöd och tittar bara på
ytterligare två bokstäver i taget varje gång. På detta sätt hackas ordet sönder i
delar och barnet får aldrig en helhet, eftersom det aldrig bokstaverar ordet som
en helhet. Det finns exempel i observationerna på att barnen inte ser hela ordet
bokstaverat alls utan erbjuds en bokstav i taget. Det finns ytterst få situationer,
där den vuxne övar ordet tillsammans med eleven, innan barnet skriver det. Det
finns ingen situation där den vuxne ber barnet memorera ordet efter att det är
skrivet, vilket jag inte heller gör i ovanstående situation.

Att återkalla ur minnet
Barnen i studien använder handalfabetet för att återkalla ord ur minnet. De
provar om bokstaveringen är rätt genom att återkalla med handen hur ordet
känns kinestetiskt när det bokstaveras. Det verkar också, som om de tänker högt
med hjälp av handalfabetet, när de ska minnas ett ord. Maj (6:2) försöker
komma på stavningen på ordet kiwi och diskuterar det med en vuxen. Maj bokstaverar för sig själv och menar sedan bestämt att det heter ”kiwia”. I en sekvens
senare vill hon skriva ordet häst men är osäker på stavningen. Hon provar olika
möjligheter med handen och frågar sedan en vuxen om det bokstaveras H-A-ÄS-T.
Susanne (6:10) får i uppdrag att skriva alla ord och namn hon kan. Hon skriver:
TILL SUSANNE ESTER LISBET TORSTEN LOTTA Maj CAOR (01.11.06).
När hon ska skriva namnet Torsten skriver hon först TORST. Hon stannar upp
och bokstaverar sedan hela namnet från början för att komma på de två sista
bokstäverna i det. Detta verkar vara en strategi som hon ofta använder.

Att förstå relationer mellan bokstav-ord-tecken
Susanne och Ester leker ute. Pedagogen pekar på Susannes tröja, som har hennes
namn i silverbokstäver över bröstkorgen. Susannes persontecken tecknas som
svag vind dvs. det kan sägas motsvara de tre första bokstäverna i hennes namn.
Pedagogen förklarar för dem att sus är ett ord som syftar på ljudet av en svag
vind. Båda flickorna tittar på Susannes tröja, bokstaverar S-U-S och skrattar.
Tydligen har de inte tänkt på det förut. Plötsligt tycks det slå Susanne, att hon
samtidigt som hon har förstått det, också kan ett nytt ord.
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Häftiga diskussioner kan uppstå mellan barnen om bokstaveringar. Ibland är
även vuxna med i sådana samtal. Arne (7:6) diskuterar bokstaveringen av ordet
cool som utvecklats i ungdomskulturen på skolan till ett häftigt tecken man bokstaverar i höfthöjd. Pedagogen Ina blir indragen i diskussionen, när hon förklarar
för dem att det skrivs med ett L sist och inte Z som barnen menar. Barnen tror
henne inte och argumenterar emot. Arne är arg och tecknar med arga rörelser att
hon inte kan och att Ibrahim, klasskamraten, vet och kan. Det verkar som om Ina
bortser från att L:et lika väl kan uppfattas som ett Z i detta fall. Det beror på att
det, liksom L i detta speciella fall, hålls med pekfingret horisontellt. L:et i C-OO-L tecknas i höfthöjd, med en svängande rörelse, som lika gärna kan uppfattas
vara ett Z31. Barnen utgår här från bokstaveringen för att utröna hur ordet blir i
skrift.
Vissa namn och ord har inga egna tecken utan är bokstaverade på teckenspråk.
Det är tydligt i materialet att barnen inte alltid uppfattar dem som manuella bokstäver. De förefaller uppfatta de bokstaverade tecknen eller namnen som tecken,
även då de börjat i skolan. Arne (7:6) visar t.ex. vid ett tillfälle, när han ska
skriva Ronnys namn, att han inte uppfattat att det börjar på R och slutar på Y,
trots att Ronnys persontecken består av de två manuella bokstäverna R-Y.
Likaså, vid ett annat tillfälle, gör Arne (6:5) en plötslig upptäckt när han har övat
att bokstavera ”kanel” en stund. Han upptäcker plötsligt att han vet vad det är
och säger: ”Det är ju sånt brunt som man strör!” (00.10.31). Han har bokstaverat
det förut i olika vardagliga situationer, där kanel funnits med i aktiviteten, baket
eller maten, men det förefaller som om han inte förut har reflekterat över att
detta bokstaveras. Han verkar ha upplevt detta som ett tecken, inte som en bokstavering.

Att upptäcka bokstäver-munrörelser-röst
Användandet av handalfabetet tycks också stimulera till upptäckter, såsom att
bokstäver representerar vissa ljud och munrörelser. Detta verkar gälla även de
barn som sällan eller aldrig använder sin röst i kommunikation med andra.
Susanne använder inte sin röst särskilt mycket. Däremot får hon med både röst
och munrörelser, när hon bokstaverar ord. Det är som om hon kopplar ihop röst,
hand och mun. Axel gör likadant. Han är vanligen helt tyst men använder ljud
när han bokstaverar. Maj, Arne och Sven är de tre av barnen som använder sin
röst ofta och mycket. Deras ljud blir mera distinkta och tydliga ihop med bok-

31

Bokstävernas manuella motsvarighet i handalfabetet:
L:

l Z: z
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staverade ord. Endast i Majs fall är ljuden helt lika hörandes bokstavsljud.
Gustaf är det enda av barnen, som vanligtvis inte använder sin röst när han bokstaverar, men det finns situationer då även han använder ljud. En sådan situation
är nedan, där de andra barnen drar med honom i aktiviteten, och då han plötsligt
också gör som de andra, dvs. bokstaverar och ljudar. I denna situation har alla
tre ett riktigt uttal.
Maj (6:2) och Susanne (5:11) hoppar upp och ner och ropar muuu samtidigt
som de bokstaverar M-U. Gustaf (6:10) sitter på en stol och ler åt dem. Efter en
stund hoppar han upp och springer med och gör likadant, han också.
Maj: Hunden säger mu, mu , mu
Gullan: Hunden ja, säger mu.
Maj: Du! Det är en blå hund, men ingen riktig hund. Den säger inte VOV den säger
MU.
Gustaf blir med han också. Barnen hoppar runt stolarna och säger MU och bokstaverar
det, säkert i 10 minuter! (00.12.05)

Att bokstavera som negativ kommunikation
Handalfabetet förefaller också användas som en aktivitet i en metod då man vill
utesluta någon. Detta får då en ytterligare dimension, där handalfabetet knyts
abstrakt till en text som inte syns. Det är alltså inget brev eller någon lapp som
överlämnas utan bokstäverna finns i någons huvud. Maj (6:7) och Susanne (6:3)
tillsammans med en kamrat (Ester) till dem leker skola. Tidigare under dagen
har Susanne påstått att hon ska få en häst. Det gör att just nu har hon mycket hög
status, och de andra vill vara med henne. Flickorna konkurrerar om Susannes
gunst. I denna situation hittar Maj på att använda bokstäver för att utesluta Ester.
Maj hittar på ett bokstaverat tecken och säger:
Maj: I den här A-S-A-L finns inte hennes namn med.
Tyvärr. Det är därför. (01.05.29)

Ester utesluts ur leken för en stund, och Maj och Susanne sitter bredvid varandra
och skriver och ritar.
Ett annat exempel, där bokstaverade tecken, både riktiga och påhittade, används
för att utesluta en tredje part är, då Susanne (7:1) och två kamrater till henne har
hittat på en egen lek. Den går ut på att de ska bokstavera svenska ord och sedan
rulla bollen till den som gissar vad ordet blir på teckenspråk. De sitter i en
triangel på golvet i lekrummet. Den som inte gissar fort nog får alltså aldrig
bollen. Leken går samtidigt ut på att se till att den ena kamraten, Lisbet, misslyckas hela tiden. Det tycks de andra två, Ester och Susanne, vara överens om.
De svenska orden som de bokstaverar är både sådana de kan och sådana de ser i
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omgivningen. Det kan också vara enstaka bokstäver. Det kan också vara ord de
hittar på. Allt för att utesluta kamraten. När den ena av de två inte kan, hjälper
den andra till, så att Lisbet inte hinner med.

Att demonstrera sin status i gruppen
Det är viktigt att kunna bokstavera svenska ord i denna barnkultur. I förhandling
mellan barnen har det skapats en kultur där det är fint och bra att kunna bokstavera. Det förefaller som om den första tidens samtal kring tallriksunderläggens ord har stimulerat till uppmärksamhet och beundran för dem som
kan. Barnen sinsemellan talar om varandra som duktiga, när de kan bokstavera
ord, och de får mycket uppmärksamhet från de vuxna när de gör det. Det händer
att ett barn har en vuxens odelade uppmärksamhet under långa stunder under
den första terminens luncher. I denna konstruktion ligger också ett behov hos
barnen att manifestera detta för varandra.
Lisbet: Vet du vad L-I-N-D-S-T-R-Ö-M är?
Susanne (7:1): Nej. Det har jag glömt. Jag kommer inte ihåg.
Lisbet: Det är mitt namn. Säg till henne att titta. (Lisbet pekar på Ester)
Susanne (vänder sig mot Ester och petar på hennes arm): Du! Titta på henne.
Lisbet: Vad är L-I-N-D-S-T-R-Ö-M?
Ester: Det är ditt efternamn.
Lisbet: Bra! (Ler stort och vänder sig sedan mot Susanne) Du glömde du! (02.02.28)

Arne (7:5) gör en triumferande erfarenhet en dag när han kan mer än de två
flickor han beundrar och som han verkar vara säker på kan mer än han själv.
Den ena är den som alltid kan bokstavera ord och den andra är äldre än han
själv.
Arne: Vad betyder S-V-A-N?
Lotta: Vet inte.
Pedagogen: Det är svan.
Arne: Vet du nu?
Lotta: Ja.
Arne till Maj: Du! Vad betyder S-V-A-N?
Maj: … Jag vet inte.
Lotta till Arne: Tala om det du!
Arne: Du! Det är svan. (01.09.27)

Att vara skicklig på att bokstavera är så viktigt, att man tycks kunna få ledarrollen i en situation, bara därför. Maj (7:5) delar ut namn till barnen i en lek.
Hon gör det säkert och med mycket snabba bokstaveringar. Hon står upp och
alla de andra sitter på golvet omkring henne. Hon står med ena handen i sidan
och vickar lite på höften, stryker en lock från sin kind, tar sig över hakan när hon
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funderar och pekar på dem en och en medan de får sina namn, några påhittade,
några namn från TV-program och sagor, och några konventionella namn.
Hon bokstaverar flytande och mycket fort:
Emma, Enna, Marie, Maria, Mesil, Bamse, Misa, Misat, Mite, Subra, Isabell, Nyan,
Miskätab, Petra-Maria, Bellak. (02.03.11)

Vuxnas missförstånd
I början av observationstiden finns, i samband med bokstaveringar, ofta en
anteckning om att barnet tecknar otydligt, vilket tyder på att jag har haft svårt att
tolka vad barnet säger. Detta kan bero på, att jag saknar tillräcklig kunskap om
vilka småbarnsuttal barnets begränsade motoriska förmåga skapar. Jag kunde
därför inte alltid bedöma om barnet bokstaverade rätt eller fel och kan ha missat
bokstaveringar som barnet egentligen gör korrekt, men med småbarnsuttal.
Denna upptäckt gjorde mig uppmärksam på problemet, vilket gjorde att jag var
mera noggrann så fort fenomenet uppstod igen.
Ett exempel på att videofilmen, som kan köras i slow motion, kan visa hur
barnet bokstaverar är nedanstående sekvens. Axel (4:5) säger till en vuxen att
han kan bokstavera sitt namn och gör det också, men den vuxne uppfattar inte
detta. Det är inte så att den vuxne inte tittar. Det tycks istället vara så, att bokstaveringen inte kan tolkas av den vuxne. Axel utför bokstäverna var för sig och
har i detta problem med att sammanbinda dem och gör därför flera rörelser
emellan dem, som inte ska finnas där. Hans föräldrar och syskon är döva. Han
tecknar snabbt och är förmodligen van att bli förstådd. Eftersom jag har gjort
flera hembesök och samtalat med alla i familjen, har jag också observerat att det
är så. Det finns förmodligen en omedveten kunskap om hur småbarnstecken ser
ut i olika faser av barnets utveckling hos denna familj. Axel är fjärde barnet.
Axel säger till en vuxen på förskolan:
Axel (4:5): Jag kan A-X-E-L.32 (02.02.26)

Senare under samtalet får han frågan av samma pedagog hur hans namn bokstaveras. Då vågar han inte riktigt svara utan säger att det är svårt. Ändå har jag
videoobservationer där han suttit ensam och övat på att bokstavera sitt namn när
han var 4:2. Han har visat att han kan sitt namn i skriven form.

32

Hans riktiga namn, (Axel är fiktivt) är också motoriskt krävande att utföra och innehåller dessutom
en vridning av handleden, om bokstäverna bokstaveras var för sig, vilket verkar vara det han gör när
han bokstaverar i denna sekvens.
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Hans uttal av handalfabetet är småbarnsknubbigt. Han har upprepningar av
rörelser, vänder de manuella bokstäverna åt fel håll och har otydligt utförd form
på några av de rörelser som kräver stor motorisk kontroll.

SAMMANFATTNING
Handalfabetet har en alldeles särskild plats i döva barns vardag. Barnen arbetar
tidigt med att lära sig det, och de övar att utföra de manuella bokstäverna
korrekt. Handalfabetet är ett redskap, som används för att memorera och återkalla ord och namn, samt att knyta dessa ord och namn till de skrivna representationerna. Handalfabetet är också något som barnen har gett en särskild plats i
den barnkultur som skapats av dem. Den som kan bokstavera snabbt och lätt och
med flyt i rörelserna är den som också får hög status i gruppen. Det finns också
ytterligare dimensioner i barnens användning av handalfabetet, nämligen att det
stimulerar barnen till att:
•

förstå bokstäverna

•

förstå handalfabetet som representation av ljud

•

också använda dessa ljud (för vissa barn)

•

upptäcka munavläsebilden.

I sitt arbete med att lära sig sambandet mellan handalfabet, bokstäver och skrift
arbetar också barnen både med hur de manuella bokstäverna formas och ser ut
och hur de skrivna bokstäverna skrivs och ser ut. Det visar sig, att de ibland har
problem med de ortografiska strukturerna, liksom handformernas utseende, som
i båda fallen kan likna varandra.
En särskild problematik ligger i de vuxnas till synes omedvetenhet om hur de
bokstaverar och använder handalfabetet i de pedagogiska sammanhangen. Bokstaveringarna görs av de vuxna på ett sätt som visar att de är omedvetna om hur
barnen uppfattar det. Ord och namn som barnen ska öva eller skriva, och som de
ber om stavningen på, bokstaveras i huvudsak på två sätt av de vuxna. Antingen
bokstaveras ordet flera gånger i följd utan paus emellan, vilket gör att barnet,
som ju inte kan ordet, inte hinner uppfatta det och inte vet var det börjar och
slutar. Eller också bokstaveras ordet en bokstav i taget så att barnet aldrig får en
uppfattning av ordet som en helhet.
Handalfabetet, såsom det ibland används av barnen i denna barngrupp, som en
del i en pågående negativ interaktion dem emellan, förefaller inte alls vara uppmärksammad av de vuxna. Det är däremot en viktig del i barnens sociala samspel och något som används ofta.
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LEKLÄSA LEKSKRIVA
LEKBOKSTAVERA
”Att erövra skriftspråket via eget skrivande i leken är för många barn lika naturligt som att tillägna sig talspråket i samspel med andra människor” (s. 37)
skriver Gustafsson och Mellgren (2000). Begreppen lekskriva, lekläsa och lekbokstavera får inte uppfattas som att barnen inte tar dessa aktiviteter på fullaste
allvar. Det är en del av deras erövrande av skriftspråket att uppleva dess
funktion i olika sammanhang. Lek är enligt min förståelse inte skilt från lärande.
Snarare är lek en aktivitet där barnen ”erfar och skapar en värld av mening med
specifika förutsättningar och värden” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003,
s. 125). Barnen går ur leken mera kunniga än när de gick in i den. Därför är att
lekskriva en aktivitet som lär barnet något om att vara en skrivande människa,
att lekläsa något om att vara en läsande människa och att lekbokstavera något
om att vara en människa, som kan använda handalfabetet. Dessa tre begrepp
skulle också kunna kallas pre-skriva, pre-läsa och pre-bokstavera. Det blir dock
tyngre och mer besvärliga begrepp att hantera än de engelska förlagorna prewrite och pre-read. Begreppet pre-fingerspelling har jag inte kunnat finna i
forskningslitteraturen och förmodar därmed att detta hittills inte använts, men
däremot används scribble spellings och invented spellings (Erting, ThumannPrezioso & Sonnenstrahl Benedict,2000) samt pretend fingerspelling (Padden,
1996). I denna studie har dock prefixet lek- valts för att betona lek som lärande
och lärande som lek i de aktiviteter barnen i nedanstående exempel ägnar sig åt.
Det är viktigt att poängtera här att lekläsa, lekbokstavera och lekskriva i denna
studie inte är åldersbundna utan används av barnen utifrån den funktion eller den
typ av lek barnen är involverade i. Enbart den första typen, nämligen att prova
aktiviteten som aktivitet, förekom endast i samband med de minsta barnens lek.
En skrivaktivitet som t.ex. att skriva bågrörelser på rad, vilka för barnet motsvarar ord eller meningar, kan både stora och små barn syssla med men utifrån
olika behov och funktion.
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LEKLÄSA
Exempel från barnens lek, där de skapar mening kring aktiviteten läsning, innehåller flera typer av ageranden. Barnet arbetar med att i interaktion med andra
prova vad läsandet innebär, men det arbetar också med föreställningar kring hur
man gör när man läser, dvs. läsandets akt.

Härmande läsning – läsning som aktivitet
Barnet provar aktiviteten läsning i interaktion med andra. Det kan vara tillsammans med andra barn, men det kan också vara i interaktion med en intresserad vuxen. Sven (3:8) tittar i sin fotopärm och leker att han läser. Mitt emot
honom sitter en vuxen. Han pekar ibland på fototexten som inte är särskilt noggrant skriven. Han kan förmodligen inte känna igen de skrivna orden och namnen. Ibland tittar han upp på den vuxne som för att se att den vuxne är med i läsningen. Sven pekar på ett foto, tittar frågande upp och frågar om det är
Charlotta. När han får bekräftat att det är så tittar han ner igen, pekar på texten
och gör härmande handalfabet (angående begreppet härmande handalfabet se
nedan s. 137) samtidigt som han ljudar något, vilket i nedanstående exempel
skrivs med fet stil. Sist lägger han till Charlottas persontecken.
Sven: Är det Charlotta?
Vuxen: Ja.
Sven: Ja. Det är ooooo (ljudar och låtsasbokstaverar) (Verkar som han försöker säga
Charlotta med ljud här). Det är (låtsasbokstaverar och tecknar sedan namnet) Charlotta.
(01.02.20)

Sven tittar upp som för att se om hans läsande var ok och ler. Denna situation
skiljer sig från nedanstående typ av lekläsande eftersom han inte tycks spela
rollen av en person som läser högt ur en berättelse för andra. Han verkar här ta
sig an själva läsandets aktivitet och skapar mening kring vad detta innebär.

Läsning som verksamhet i leken
Den andra typen av aktivitet är där barnet sitter ensamt och lekläser en text ur en
bok utifrån innehållet i boken. Barnet har nu antagit rollen som en läsande
individ och läser högt för sig självt eller för några påhittade andra. Här sker inte
det exakta, vi kan kalla det, utantillrabblandet av texten, som hörande barn gör.
De döva barnen tycks istället redogöra för textens innehåll, men barnets
agerande visar att det agerar en läsande individ. Det är alltså inte fråga om att
innehållet enbart berättas, utan barnet antar rollen som en läsande vuxen. Maj
(6:0) sitter bekvämt bakåtlutad med en bok i sitt knä. Hon antar en högtidlig min
och börjar att lekläsa:
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- Och den tar katten. Den klappar dockan. Hej! Hej! Hej! Kom och läs! Kom och läs!
Varför? (0.10.23)

Axel (4:1) sitter alldeles ensam i soffan. Han har en bok i knäet. Han pekar på
varje bild och säger: ”Den är farlig. Den är farlig. Den är farlig.” (01.10.19).
Han upprepar detta många gånger. När jag filmar sekvensen säger jag i
kamerans mikrofon att det verkar som om han läser boken. I första anteckningen
efter dagens slut denna filmdag skriver jag i anteckningarna att jag inte tror att
han läser boken utan bara pratar med sig själv. Vid vidare analys upptäcker jag
att det är första gången han tecknar till en bok på det sättet som i denna sekvens.
Texten på uppslaget handlar om vilka djur som äter vem. Han redogör mycket
riktigt för innehållet i boken och kan sägas lekläsa boken, menar jag. Det som
gör att jag betecknar denna situation som lekläsande, alltså att agera som en
läsande individ med förståelse för vad aktiviteten läsning innebär, är att han
antar ett sätt att teckna och en allvarlig uppsyn, som gör att detta inte enbart
handlar om att sitta och småprata med sig själv om bilderna.

Läsning som kommunikation i leken
En tredje typ av lekläsande, som finns i mitt material, är då barnen antar roller i
leken, där läsandet är en del av rollen. De förefaller demonstrera sin förståelse
av skriftspråkskulturens användande av text. Ett sådant exempel är när två barn,
Maj (6:8) och Arne (7:0) och deras pedagog är på museum. De tittar på och
samtalar om vad museet vill förmedla. En av avdelningarna handlar om hur folk
levde förr i den småstad där museet ligger. Det finns små stugor som man kan
titta in i, där olika yrken presenteras och hur olika samhällsklassers boende har
sett ut. I ett stort rum finns bänkar och en talarstol från det gamla Folkets Hus i
staden. När pedagogen berättat lite om vad som hände i denna sal en gång i
tiden, ber Maj och Arne ivrigt de vuxna att sätta sig ner i bänkarna. Maj ställer
sig i talarstolen, låtsas lägga en text framför sig och börjar högtidligt att, så att
säga, tala till folket. Barnen turas om att vara talare, och när de lämnar över
ordet sker det mycket högtidligt. De inbjuder varandra med välkomnande gester
att stiga upp och hålla tal. Vid ett tillfälle kommer Maj av sig i sitt tal och ber då
publiken om ursäkt och böjer sig ner bakom talarstolen som för att repetera vad
hon skulle säga i sitt tal.
Hon säger vid ett tillfälle när hon kommer av sig: -Förlåt! Jag måste läsa i boken först!
(01.05.30)

LEKSKRIVA
Att prova läsandet som aktivitet motsvaras av att härma skrivandet som aktivitet
i sig, dvs. att arbeta med skrivandet som redskap eller som enbart en aktivitet.
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Ett sådant exempel är t.ex. en sekvens med Axel (3:3) som ser storebror skriva
sitt namn. Kort därefter härmar han storebrors skrivrörelser. Det blir streck på
papperet.
Den andra typen av aktivitet vi finner i barnens lekläsande är, när barn arbetar
med att vara läsande personer, som ägnar sig åt verksamheten att läsa, vilket
motsvaras i skrivandet av aktiviteter, där barn arbetar inte bara med skrivandet
som aktivitet i sig utan också med att vara skrivande personer bland andra
skrivande personer. Gustaf (6:9) har skrivit och klippt ut lappar och benämner
det han har skrivit som ord. Nu visar Sven (3:4) sin lapp för pedagogen och
säger att han också har skrivit. Han har skrivit SSSSSSSSS många gånger, säger
han. Det står Sven många gånger på lappen menar han. I själva verket är det en
rad figurer som ser ut som bokstäver, varav de flesta mest liknar bokstaven o.
Att agera som en individ, där skrivandet ingår i leken såsom en del av en
persons verksamhet, demonstrerar Gustaf (7:10) när han sitter vid texttelefonen33 och låtsasskriver. Han spelar rollen av en som behärskar texttelefonen och kan skriva med alla fingrar. Arne avbryter då och då. Gustaf
skriver däremellan med samma låtsasupprörda min, som om han berättar något
för någon, om vad som händer via texttelefonen. Plötsligt verkar han få svar från
den han skriver till. Hans minspel visar att han har fått hemska besked. Han har
uppspärrade ögon och mun, men med ett litet finurligt leende i ögonen och
mungipan, när Arne kommer fram till honom. Arne får beskedet att de måste
rädda sig, för nu kommer den farliga dinosaurien hit.
Ett annat exempel är då Maj (6:5) Susanne (6:1) och Arne (6:10) leker i lekrummet. I hörnet står ett bord. Maj halvsitter på det och skriver med blyerts.
Hon skriver fort, från vänster till höger med sin vänstra hand. Maj är cirkusdomptör och ska träna sina cirkushundar. Maj skriver upp nya övningar efter
hand som hon hittar på dem. Susanne sitter bredvid henne på bordet och tittar på
det hon skriver. Maj lekskriver på ett A4 papper med stort allvar. Det ser ut som
skrivstil, uppdelat i ord och i rader. Maj tittar noga på sin, vi kan kalla det för
text. Hon går sedan fram till Arne och säger:
Maj: Jag har snickrat en hög ställning. Du ska gå uppför den, gå längs den och gå ner.
Kan du det? Du ska balansera.
Till mig om Susanne: Hon har balanserat!
Till Arne: Kan du? Jag tittar och följer dig med blicken upp och ner igen. Jag måste
prova. Jag byter kläder. Jag försöker. Först är det mjukt under, om man ramlar ner. Man

33

En texttelefon består av ett tangentbord som man skriver på och en skärm att läsa svaren på. Den är
kopplad till ett vanligt telefonnummer. Via teletjänsten Förmedlingscentralen kan hörande nå döva
och tvärtom. En telefonist skriver det man säger och läser vad den döve svarar.
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vinglar och ramlar. Man missar. Det gör ont om man ramlar. Man kan dö. Man måste ha
det mjukt så behöver man inte det. Jag är rädd. Jag är jätterädd! (01.03.06)

Hon kryssar över sina anteckningar efter hand som hon tycker att de har övat
dem färdigt. Hundarna är mycket lydiga och gör precis som Maj bestämmer.
Varje ord motsvarar en övning.

LEKBOKSTAVERA
Vid ett tillfälle, under en av mina observationsdagar, upptäckte jag att det fanns
något där som jag inte tidigare observerat. Jag tyckte mig se att ett av barnen
bokstaverade men utan att göra konventionella rörelser och manuella bokstäver.
När jag efter dagens slut tittade på filmen och kunde köra den i slow-motion såg
jag det tydligt. Det var inte fråga om handalfabet utan snarare handalfabetslika
rörelser. Det var bara de två minsta barnen, mellan 3 och 4½ år, som utförde
dessa rörelser. Inget av de större barnen gjorde det någon gång.

Härmande bokstavering
Vissa begrepp utförs som bokstaverade tecken i teckenspråk. Det är tydligt, att
barnen till en början inte reflekterar över, att rörelsen motsvarar handalfabetet
utan, upplever bokstaveringen såsom ett tecken. Axel (3:1) gör rörelsen som
motsvarar det bokstaverade tecknet SAAB, till synes oreflekterat, och säger att
det finns på hans tröja. Titti tittar efter och säger att det står CM på den. Axel
demonstrerar en medvetenhet om att SAAB kan finnas på tröjor, och han har
tidigare visat, att han vet att namnet SAAB finns både på pappas arbetsplats och
på bilar. Här menar jag att det inte handlar om att lekbokstavera utan snarare om
att använda ett tecken som ser ut så. Däremot lekbokstaverar Sven (3:4)
samtidigt som Ann-Marie bokstaverar hans namn. Han försöker hänga med i
rörelserna och bokstaverar med. Han kan sitt namn, men gör då bokstäverna en
och en. Här försöker han att bokstavera i en assimilerad rörelse såsom vuxna
gör. Ett år senare visar han att han nu nästan kan följa med i en bokstaveringsrörelse genom att härma den vuxnes sätt att bokstavera. Samtidigt som den
vuxne i en saga bokstaverar B-A-B-A-R försöker Sven (4:5) följa med i
rörelsen. Han härmar den vuxnes rörelser och det blir:
B-flat hand-B-flat hand. (01.11.23)

Vilket ser ut såhär:

byby. Babar är egentligen babar.

Fröken pekar på ett foto och frågar Sven (4:3) vem det är. Fotot föreställer en
hund som de talat om flera gånger. Hunden har inget persontecken utan det bokstaveras alltid. Sven svarar med att lekbokstavera. Fröken bokstaverar då sakta
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R-A-S-M-U-S. Sven svarar åter med att lekbokstavera. Hon nickar när han tycks
ha slutat och bokstaverar igen R-A-S-M-U-S. Han lekbokstaverar igen men
slutar nu med S vilket hon bekräftar är rätt. Det viktiga för Sven i dessa observationer är inte bokstaveringarna som manuella bokstäver utan flytet i rörelsen.

Att lekbokstavera
När det gäller lekbokstavering verkar det, som om det enbart sker för barnets
egen skull, som en aktivitet där barnet konstruerar en bild av vad bokstavering
är, och hur den används i olika sammanhang. Den här bokstaveringen skiljer sig
från exemplen ovan på det sätt, att barnet är aktivt självt utan att härma någon
som bokstaverar samtidigt. Det finns sekvenser där barnet sitter för sig självt
och utför olika manuella bokstäver i långa rader utan tydlig innebörd. Axel gör
detta då och då vid en ålder av 3:6. I mitt material är det alltid de två minsta
barnen som gör detta, aldrig de större.
I vissa situationer ska man enligt den teckenspråkiga konventionen i den döva
kulturen bokstavera sitt namn och i vissa fall ska man presentera sig med sitt
persontecken och i ytterligare andra ska man presentera sig med både med sitt
persontecken och med att bokstavera sitt namn. Det är frågan man får som avgör
hur man ska svara. Detta provar Sven vid flera tillfällen när han är strax över tre
år. Sven (3:4) får frågan av fröken: ”Vem är jag?”. Sven svarar med att lekbokstavera manuella bokstäver i rad. Hade han följt konventionen här skulle han
ha svarat med personens persontecken. I en situation en tid senare får han frågan
av en besökande vad han själv heter. I detta fall är det rätt att svara med både
persontecken och handalfabet. Han svarar med att bokstavera olika manuella
bokstäver som dock inte bildar hans namn. Han bokstaverar B-L-I-D-I-D.

Att träna konventionellt sätt att bokstavera
Ett led i utvecklingen mot att barnet kan utföra handalfabetet på det sätt som
större barn och vuxna gör verkar vara, att medvetet öva det och att öva för att
förstå hur de olika handformerna påverkar varandra. Precis som i talat språk, där
fonem som kommer före, och som kommer efter ett visst fonem i ett ord påverkar hur det uttalas, så påverkar också de olika manuella bokstäverna
varandra. Ett exempel från de manuella bokstäverna är att Y svänger åt olika håll
i de två orden yxa och ny, beroende av påverkan från n respektive x i de två
orden. Detta att kunna sammanföra bokstäver till en assimilerad rörelse övar
Sven (3:4) när han pekar på sitt namn på hyllan och börjar med ett tydligt S lekbokstaverar och slutar med ett tydligt N. Första och sista bokstaven i bokstaverade tecken och namn hålls också kvar bråkdelen av en sekund i pågående
samtal. Hans persontecken är dessutom S-N.
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Långt senare, när Sven (4:5) har visat att han kan de olika bokstäverna, står han
en dag vid veckoschemat. Han lekbokstaverar längs veckans dagar från vänster
till höger, varje veckodag, med olika konventionella manuella bokstäver utan att
de bildar dagarnas namn. Han bokstaverar med vänster hand. Medan han lekbokstaverar håller han plötsligt sin hand i E-form (se fotnot34). Han letar igenom
texten, nickar och pekar på e i det skrivna ordet leker (skrivet med gemener). I
denna sekvens verkar det som om han gör flera saker samtidigt. Han leker att
han är en person som kan teckna veckans dagar. Han övar att vara en, som kan
göra det i en assimilerad rörelse och han undersöker om det finns ett e i texten.

SAMMANFATTNING
Barnen konstruerar sin uppfattning om skriftspråkande aktiviteter genom att
prova och öva dem i leken, ensamma eller tillsammans med andra. Lekläsa, lekbokstavera och lekskriva i denna studie är inte åldersbundet utom att prova
aktiviteten som aktivitet vilket förekom endast i samband med de minsta
barnens lek. Studien visar i övrigt att lekläsa, lekskriva och lekbokstavera kan
uppstå i olika åldrar och att de snarare har med aktiviteten i sig eller lekens roll
att göra, än är bundna till en viss ålder eller en viss period i barnets utveckling.
Att prova själva aktiviteterna att läsa, att skriva och att bokstavera som ren
aktivitet gör barnet ibland tillsammans med andra och ibland ensam. Barnets
fokus är på att prova vad aktiviteten i sig innebär. Det handlar då om, hur man
håller i en penna eller i en bok, hur handen rör sig när man bokstaverar, om hur
man ser ut när man läser och hur man håller i en tidning eller en bok.
Att vara en person som ägnar sig åt aktiviteten att läsa, skriva och bokstavera
som en verksamhet innebär att barnet konstruerar sig som en läsande, skrivande
och bokstaverande person. Barnet är en person i den aktiviteten och agerar
antingen ensamt eller i interaktion med någon annan. Det är dock verksamheten,
det man gör, när man är en läsande, en skrivande eller en bokstaverande person
som är i fokus.
Att ta rollen som en skriftspråkande individ, och att använda aktiviteten att läsa
och skriva som kommunikation, innebär att barnet spelar rollen av en person där
läsandet och skrivandet ingår som en del i agerandet. Skriftspråkandet karakteriserar den individ man är i leken. Det ingår i dinosaurieleken att man kommunicerar med någon som varnar en för den farliga dinosaurien, så man hinner fly.
34

E:

Bokstaven E och dess manuella motsvarigheter i handalfabetet:

e
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Funktionen i skrivandet och läsandet är viktiga för barnet men det skriver och
läser inte konventionella ord och meningar. När det gäller handalfabetet kan jag
inte finna att barnen använder det på det sättet. Det skulle i så fall innebära, att
de i leken lekbokstaverar ickekonventionella handalfabetslika rörelser utan att
de bildar något namn, eller motsvara något svenskt ord. Det skulle kunna vara
t.ex. att barnen leker lärare i skolan, som övar bokstavering med barnen. I den
rollen skulle man kunna tänka sig att ett barn var fröken och lekbokstaverade
ickekonventionella handformer och att övriga barn skulle låtsas öva detta. Men
det hände inte någon gång under de två år som jag följde barnen. När handalfabetet användes i leken tillsammans med andra, blev barnens handalfabet
korrekt, eller i det närmaste korrekt.
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SKRIVA OCH BOKSTAVERA SOM
KOMMUNIKATIV PRAKTIK
En aspekt av barns produktion av text är deras eget skrivande i kommunikativt
syfte. I studien framkom, att barnen sällan skrev för sin egen skull eller för
lusten att ägna sig åt skrivande för skrivandets skull. Av ovanstående anledning
riktades uppmärksamheten mot annat skrivande. Det visade sig att barnen oftare
verkade skriva för att kommunicera något med andra barn.

SKRIVANDE SOM EN VERKSAMHET
Det händer ofta att white-board-tavlan, som hänger så lågt att barnen kan skriva
på den sittande på golvet, används att rita på, men det händer också ofta att den
används för att skriva på. Denna dag utbryter först en skrivdialog mellan Lina,
som är ett äldre skolbarn, och Gustaf (7:10) vilka tillsammans skriver namnet
Pokémon. Därefter är det Tom, som också är ett äldre skolbarn, och Gustaf som
kommunicerar kring det skrivna namnet Pokémon.
Gustaf sitter vid tavlan med Lina och Tom. Tidigare har Lina skrivit Pokémon. Nu
låtsas de kivas lite om vem som ska skriva. De skrattar och ler mot varandra.
Gustaf skriver PO.
Lina skriver K.
Gustaf skriver över det med sitt K. Noggrant.
Lina skriver e.
Gustaf skriver noggrant e över hennes e.
Lina skriver accenten över e. Hon skriver den som ett rakt streck.
Gustaf skriver en riktig accent, sned.
Båda skrattar.
Gustaf skriver MON 3. Han skrattar högt.
Tom suddar ut alltihop.
Tom skriver P.
Gustaf nickar och båda skrattar.
Tom skriver O.
Gustaf nickar och båda skrattar.
Tom skriver K.

141

Kapitel 10
Gustaf nickar och båda skrattar.
Tom skriver M och sedan som låtsasskrivstil för resten. Båda skrattar. Lina skrattar
med. Sedan utbryter ett vilt kladdande, suddande och ett försök av Tom att få det till ett
mattetal som dock suddas ut. (01.11.19)

Barnen använder skrivandet här som en aktivitet i ett socialt sammanhang. En
rolig aktivitet som de gör tillsammans. Det är skrivandet som aktivitet som
fokuseras.

SKRIVANDE SOM POSITIV KOMMUNIKATION
En viktig del av skrivandet bland barnen är också att skriva till varandra. Maj
(6:0) säger till ett av fritidverksamhetens barn som ritar och skriver kärleksbrev:
”Kommer du ihåg att jag är förälskad i Patrik?”. Hon visar att hon förstår vad de
stora barnen gör men härmar dem inte. Själv ritar hon bara helt andra saker och
anknyter inte till deras aktivitet i övrigt.
Arne (7:0) och Maj (6:8) befinner sig framför en jättestor whiteboardtavla. Först
börjar Maj att skriva i vänster hörn. Hon gör ett hjärta med flera ringar runt och
en pil i mitten. Sedan skriver hon spegelvänt från höger mot vänster MAJ.
Jag säger i kameran: Kolla! (skrattar) Titta nu vad hon gör (skrattar) hörru ni! Ett underbart exempel på text i kommunikativt syfte och dessutom exempel på hur Maj skriver
just nu. Hon har klart problem med att se och skriva samtidigt och då vill hon gärna
börja från höger oftare än jag tror att andra barn spegelvänder och börjar från höger ..
eller..?? (01.05.30)

Längst ut i hjärtat som hon har ritat förut på samma tavla skriver hon nu M och
A och drar en pil mellan dem.
Maj: Han och jag. Det är vi två.
Arne: Hon älskar mig. Till fröknarna: Hon älskar mig. (01.05.30)

Ett annat exempel är när Maj (7:7) ritar två figurer som ser ut som ett bröllopspar. Figurerna står bakom ett staket i en fin blommande trädgård. Hon skriver
sedan sin text och ritar pilar från de två namnen till figurerna. Texten på teckningen är:
Sommar
Tom Maj
Maj Har skiva (02.05.30)

Ett ytterligare liknande exempel är då Gustaf (6:9) och Arne (6:5) plötsligt får
ett kärleksbrev från någon okänd beundrarinna. Det är Anders, ett äldre barn,
som kommer med det. De har väldigt roligt åt brevet och retar varandra med
förtjust uppsyn. I brevet står ”Gustaf och Arne är söt!!!” (00.10.31) Gustaf tycks
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egentligen inte vara så värst intresserad, för han och en flicka sitter på golvet
och leker med lego. Arne övertalar Gustaf att säga till Anders att det är Anders
som har skrivit lappen. Arne har roligt åt konsekvensen av detta; att Anders som
är en pojke tycker om pojkar. Förståelsen av vad texten säger, och att den får
olika konsekvenser om författaren är en pojke eller en flicka, verkar stå alldeles
klart för pojkarna.

SKRIVANDE SOM NEGATIV KOMMUNIKATION
Text kan också användas för att uttrycka antipati mot någon, eller för att utesluta
någon ur lek eller gemenskap. Tre typer av negativ skriftlig kommunikation
framträder. För det första förmedlar skriften ett budskap som avsändaren själv
inte vill förmedla direkt. För det andra kan skriften ha en funktion som hemligt
meddelande, t.ex. då någon ska utestängas. För det tredje kan man använda
skrift för att skryta och vara bättre än den andra personen. Barnen förefaller alltid förutsätta att budskapet går fram, även om mottagaren ibland inte verkar att
förstå det skrivna.
Ett exempel som visar den första typen av antipati-meddelanden är, när Susanne
(6:10) har skrivit ”LiSBET”, en jämnårig flickas namn, och ritat ett hjärta som
är överkryssat. Bredvid henne sitter Lisbet och tittar på vad hon gör. Susanne
säger ingenting utan viker ihop papperet. Utanpå skriver hon först ”LiSBET”,
bokstaverar det för sig själv och skriver sedan snabbt ”SUSANNE”. Drar streck
under namnen och ger papperet till Lisbet. Hela tiden är hon tyst utan att kommentera det. Lisbet ser glad ut, öppnar det och rycker på axlarna, drar ner mungiporna och ler igen. Hennes uttryck tycks säga: ”Jamen varför gjorde du så?
Äsch det gör ingenting”. Båda fortsätter att rita utan att säga något. En stund
senare tar Susanne fram en teckning, som det överst står Esters namn på. Nu
fortsätter hon att måla och rita vackra mönster och färger under och runt Esters
namn. Lisbet sneglar på det Susanne gör utan att kommentera det.
Den andra typen av negativt budskap blir Susanne (5:11) utsatt för vid ett
tidigare tillfälle. Här verkar det inte vara meningen att Susanne ska se det. Det
verkar vara avsett att visas för andra, så att de kan tala om det som ett hemligt
meddelande. Maj (6:2) engagerar pojkarna i en uteslutning av Susanne som just
nu har besök av en flicka, som hon känner sedan förut, och som eventuellt ska
börja på förskolan till våren. Alla sitter och fikar runt ett ovalt bord. Där sitter
den besökande flickan Ester med sin mamma, flera pedagoger och alla barnen.
Det är trångt. Maj har lite svårt att få plats bredvid flickorna. Hon reser sig upp
och går ut i målarrummet. Där tar hon en lapp och en penna och sedan går hon
ut i tamburen. Hon tittar på Susannes namnskylt vid dennes klädhylla och
skriver av den. Hon ritar ett stort kryss över namnet. Sedan går hon tillbaka och
ställer sig hukande invid pojkarna och visar dem lappen.
143

Kapitel 10
Maj: Titta här det är Susanne, det här är Susanne.
Arne: Får jag den. Får jag den.
Maj: Nej!
Arne till Susanne: Susanne överkryssat, det är du det.
Gustaf till Maj: Du, du Susanne är elak. Elak va?
Maj: Ja, Susanne får inte någon pepparkaka. (00.12.12)

De pojkar, som ingår i studien, producerar inte denna typ av budskap till varandra. Det verkar alltså som om detta kan vara könsbundet. De använder inte,
under hela studien, text till att meddela varandra negativa saker, utom möjligen
om man kan beteckna det som negativt när de skojar med varandra, om en texts
innebörd ( som i exemplet ovan s. 142).
Nedanstående exempel utspelar sig när barnen sitter och ritar och skriver. Det är
ett exempel som visar den tredje typen av negativt budskap, nämligen att skryta
med sin förmåga att skriva och rita och därmed utesluta den, som inte kan lika
bra. Maj (6:0) och en kamrat till barnen konkurrerar om vem som kan skriva
fint, och Susanne (5:9), som är lite yngre och kan mindre, försöker att hävda sig
mot de större. Hon kan både skriva fint och rita, säger hon. Med vid bordet sitter
Gullan, en av pedagogerna.
Susanne försöker imponera på de andra. De andra stöter bort hennes försök.
Susanne: Det är samma som du har gjort. Pokémon. Jag skriver noga.
Gullan: Ja.
Susanne: Jag kan get. Jag vet hur man ritar en get. Det vet jag.
En kamrat: Vadå?
Susanne: Get, vet jag.
En kamrat: Du är dålig! Äsch!
Maj: Ja du! Du är dålig du! (Maj och kamraten lutar sig mot varandra och fnittrar)
Susanne, vänd till den vuxne: De säger att det är dåligt det här!
Gullan: Nej, det är fint! (00.10.25)

ATT TA DEL AV VUXNAS SKRIFTLIGA
KOMMUNIKATION
De vuxnas texter kan se väldigt olika ut, och barnen möter dem oftast när de
vuxna medvetet visar dem texterna, men det finns också texter som vekar att
naturligt intressera barnen. De verkar ha upptäckt att texterna kan ha ett informativt värde, att de kommunicerar något till andra. De kan innehålla intressanta
upplysningar, antingen sådant barnen gärna får ta del av eller sådant, som inte är
ämnat för dem. De vuxna är olika aktiva, när det gäller att visa barnen på
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texterna, och de visar också att de har olika förväntningar på vad barnen kan
klara av.
En vårdag är barnen på museum. Man samtalar om vad montrarna innehåller
och man pekar på bilder och föremål. Eftersom ingen vuxen gör dem uppmärksamma på texterna, förefaller det som om barnen inte heller kommer på att
fråga om vad det står på skyltarna. Det verkar som om barnen inte reflekterar
över att texterna vid museets olika föremål kan kommunicera något till dem.
På blanketten, som fylls i när man anländer till museet, får Maj (6:8) fylla i
datum. Arne (7:0) står bredvid och tittar på. Eva, pedagogen, visar att hon ska
skriva som förra gruppen har gjort. Maj gör det. Eva frågar vad förskolan heter,
och hon får själv svara, för barnen kommer inte på det. Hon skriver också själv
förskolans namn på blanketten. På frågan vilken stad de kommer ifrån, vet Maj
det. Men pedagogen skriver däremot namnet. Maj får skriva siffran 5, som talar
om hur många de är. Detta är ett exempel på en naturlig skrivsituation, där
barnen kan förstå, varför man ska kunna skriva, och att de genom att fylla i
blanketten kommunicerar något till någon, som sedan kommer att läsa det. Både
Arne och Maj visar intresse för situationen men trots detta är det den vuxne som
skriver allt utom några siffror, som Maj får skriva.
Barnen försöker förstå vad texten har för roll och funktion i deras vardag. På
våren, innan flera av barnen ska börja skolan, leker de skola nästan varje dag. I
en sådan aktivitet har de lånat veckoschemat, som alltid annars sitter uppe på
väggen vid den vita tavlan, som används vid samlingarna. Britt, som letat efter
schemat, utnyttjar situationen till att prata kring den information som schemat
innehåller, när hon hämtar det från lekrummet.
Britt har fått leta efter schemat eftersom barnen lånat det till sin skollek tidigare på
morgonen. Schemats funktion är alltså helt klar för barnen. De vet att det visar en vecka
och de vet att man kan använda det för att komma ihåg vad som ska och har hänt. Nu
tittar de på det tillsammans för att se vad som ska hända idag. (01.05.23)

Matsedeln är också en text, som skrivs för de vuxna, och som vill kommunicera
något till dem, som är i skolan och på förskolan. Flera av barnen är intresserade
av vad matsedeln kan berätta. Arne (6:5) och Maj (6:0) får frågan av en pedagog
vad de tror det kan bli till lunch denna dag. Maj och Arne fokuserar på att leta
efter ordet kyckling på matsedeln, för det vill de ha, under tiden som pedagogen
läser dagens matsedel. (Här skrivs ordet ”Var” med fet stil för att markera att det
uttalas med röst.)
Eva: Vilken mat är det idag. Vet ni det?
Arne: Jag tror kyckling.
Eva: Tror du? Vi får läsa på lappen där.
Maj: Jag!
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Eva: Måndag. Titta du! Vad man har skrivit är spagetti. Ni vet långa tunna. Spagetti
med skinksås. Vet ni. Ni tycker det är smaskigt sedan. Jaja vad vill du?
Maj: Var?
Eva: På fredag! Det är kyckling! (00.10.23)

Maj (6:5) väntar på de andra barnen och på pedagogen. De ska gå till skolan från
fritidsverksamheten. Hon uppmärksammar anslaget på väggen med kommunens
personal. Ingen vuxen som går förbi henne uppmärksammar hennes undringar
kring det. När jag går igenom alla mina anteckningar från barnens stopp vid
olika anslag, som de intresserat sig för under de två årens observationer, finner
jag att det är sällan någon vuxen diskuterar anslagen med barnen. Barnen sinsemellan däremot pratar ofta om vad anslagen kommunicerar för något. Eftersom
ingen uppmärksammar Maj i denna situation vänder hon sig till mig. Medan jag
förklarar, vad det är för anslag, går Gullan en av pedagogerna förbi.
Maj: Vem är det? Vem är det? …… Var finns du? Du finns inte med!
(Jag förklarar, utanför bild, att det är kommunens anställda som finns på fotot.)
Gullan : Jag och Titti planerar först. Eva följer med dig.
Maj: Hejdå.
Gullan: Puss. Hejdå! Stanna här.
Maj: Jajajaja. (01.03.06)

SAMMANFATTNING
Skriftspråkandet i denna barngrupp pågår hela tiden. Barnen provar aktivt vad
skrift är, och hur den kan användas. De tycks ytterst sällan skriva för skrivandets
skull, för att det är roligt att sätta något på pränt, däremot skapar de en kommunikativ praktik, där skriftspråkande är en lika naturlig del som annan kommunikation. De verkar också bygga upp sin förståelse av text som ett redskap för
kommunikation. Den finns där för att kommunicera något till dem, och de använder den för att kommunicera något till andra. När barnen inte tycks uppleva
att skriften har någon mening uppmärksammas den inte av dem.
De vuxnas texter verkar väcka lika stort intresse hos barnen som annan text
eftersom de tycks ha upptäckt dess kommunikativa karaktär. Men deras intresse
uppmärksammas inte av de vuxna. Få vuxna berättar för barnen vad texterna
som finns kring dem innehåller, och man använder dem sällan i ett pedagogiskt
syfte för att stimulera till skriftspråkande.
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MEDLEMSKAP I DE LÄSANDES
FÖRENING
I barnens aktiviteter kring text ställer de frågor som visar att de funderar över
vem som kan läsa och skriva och vem som inte kan. De visar på olika sätt att de
vill kunna. Man kan säga att de tycks utröna hurdan man är när man är medlem i
”de läsandes och skrivandes förening” (Smith, 1985, s. 146) och de verkar, så att
säga, ansöka om medlemskap.

KAN DE VUXNA LÄSA?
Vid många tillfällen möter barnen vuxna som skriver eller läser något. De
undersöker också aktivt om vuxna kan läsa och skriva alla ord. Arne (6:5) går
fram till Eva som sitter och skriver vid ett av matborden. Han frågar vad hon
skriver och han påkallar också hennes uppmärksamhet med sin röst (markeras
med fet stil i texten). När pedagogen har svarat, tycks han inte längre vara
intresserad. Hon försöker få honom mer intresserad, men han gäspar och tittar
bort och till sist säger han att han tycker alltihop är konstigt.
Arne: Du, du! Vad skriver du?
Eva: Jag skriver brev till tidningen. (Arne gäspar och tittar bort) Du! Jag skriver och
meddelar dem. De vill låna ett foto på förskolan. Vi skickar det.
(Arne ropar något.)
Eva: Du!
Arne: Det är konstigt! (00.10.31)

Detta att det är konstigt verkar sysselsätta honom, för han frågar andra vuxna vid
andra tillfällen om skrivna ord omkring dem, och han intresserar sig för vad
andra barn kan. Arnes frågor och beteenden visar att han under en period funderade mycket kring vad det innebär att vara en som kan läsa och skriva.
Ett år senare upptäcker Arne (7:6) att alla vuxna inte kan alla ord. Det är en
omtumlande upplevelse för honom. Hela hans kropp skuttar och rör sig, minspelet skiftar mellan löje, irritation och skratt. Han ville nämligen skriva ordet
COOL (skriver med versaler) men han skriver först med bara ett O. Tittar hela
tiden osäkert sökande på Ibrahim, en äldre klasskamrat. De två närvarande peda147
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gogerna diskuterar sinsemellan om det ska vara ett eller två o:n i cool. Hela
tiden tittar han från den ena till den andra med ett ansiktsuttryck, som förefaller
spegla en växande irritation och förvåning.
Det tycks finnas en övertygelse om, att vuxna kan alla ord och förstår direkt vad
barnen menar, när de frågar om ett ord. Maj och Susanne sitter i målarrummet
och skriver och ritar. Susanne (6:2) skriver och ritar till farmor, säger hon. Hon
verkar bekymrad över något som hon ska skriva. Jag förstår ingenting förrän
hon visar vad hon skrivit för sin pappa senare på eftermiddagen och han förklarar, att det ska stå SIV. Inte ViS som hon skrivit. Först har hon dessutom
skrivit ViR, strukit över det noga med en svart penna och bredvid skrivit ViS.
Här uppstår ett problem som är specifikt för döva barn. När Susanne vill ha
hjälp med att skriva SIV frågar hon: ”Hur skriver man farmor?”. När någon vill
hjälpa henne skakar hon på huvudet. Nej, det som bokstaveras för henne (F-AR-M-O-R) stämmer inte alls. Hon visar att hon vet att det inte ser ut så. När hon
sedan själv provar sig fram, först med ViR och sedan med ViS är det ingen som
kan bekräfta att detta är rätt. De vuxna vet inte att farmor heter Siv. Hade det
varit ett hörande barn, hade barnet i denna ålder uttalat vad farmor heter och
kunnat säga det, och pedagogen hade kunnat berätta för barnet vilka bokstäver
som finns i namnet Siv. Händelsen ovan inträffade tidigt på förmiddagen. Inte
förrän på eftermiddagen, när hennes pappa hämtar henne kan hon få bekräftat
det hon gjort.
De mindre barnen tycks också undersöka de vuxnas förmåga att läsa. Ett sådant
exempel är när Sven (3:8) pekar på olika skrivna ord i en fototext. Han pekar på
elva stycken ord, ord för ord, med ett frågande uttryck i ansiktet. Det är foton
med skrivna ord under. Jag finns där för tillfället som ensam vuxen. Han vänder
sig därför till mig.
Intresserar sig för texten – namnen och frågar om svenska ord. Jag läser och tecknar.
Här visar han att han förstår att jag kan läsa och han testar min förmåga. Eftersom
svaren blir allehanda ord, han pekar ju åt fel håll i meningarna, är tydligen innehållet i
det jag säger inget viktigt. Däremot att jag kan läsa det. Han skrattar. Det blir tokigt.
Helt säkert är att han känner igen sitt eget namn i alla olika former. Här i pärmen är
texten inte så noga skriven. (01.02.20)

KAN ANDRA BARN LÄSA?
Barnen undersöker också om andra barn hör till dem som kan läsa och skriva.
Susanne (6:4) leker skola med en kamrat, Ester. Ester är skolfröken och Susanne
barn. Efter en stund får Susanne uppdraget att skriva på tavlan medan fröken går
ut. Susanne går fram men blir mycket osäker. Ester har bara skrivit låtsasbokstäver i en rad. Susanne skriver sitt eget namn fort så att halva blir rätt och
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resten krumelurer. Det verkar som om hon är övertygad om att Ester har skrivit
svenska ord i någon form av skrivstil. Nu tycks hon tänka att hon måste prestera
något liknande själv. Susanne svarar undvikande när jag frågar henne om Ester
är duktig. Hon verkar inte vilja prata om det.
Ett liknande exempel är, när Arne (6:5) ser Gustaf (6:9) skriva en lapp och
benämna den som att det står ”inne” på den. På lappen står inramat i svart:
COLORMAXI. Det är avskrivet från en färgburk i målarrummet. Det förefaller
som om Arne tror att Gustaf verkligen vet vad han har skrivit. Han går också
fram till lappen när Gustaf satt upp den på väggen och säger att han minsann vet
vad det står på den. Han säger: ”Jag vet! Det står ’inne’”.

Lära av andra som kan
Arne (7:6) har upptäckt att Lotta kan mycket. Lotta är en äldre skolkamrat. Arne
beundrar Lotta för allt hon kan och hon verkar vara en viktig identifikationsperson för honom. I materialet framkommer, att barnen förhandlar på olika sätt,
om vem som är duktig och kan mycket, och vad som ingår i en sådan duktig
persons kunnande. I barnens konstruktion av det duktiga barnet ingår att kunna
läsa och skriva, som en viktig del. Det framgår också av att barnen gärna hjälper
varandra att förstå lästa svenska ord och de hjälper varandra att memorera dem.
Den som kan läsa texter beundras och delar med sig av sin kunskap till andra.
Maj (6:5) får hjälp av Arne att lära färgernas namn, hon och en annan klasskamrat hjälper varandra att memorera månadens dagar, och vid ett annat tillfälle
utspinner sig följande samtal, när Maj är 7:1:
Anders, en kamrat i klassen: K-Y-S K-Y-S K-Y-S-S Du! K-Y-S-S. Det är hemligt och
äckligt och fult. K-Y-S-S vad är det? …….. K-I-S-S.
Maj: Det är kissa. På engelska betyder det Pussa.
Anders: P-B-I-S-S Det är bajs.
Maj: P-B-A-S nej.
Anders: Jo!
Maj: P! B är det. B!
Anders: B.
Maj: A-S-S.
Anders: A-S-S. B-A-S-S är det rätt?
Maj: Ja.
Båda: Bajs! (båda skrattar hjärtligt). (01.11.22)

Lära sig att vara skolbarn
Arne (6:9) studerar noga hur man ska vara i skolan, och han får positiv uppmärksamhet av det äldre barnet Tom, av en praktikant och av pedagogen. Han
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arbetar djupt koncentrerat. Ibland reser han på sig och går en runda i rummet,
men fortsätter direkt att arbeta, när han återkommer till sin plats. Tom håller på
med uppgifter i svenska. Arne tittar på honom, när Tom säger att Arne alltid
jobbar bra, och han får också beröm av praktikanten för det. Han följer också
uppmärksamt med när Pia, pedagogen, förklarar för Lars, en äldre kamrat, vad
hon har skrivit på tavlan.
Precis som hörande barn upplever också de döva barnen traditionella så kallade
fråga-svar lektioner. I nedanstående exempel sker detta inte i skolan utan i en
samling på förskolan för sexåringarna:
Pedagogen till Maj (6:0): Vilken är den första bokstaven i ditt namn?
Maj: ….
Pedagogen: Hur bokstaverar du ditt namn?
Maj: …
Pedagogen: Du får fundera lite så frågar jag Arne. (00.10.23)

Maj har i tidigare observationer visat att hon mycket väl kan sitt namn och vet
vad namnet börjar på. Däremot finns ingen observation, där hon får svara på den
typ av fråga som här föreligger, nämligen: ”Vilken är den första bokstaven …?”
Samma pedagog arbetar med Maj (6:5) i skolan. De arbetar med en bok som är
avsedd som förskolebarnens första arbetsbok i förskoleklassen. Den innehåller
bl.a. en sida där barnen ska rita exempel som åskådliggör begreppen lika och
olika. Maj har många gånger i olika sammanhang, i vardagliga praktiker, visat
att hon förstår begreppen lika och olika. Pedagogen försöker få Maj att ge
exempel på vad de begreppen betyder. Det tycks som om Maj tror, att det måste
var något svårt svar, eftersom hon säger saker utan sammanhang som svar på
pedagogens frågor. Hur än pedagogen försöker att förklara svarar Maj hela tiden
med att säga något ovidkommande.

LÄSA SVENSKA – ORD FÖR ORD
Barnen uppmanas att läsa ord för ord av flertalet pedagoger i skolan. Elsa, som
själv är döv, är dock noga med att diskutera med barnen hur det sedan kan tolkas
till teckenspråk. Oftast får barnet först teckna ord för ord genom att följa den
svenska syntaxen. Meningar i berättelsen som heter ”Prostens barnbarn” tas upp.
Denna bok läses för en blandad grupp barn från förskoleklassen och från årskurserna 1-3. Vid dessa tillfällen tar Elsa upp meningar som ”Axel skulle ta bort
dörren när han kom”. Pedagogen diskuterar hur man kan förstå den meningen
och hur det blir på teckenspråk. De flesta barnen tecknar orden i meningen var
för sig, men endast några få elever kan uttrycka vad den betyder. På teckenspråk
blir meningen helt tokig när den tecknas ord för ord. Om barnen memorerar
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orden som en räcka ord riskerar de att inte förstå sammanhanget. En annan döv
lärare, Ina, använder ibland strategin att som Elsa först be barnen läsa ord för
ord och sedan diskutera med dem vad det betyder på teckenspråk, men ibland
nöjer hon sig med att enbart be dem läsa ord för ord. Ett sådant exempel är när
Arne (7:6) och läser meningar i en liten bok ord för ord. Han tecknar fort och
stakar sig bara på två av de sex betydelsebärande orden, flicka och glass.
Meningarna är av konstruktionen ”Det är en flicka”. När han läser kan man inte
avgöra om han verkligen förstår vad han läser. Det ser ut som om han rabblar
ord för ord översatt till enstaka tecken. I analysen framgår det, att han aldrig
själv använder den typen av meningar, och han verkar i ett samtal uttrycka att
han inte förstår vad de två orden ”Det är” egentligen står för.
Jag diskuterar detta med Maj (7:7), som i en sekvens läser ett brev hon fått från
en vuxen. När hon läser det stakar hon sig på några få ord och frågar en vuxen,
Janne, om dem. Hon tycks läsa mekaniskt utan att förstå vad hon läser. Hon
verkar nöjd med att kunna orden. Det syns på minen när hon slutat.
När hon sedan får frågan vad det stod i brevet kan hon inte svara på det. Den
egentliga texten är:
TILL
Karin, Maj och Anders!
Tack för de fina teckningarna jag fick av er.
Jag blev jätteglad!
Jag ska sätta upp dem på min vägg i mitt rum.
Många kramar till er
från Malin. (02.05.31)

Nedan ser vi hur hennes läsande ut. Versaler kursivt innebär att hon läser ord för
ord. I vissa fall tecknar hon något annat än vad som faktiskt står, som när hon
tecknar ”RÄKNA” istället för ”sätta”. Hon hoppar också över ordet ”rum”. Om
man skriver ut det hon tecknar när hon läser blir det följande: Karin, Maj och
Anders. För den fina teckningen jag får A-V er jag blir skratta jag ska räkna upp
D-E-M dem på min vägg i min M-Å-N många krama krama till er från Malin.
Maj: KARIN, MAJ OCH ANDERS . För den fina teckningen.
JAG F-I-C-K
Vad är det F-I-C-K?
Janne: Jag får.
Maj: Jag får
A-V ER JAG BLIR
SKRATTA JAG SKA RÄKNA UPP D-E-M D-E-M
Vad är d-e-m?
Janne: dem.
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Maj: DEM PÅ MIN VÄGG I MIN M-Å-N Vad är det?
Janne: många.
Maj: MÅNGA K-R-A-M-A?
Janne: Krama.
Maj: KRAMA TILL ER FRÅN MALIN
Carin: Vad betyder det?
Maj: Jag vet inte. (02.05.31)

Maj förklarar senare i mitt samtal med henne om ovanstående sekvens, att hon
tror att hon inte förstår för att det finns ord hon måste bokstavera. Då måste hon
fundera på vad de betyder. Eftersom hon översätter vissa ord fel, kan man anta,
att kombinationen att först få ett sammanhang i de ord hon tecknar och sedan att
hon måste bokstavera gör att hon tappar budskapet i brevet.
Att Maj kan läsa ord och dessutom behärska att tolka meningar till teckenspråk,
när hon får gå in i texten i lugn och ro på egen hand, har hon visat i en sekvens
när hon är 7:1. Hon läser för sig själv ur sagan om Askungen. Här arbetar hon
fram och åter i texten, mellan meningarna och orden. Hon använder inte
strategin att läsa ord för ord utom bitvis. Hon resonerar med sig själv fram och
åter.
Maj: Det här är mysigt!
D-A … S--- A-S-K-U-N-G-E-N MÅSTE MÅLA S-I-N ? Jag vet inte vad det är.
SAMMA HÅR ASKUNGEN FUL. JAG SKA BORSTA DITT HÅR NU. Det är knäppt!
Aha! Askungens syster sa att hon måste borsta hennes. Hon måste borsta mitt sa hon till
Askungen. Hennes syster sa det. Ja. (01.11.22)

När Maj är 7:5, läser hon och tolkar meningen: ”Vi går till salen” till teckenspråk. Hon lägger till ordet ”lilla”. Hon blir korrigerad av pedagogen som vill att
hon tecknar de ord som meningen verkligen innehåller. Att Maj lagt till ordet
”lilla” beror på att hon vet att de ska vara i lilla salen och inte i den stora. Hon
blir också irriterad när hon blir korrigerad.
Maj: Vi går till lilla salen.
Pia: /säger något utanför bild./
Maj: Stora då!
Pia: Det finns inte stora och det finns inte lilla med på lappen. Nej. Du hittar på själv.
(02.03.11)

Teckna och bokstavera viskande
I forskning om hörande barn har man funnit att en del barn, som ett led i sitt
läslärande, läser viskande eller högt (Adams, 1994; Danielsson, 2003). Att läsa
viskande för sig själv, om man är döv, kan innebära att teckna med små tecken
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för sig själv, så som jag ser det i mitt material. Barnen använder små rörelser
och handen, eller händerna, hålls oftast i knäet eller hänger vid sidan av
kroppen. Vi kan kalla det att teckna viskande för sig själv. De äldre barnen, som
börjat läsa mera, visar exempel på att de läser så.
Det är morgonsamling och barn och lärare går igenom vad som ska hända under
dagen. Barnen får komma fram och ta små kort som sätts upp på ett schema över
dagen på väggen bredvid läraren. På schemakorten står t.ex.: ”Vi har rast.”, ”Vi
har gymnastik.” osv.
Maj (6:7) tecknade i knäet efterhand som Marit visade schemakorten. Jag tror hon
tecknade rätt. Jag tycker mig se att hon kan alla orden på schemakorten nu. Kolla det på
de andra filmerna! På denna sekvens kan man inte säkert avgöra det. Hon kan i alla fall
det kort som det är skrivet ”Vi har gymnastik” på. (01.10.23)

När jag väl fick upp ögonen för detta fenomen såg jag det också oftare under
observationerna. I videomaterialet finns olika typer av viskande läsning hos
barnen. Dels den typ som angetts ovan där Maj tecknar orden och dels som i
nedanstående exempel från Gustafs läsning där han bokstavera det han läser
men inte tecknar det.
Gustaf (7:8) läser tyst för sig själv när han precis har lärt sig bokstavera namnet
L-I-N-A. Han drar med pekfingret längs namnet Lina utanpå en arbetsbok som
heter ”Lilla spöket Lina”. Han har en något frånvarande blick när han lägger
ifrån sig boken, tittar mot Arne och sätter sig ner. Jag uppfattar det som att han
upprepar namnet tänkande först och sedan med handen hängande vid sidan av
kroppen. Han viskar bokstaveringen.
Ler. Går vidare. Lägger boken i mappen. Tittar på Arne. Medan han sätter sig ner igen
bokstaverar han L-I-N-A tyst för sig själv. Ler, sätter sig ner och jobbar vidare.
(01.09.25)

Ett annat exempel, filmat ett år senare, visar när Gustaf (8:5) står vid några
bilder som finns uppsatta i korridoren. På filmen kan man uppfatta enstaka
manuella bokstäver av dem han producerar. Det är som om han bokstaverar
något av de ord som står på bilderna som är fulla av namn och pratbubblor, men
bara en del av bokstaveringen går att uppfatta på videosekvensen.
Här ser det ut som om han faktiskt läser något. Hans högra hand verkar bokstavera
något som ser ut som: N-P-O-I-N. (02.06.09)

SKRIFTSPRÅK SOM ANDRASPRÅK FÖR DÖVA
Denna studie syftar inte till att analysera hur barnens skrivna alster ser ut ur
lingvistisk synpunkt, snarare hur de använder dem. I nedanstående exempel vill
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jag ändå ta upp några sekvenser, som beskriver speciella fenomen vilka har med
relationen teckenspråk och svenska att göra i olika vardagliga situationer. Med
fokus på barnen såsom visuella och teckenspråkiga, kan själva teckenspråkets
uttryck och användning få konsekvenser för förståelsen av skriftspråkliga konventioner, och tvärtom. Detta kan vara intressant att lyfta fram för att förstå
barnens möte med och användning av text.

Skriftspråkliga begrepp i relation till teckenspråk
När det gäller de tre begreppen bokstäver, handalfabet och rabbla eller räkna
upp bokstäver eller ord tecknar pedagogerna HANDALFABET men formar de
svenska orden med läpparna. Det finns ett tecken för begreppet bokstäver, men
det används inte en enda gång i videomaterialet. Frågan är därför om barnen
förstår skillnaden mellan begreppen skriven bokstav och den manuella bokstaven för densamma, mellan begreppen skrivna bokstäver och begreppet handalfabet. När tecknen för fenomen liknar de manuella handformerna i handalfabetet som t.ex. veckans dagar och årets månader och pedagogerna ber barnen
att rabbla dem, används tecknet HANDALFABET för begreppet rabbla. Detta
är helt korrekt teckenspråkigt sett, men det kan eventuellt bli förvirrande för
barnen just för att det samtidigt är en sammanblandning av begrepp det handlar
om. Nedan följer exempel på när sådana sammanblandningar av begrepp kan
tänkas föreligga.
Sven (3:6) sitter med en vuxen och leker med play-doh. Pedagogen uppmanar
honom att göra bokstäver med degen. När hon gör det, tecknar hon: ”Gör bokstäver!” och använder då tecknet HANDALFABET med avläsebilden bokstäver
på munnen. Sven gör ringar, och dem benämner pedagogen som bokstaven O.
Sven tycks inte svara på detta och eventuellt uppfattar han dem inte heller som
bokstäver, eftersom han senare ruskar nekande på huvudet och säger att det är en
farlig orm han har gjort. I ett sådant exempel som detta, kan man fråga sig, hur
han uppfattar tecknet HANDALFABET, vilket i detta fall ska tolkas som bokstäver. Man kan fråga sig om han avstår från att intressera sig för bokstäver, för
att han inte vill, eller för att han inte förstår vad den vuxne menar. En ytterligare
fråga är om barnet kan uppfatta, i denna situation, tecknet HANDALFABET
som om den vuxne vill att han ska forma händer i play-doh-deg, händer som
tecknar manuella bokstäver.
I en intervju kring en annan sekvens, där samma fenomen finns med, diskuterade jag detta med Titti, en av pedagogerna som själv är döv. Hon hade aldrig
reflekterat över att hon inte använder tecknet BOKSTÄVER. Hon upplever inte
heller att det är något problem. ”På något sätt vet han ändå att det är bokstäver”
(00.12.04) säger hon. I nedanstående sekvens använder hon tecknet
HANDALFABET och har avläsebilden bokstäver på munnen. Det verkar som
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om Axel inte har några problem att förstå att det hon talar om är just bokstäver
på tröjor. I detta speciella fall skulle det också kunna gälla en tröja med handalfabetet tryckt på framsidan. Många av de vuxna, och även av barnen, har
sådana t-tröjor. I denna videosekvens har Axel uppmärksammat ett namn som
står på ärmen på Tittis t-tröja.
Axel: Många, många.
Jag har inte några.
Jag har inte några där på tröjan.
Titti: Har du inte där några? Har du inte bokstäver/handalfabet på den? (00.12.04)

I samtalet konstaterar de sedan att ett annat barn faktiskt har bokstäver på sin
tröja som bildar orden STOP HERE!
Svenska genitivformen efter namn motsvaras av ett -s. På teckenspråk motsvaras
detta av att man tecknar ett särskilt tecken som utförs med en flat, upprätt hand
(se tecken nr. 227, s. 46 i Svenskt Teckenspråkslexikon). Gustaf (7:10) förefaller
ha lite svårt att förstå detta förhållande. Pedagogen förklarar det. Hon ser att han
verkar tycka det är konstigt och hon utför därför sina tecken mycket tydligt.
Det är ”Arne”. (Hon döljer s:et med sin hand och pekar med andra handen på namnet
”Arne”). När s:et är med betyder det ”Arne-s”, ”hans”. (01.11.19)

Detta är ett exempel på en diskussion som innebär att Gustaf måste tänka på sitt
språk och på samma gång jämföra det med svenska språket. Han måste utveckla
en förmåga att betrakta sitt eget språk utifrån och han måste kunna bearbeta sitt
eget tänkande, sin egen förståelse av de skriftspråkliga fenomenen.

Svenska – ett främmande begrepp
I olika situationer demonstrerar barnen sin förståelse för vad det andra språket i
deras vardag, svenska, är och hur det fungerar. Barnen förhandlar också om, hur
olika begrepp ska förstås men också om sina egna konstruktioner, av vad som är
karakteristiskt för hörandes språk, i detta fall svenska.
Hemma har Susanne (7:1) en katt. Den heter Snoselosan och det är detta namn
Susanne försöker att komma på i nedanstående sekvens. Diskussionen gäller
längden på kattens namn. Två kamrater och Susanne sitter vid bordet och äter
mellanmål. De tre flickorna är i samma ålder. En av flickorna och Susanne
börjar diskutera. Kamraten menar, att det inte finns längd på ord, för de kan
bokstaveras på samma ställe. Det visar hon också genom att hålla handen stilla
och bokstavera sitt eget förnamn och efternamn, L-I-S-B-E-T L-I-N-D-S-T-RÖ-M, utan att flytta handen i sidled. Ester, som är en annan flicka i gruppen,
sitter och tittar på de andra två och skrattar. Susanne däremot skakar bara på
huvudet. Hon är irriterad och tecknar med häftiga rörelser.
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Susanne: Det är svårt och långt. (måttar med händerna framför sig)
Lisbet: Jättelångt? (håller sina händer så långt från varandra hon kan och har en retsam
min)
Susanne: Nej, så långt. (håller sina båda händer ungefär 30 cm från varandra)
Lisbet: L-I-S-B-E-T L-I-N-D-S-T-R-Ö-M? (bokstaverar med handen stilla framför sig)
Susanne: Nej. Det är svårt
Lisbet: Titta den heter L-I-N-D-S-T-R-Ö-M (bokstaverar igen sitt efternamn med
handen alldeles stilla på samma ställe)
Susanne, som nu ser arg ut tecknar häftigt: Du tecknar ett hörande! Nej, du har fel. Det
är långt. N- … N- …. Nej. Jag vet inte. Det är långt. (02.02.28)

Susanne, som kommer från en döv familj, tycks göra en koppling mellan att
bokstavera långa namn som Snoselosan, då hon flyttar handen lite i sidled
medan hon bokstaverar, och den skrivna motsvarigheten, som också är lång på
papperet. Lisbet och Ester verkar tycka att det är lustigt och retas uppenbarligen.
Susanne måste försvara sig och hon vänder sig också till en vuxen senare och
berättar vad som hänt. Pedagogen föreslår att Susanne ber mamma därhemma
om en lapp med kattens namn. Den kan hon ta med nästa dag. Det gör också
Susanne och pedagogen bekräftar att det är ett långt namn. Huruvida namnet kan
vara just dövt kommer de inte in på.
Gustaf (7:8) visar i ett exempel sitt problem med att veta vad tecknet SVENSK
står för. Detta tecken kan betyda något som är svenskt lika väl som språket
svenska. Det är ingen självklarhet, att barnen förstår att teckenspråk och svenska
är olika språk och att det finns många språk i världen. I nedanstående exempel
använder pedagogen tecknet SVENSK, inte SVENSK SPRÅK35. Detta får
därför, tolkat till svenska i satsen, betydelsen på svenska. Hon frågar alltså: ”Hur
skriver man det på svenska?”. Det är sällan pedagogerna, innan barnet börjat
första klass, gör distinktioner mellan teckenspråk och svenska eller diskuterar
likheter och skillnader dem emellan. Gustaf (7:8) visar här att han inte är riktigt
klar över vad begreppet svenska är. På tavlan finns ett hundben ritat. Pedagogen
pekar på det och frågar Gustaf:
Pia: Vad är det?
Gustaf: Ett ben.
Pia: Ben.
Gustaf: Ben.
Pia: Hur skriver man ben? Hur skriver man på svenska? Hur?
Gustaf: Jag vet.
Han går fram till tavlan och ritar en svensk flagga.

35

När man skriver teckenspråk skrivs det med versaler och alltid i grundform, som här ”SVENSK”
och ”SVENSK SPRÅK” för svenska respektive svenska språket.
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Pia: Är det ben?
Gustaf: Det är svenska det!
Pia: Ja det är svenska flaggan ja. Sitt ner! Vi pratade om det där benet. Hur …. skriver
man det på svenska?
Gustaf: Jag! (han pekar på sig själv och tittar på tavlan som om han menade: Men det
har jag ju redan gjort!)
Pia: Det är ben. (pekar på hundbenet)
Gustaf: Ja.
Pia: Vad är det? (pekar på flaggan)
Gustaf: Det är svenska.
Pia: Svenska flaggan.
Gustaf: Flaggan, ja.
Pia: Det är en flagga. (skriver ”flagga” under hans ritade flagga)
Gustaf: Flagga.
Pia: Och det? (skriver ben under det ritade benet)
Gustaf: Titta, så är det ju! (båda skrattar). (01.09.25)

Missförståndet i ovanstående sekvens verkar inte handla om att förstå skillnaden
mellan att rita och skriva. Gustaf demonstrerar också i ett samtal mellan honom
och mig, en månad senare, att han har helt klart för sig vad begreppen skriva,
rita och läsa står för, men att han däremot är osäker på, varför man ska lära sig
det och hur det går till. I ovanstående exempel handlar det helt enkelt om att
tecknet SVENSKA för honom innebär svenska flaggan och inte svenska i betydelsen språket svenska.

Strategier för att förstå ord
Maj använder sig av olika strategier för att förstå svenska ord hon läser. Vid ett
och samma tillfälle, i en sekvens där Maj är 6:7 använder hon sig av tre strategier. Hon sitter tillsammans med pedagogen som hon ska läsa för. Hon ska läsa
de ord som hon har framför sig i boken. När hon har tittat på ordet ”sax”, tittar
hon upp på sin lärare, som säger ordet utan att teckna det, och utan ljud. Maj
tittar på hennes mun och svarar sedan med tecknet SAX. Hon förstår alltså ordet
sax genom att avläsa pedagogens mun. Vid ordet ”yxa” bokstaverar hon ordet
flera gånger och kommer sedan på vad det betyder. Hon visar det genom att
teckna YXA. Det ser också ut som om hon använder en tredje strategi nämligen
att smaka på det svenska ordet. Med smaka menas här att försöka med utgångspunkt i det skrivna ordet tyst forma läppar och mun till det ord som står där. Det
liknar i hög grad att ljuda men är inte kopplat till ljudet utan bara till munnens
rörelser.
Ett år senare, då Majs ålder är 7:5 observerar jag att hon också använder ljud i
kombination med att smaka på orden. Ina håller lektion och barnen uppmanas att
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försöka läsa skrivna ord på overheadduken. Alla ord är ord som handlar om
känslor och liknande men den vuxne ger ingen ledtråd för barnens förförståelse.
De skrivna orden presenteras utan sammanhang som en lista fristående ord. Det
förefaller som om all energi går åt till att avkoda dem, vilket barnen i denna
observation sällan lyckas med, så inget av barnen upptäcker relationen mellan
orden. Maj arbetar energiskt med varje nytt ord. Några få ord kan hon och
tecknar rätt tecken. När rätt svar getts, tränar hon det svenska ordet för sig själv
genom att bokstavera det och göra motsvarande tecken till det, flera gånger.
Ordet ”lugn” visas på overheadduken. Maj försöker smaka på ordet med
läpparna men kommer inte på det. Hon använder bara läpprörelser. Vid det
skrivna ordet ”vänner” försöker Maj åter att smaka på ordet. Hon får det till
”vatten” och tecknar det, men får ingen uppmärksamhet från läraren. Hon fortsätter att smaka på ordet och nu använder hon också ljud. Det syns att hon blir
osäker. Det verkar som om hon tycker att det inte kan stämma. Redan en tid före
dessa två sekvenser, när Maj är 7:1, visar hon att om hon förstår de skrivna
orden när hon ser dem, kan hon också uttala dem direkt när hon läser. Hon kan
alltså läsa och med sin röst uttala det hon läser. Det hon då läser är i det närmaste helt rätt uttalat. Hon läser högt samtidigt som pedagogen pekar på orden.
Nedan är det hon säger med sin röst markerat med fet stil.
Pia skriver på tavlan: ”Arnes pappa kör lastbil”.
I bakgrunden hör man Majs röst som säger: ”Arne pappa kör” samtidigt som Pia pekar
på orden för att Arne ska läsa dem. (01.11.20)

Gustaf (8:2) däremot använder bara en strategi. Han bokstaverar. Det är ansträngande att bokstavera alla ord och han blir fort trött. Gäspar stort. Rister med
foten. Härmar de andra barnens förslag. Härmar Maj när hon gissar att det
skrivna ordet betyder vatten.
Gustaf är mycket skicklig på att bokstavera och kan göra olika manuella bokstäver med sina båda händer samtidigt. Vid ett tillfälle när han är 8:5 frågar
pedagogen honom om han kan hennes namn. Han gör då något som jag inte sett
någon annan göra. Han bokstaverar nonsens med höger hand, olika manuella
bokstäver i rad, och följer korrekt med i Pias bokstavering med vänster hand
samtidigt. Gustaf använder konsekvent handalfabetet som sin strategi för att
minnas svenska ord och för att återkalla dem ur minnet.
Två av barnen och en lärare formar ibland bokstävernas namn med munnen, dvs.
de formar läpparna som ”emm” för M, ”ärr” för R osv. I den vuxnes fall tycks
det vara omedvetet. Övriga pedagoger verkar vara noga med att ha bokstavens
avläsebild på munnen när de bokstaverar dem. I fallet med Majs förslag till tolkning av det svenska ordet vänner som hon trodde betydde vatten leder just detta
fenomen henne fel när hon själv gör på detta sätt. Hon formar först läpparna som
”ve” ”ä” ”te” (t och n har samma placering av tungan). När hon använder ljudet
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ser det ut som om hon förstå att det inte kan stå vatten på overheadduken. Arne
(6:5) är det andra barnet som ibland uttalar orden genom att säga bokstav för
bokstav som de heter. Han använder dock sällan någon röst utan bara munrörelserna. Följaktligen, när han ska träna att bokstavera det svenska ordet
morot, verkar han bli förvirrad när lärarens munrörelser är såsom bokstäverna
heter, och han själv gör detsamma. Hans osäkerhet syns också, i det att han byter
riktning på sin bokstavering (från höger till vänster och från vänster till höger)
och byter dessutom också hand en gång. När han tränat några gånger visar han
en annan pedagog att han nu kan ordet morot. Denna följer utan att leda och hon
formar sin mun efter motsvarande bokstavs munrörelse och läpparnas form, dvs.
med riktig munavläsebild, efter hand som Arne bokstaverar.
Arne använder sig också av flera strategier vid avkodning av skrivna ord. Han
smakar på orden och han bokstaverar. Han är också bra på att avläsa andras
läppar och kan ofta gissa rätt genom att titta på någon som uttalar ordet, precis
som Maj kan. I ovanstående exempel stämmer inte avläsebilden med det talade
ordet ”morot” när pedagogen säger ”em, o , ärr, o , te” och han själv följer denna
på samma sätt. Den andra pedagogen, som han sedan bokstaverar för, följer med
och har rätt avläsebild. Han tycks då se att han gör rätt i sin bokstavering.
Sammanfattningsvis framstår här fyra strategier ur ovanstående resultat som rör
barnens sätt att förstå fristående, enstaka svenska ord nämligen;
•

Att smaka på orden med läpprörelser

•

Att bokstavera dem med hjälp av handalfabetet

•

Att ljuda dem

•

Att be andra säga dem så att de kan läppavläsas

I jämförelser mellan barnen kan man säga, att de av dem som använder flera
strategier har lättare för att förstå och memorera samt återkalla ord ur minnet.
Gustaf verkar ha lite svårare än t.ex. Maj, Arne och Susanne som använder flera
strategier. De två minsta barnen använder båda ljud, i samband med bokstaveringar, men det finns för få observationer av dem angående denna fråga för
att kunna utröna ett möjligt sådant samband, i deras fall. Det förefaller ändå vara
så att de av barnen som har lättare för att läsa och förstå svenska ord också är de
som använder sig av flera strategier. I en jämförelse mellan de äldsta fyra barnen
när de är ungefär 6:6 ser man samma tendens. Gustaf bokstaverar men använder
inte sina läppar eller avläser andra personer. Arne använder tre av strategierna,
nämligen att smaka på ord med läpparna, att bokstavera och läppavläsa andra
personer. Susanne använder sig av tre av strategierna, nämligen att smaka på
orden med läpparna, bokstavera dem och att ljuda dem men verkar inte ofta
avläsa andra. Maj använder sig av alla fyra strategierna. Av dessa fyra har Maj
lättast i sin läsning och vid memorering av ord.
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Svenska – ett svårt språk
I översättningar av svenska meningar till teckenspråk använder pedagogerna
uttryck, som kan göra att barnen får uppfattningen att svenska för det första är
mycket svårt och för det andra att teckenspråk är kortare och enklare. Uttryck
som beskriver svenskan som mycket svår är:
Det är ett svårt ord.
Det är besvärligt att skriva allt det.
Nu fick du mycket att skriva på svenska.
Det är mycket text i den boken. Tror du att du kan läsa den?

Uttryck som beskriver teckenspråk som enkelt och kort är:
Så tecknar man. Det räcker.
Vilket ord behövs inte i teckenspråk?
Vilket ord ska bort i teckenspråk?

Pedagogerna förmedlar att språken inte är likvärdiga. Det finns, under förskoletiden i synnerhet, en avsaknad av samtal med syfte att utveckla en fördjupad
metalingvistisk kunskap, som kan hjälpa barnen att förstå de två språkens likheter och olikheter.
Pedagogerna tittar också ibland medlidsamt på barnen när de ska träna, skriva
eller läsa svenska. Detta verkar förstärka känslan hos barnen, att detta med
svenska är svårt och att det också är tråkigt. I nedanstående exempel uttrycker
Gustaf (7:10) detta språkligt när han börjar skriva. Det som utspelar sig ären
situation där barnen och pedagogen Pia diskuterar en text, som en av pojkarna,
Gustaf, vill skriva på sin teckning. De har roligt och pratar om vad teckningen
föreställer och om vad Gustaf vill kommunicera till de andra med sin text. Han
visar ett stort intresse och är engagerad i diskussionen. Han förklarar vad han
vill att det ska stå på den. Allra sist, innan Pia börjar skriva på svenska, det
Gustaf vill att hon ska skriva, ser pedagogen beklagande på honom och säger att
nu blir det mycket text.
Gustaf: Lastbil.
Pia: Där på den raden. Gustaf och Arne lastar in datorer?
Gustaf: Nej. Arnes pappa och mamma pratar där.
Pia: Är hans mamma med också?
Gustaf: /otydbart/
Pia: Hon hjälper pappa och de två diskuterar?
Gustaf: Ja.

160

Kapitel 11
Pia (lägger huvudet på sned, ser medlidsam ut): Det är mycket att skriva nu! (01.11.19)

Efter att ha skrivit några ord i första meningen, tecknar Gustaf för sig själv:
URTRÅKIGT36.

Svenska – en rolig aktivitet
Barnens egna konstruktioner av att vara en skrivande och läsande individ, och
vad svenska är för något, tycks inte innehålla uppfattningen att det är för svårt.
Däremot verkar det upplevas som en utmaning att ta itu med, och det är ofta
roligt. Arne (6:5) och Gustaf (6:9) sitter i soffan och tittar på en video. Videosagan börjar med ordet ”SAGOR”, skrivet med versaler, och sedan kommer
titeln på sagan. Varje gång ordet SAGOR kommer upp tittar pojkarna på
varandra och bokstaverar ordet samtidigt som de ler mot varandra. Susanne
(5:11) njuter av att skriva, vänder sig mot kameran och säger: ”Det är roligt att
skriva. Jag vill jobba!” (00.12.12). Maj (7:1) breder ut sig i bibliotekets soffa
med en belåten min. Hon läser sagan om Askungen. Hon uttrycker att det är
mysigt.

HINDER PÅ VÄGEN MOT SKRIFTSPRÅKANDE
Vägen för barnen i studien till att bli skriftspråkande individer hindras inte bara
av det faktum att de inte hör eller av att svenska för dem är ett nytt språk. Utan
de stöter också på hinder av flera slag som hänger samman med teckenspråkets
och svenskans struktur, deras likheter och olikheter och barnens förståelse av
detta. Det handlar även om en avsaknad av samtal på en metanivå kring språken.
Nedan sammanfattar jag de olika hinder, som jag uppfattade att barnen upplevde
i sin strävan mot att bli kompetenta, skriftspråkande individer. Barnen hänvisas
åt att tillsammans med varandra undersöka svenskans struktur och dess likheter
och olikheter med teckenspråk.

Att veta att all text kan tecknas
För barnen i studien är det inte självklart att allt kan tecknas. Här menar jag, att
de vuxna har skuld i att inte samtal kring texter initieras. När barnen inte vet,
vad texter kan innehålla, frågar de inte heller efter dem. Så var det när barnen
var på museet och ingen vuxen kommenterade texterna. När de däremot lärt sig
att texter kan vara informativa, som t.ex. anslag på väggarna, frågar de om dem.
Ett annat exempel är när Arne (7:5) går med sin bok om akvariefiskar till alla

36

URTRÅKIGT tecknas som känna olust, Sveriges Dövas Riksförbund (1997) Nr: 637.
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vuxna och till alla barn han stöter på. Ingen kommenterar texten i boken. Alla de
barn, som han visar boken för, pratar med honom om vilka fiskar de har och inte
har, utifrån bilderna. De vuxna pratar om fakta kring akvarier, vattenväxter och
fiskar. Men till sist, när många timmar förflutit, stöter han på en vuxen som
plötsligt upplyser honom om att fiskar har namn och att det står att läsa i boken.
Arne: Den har jag och den har jag och den har jag.
Marit: Vet du vad de heter?
Arne: Nej!!
Marit: Du kan läsa om det sen. (01.09.27)

Arne tittar lite tveksamt och sedan eftertänksamt på henne. När han senare på
eftermiddagen anländer till fritidsverksamheten säger genast en annan pedagog,
som delar hans passion för akvarier, att de kan läsa i hans bok. När de sedan
sitter ner frågar han henne efter det ena fisknamnet efter det andra. Hon bokstaverar och pratar kring 20 fiskars namn och deras karakteristika. Varje gång de
blir avbrutna av något annat barn petar han på eller drar i henne tills hon fortsätter.

Att förstå alla krumelurer
Både bokstäver och grafiska tecken i skriftspråket är krumelurer för barnen. Det
innebär att de måste få dem förklarade för sig för att förstå dem. I skolarbetet tas
detta upp efterhand som de stöter på dem i texter de ska skriva och läsa. Pedagogerna där förefaller vara medvetna om detta. För alla barn, oavsett om de är
hörande eller döva, kan de vardagligt använda begreppen stor och liten bokstav
vara ett problem och likaså bokstäver som liknar varandra som i, j, l, I, L. Dessa
fenomen verkar också sysselsätta barnens tankar men det är inte vid något tillfälle man på förskolan samtalar kring detta med barnen. Det tycks vara något
man överlåter åt skolan.

Att förstå att teckenspråk och skriven svenska är
olika
Pedagogerna i förskolan uppmuntrar barnen att både läsa, skriva och att bokstavera men inleder inte metaspråkliga samtal. Först i skolarbetet verkar barnen
möta samtal kring hur ett teckenspråkigt uttryck skiljer sig från ett skrivet
svenskt, hur ord i svenskan kan översättas till teckenspråk, hur en berättelse bör
se ut på skriven svenska respektive på teckenspråk och liknande. Barnen inleder
samtal, som visar att de funderar över, vad som är karakteristiskt för svenska
och vad som skiljer det från teckenspråk. Ett sådant exempel är när Susanne och
Lisbet diskuterar kring vad Susannes katt heter (beskriven under rubrik:
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”Svenska – ett främmande begrepp” ovan s. 155). I det exemplet framgår det att
Susanne har en egen konstruktion av vad som är karakteristiskt för döva
respektive hörande ord och namn, som tycks påverka hennes uppfattning om hur
det som bokstaveras och skrivs i så fall ska se ut.

Att bli betrodd – att anses kompetent
Förväntningarna på barnen verkar ofta vara för lågt ställda. I materialet framkommer, att barnen kan saker som de vuxna inte tror dem om att kunna, men
barnen visar att de är kompetenta och överraskar pedagogerna ibland. (Fet stil i
nedanstående exempel innebär att Sven och Britt använt sina röster.)
Britt: Vem är detta?
Sven (3:4): Axel! Axel!
Axel (3:1): Det är jag.
Britt: Det är du Axel. Ja ja! Jag ska skriva en till. Det är svårt. Vem är det?
Sven: Britt! (Uttalar det som Bé)
Britt: Ja! Men du hur visste du ”Britt”? (00.10.24)

De vuxna undviker det de tror att barnen inte kan. Det förefaller som om de inte
heller vågar utmana och prova deras förmåga. Två barn frågar Fia, som är lärare
i skolan, vad hon heter. När det gäller namnen, sitt eget och barnens, tvekar inte
Fia att bokstavera dem men när hon kommer till ordet jakt avbryter hon sig själv
och tecknar tecknet istället för att bokstavera ordet.
Arne (6:9): Mitt persontecken är Arne. (Visar sitt persontecken)
Fia: Arne. Gustaf är G-U-S-T-A-F.
Gustaf (7:1): Mitt person tecken är G .. Gustaf. (Tecknar först G och sedan G markerat
igen. Bokstaven G utgör också hans persontecken)
Fia: Gustaf. Jag heter F-I-A Mitt persontecken är Fia. (Tecknar sitt persontecken som
betyder ”Jakt”)
Gustaf: Fia!
Arne: Fia! /otydbart/ Fia
Fia: Fia kommer av ”jakt”. Jag är intresserad av jakt. Vet ni J-A … jakt? I skogen!
Gustaf: Du! Man gör alltid så här… (visar hur någon smyger med bössa i hand)
Fia: Ja! Du vet! Har du sett det på TV?
Gustaf: På video … på TV. (Ser osäker ut). (01.02.27)

Barnen verkar vara mycket känsliga för om de vuxna utstrålar tilltro till dem
eller inte. När de vuxna ifrågasätter om barnet kan, drar det sig tillbaka och det
händer till och med att det förnekar att det kan, som i exemplet när Axel (4:5)
bokstaverar sitt namn (vilket finns rapporterat tidigare i avsnittet ”Vuxnas missförstånd” i kapitel 8, s. 131). Hans lärare uppfattar det inte och frågar åter om
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han kan sitt namn. Då svarar han att det är svårt och avstår från att upprepa
namnet igen.

SAMMANFATTNING
Detta kapitel har analyserat, hur de döva barnen sinsemellan och tillsammans
med de vuxna förhandlar om och agerar som blivande medlemmar i en skriftspråkande kultur. Barnen i denna studie undersöker andra barns skrivande och
läsande, deras alster och deras möjliga kunskap på området. De provar också de
vuxnas läs- och skrivförmåga och därmed också den textuella miljöns innehåll,
möjligheter och begränsningar. Barnen arbetar med sina roller som läsande och
skrivande individer, bland annat genom att själva prova att läsa de ord som de
kan och att använda dem i skrift.
Barnen verkar ofta vilja visa de vuxna vad de kan. Det inträffar då situationer
där de vuxna inte alltid förstår barnen. Dels handlar det om, att vuxna inte uppfattar barnens rörelser som tecken eller handalfabet, dels om att vuxna inte har
tillräckligt med kunskap om små barns sätt att utföra tecken, dvs. hur de
manuella bokstäverna utvecklas, och därför inte ser det barnen säger. Det
handlar också om att barnen inte kan framföra det de vill ha sagt så att den
vuxne har möjlighet att förstå. Ett resultat av missförstånd mellan vuxna och
barn, där barnen tecknar rätt men inte blir förstådda är, att det förefaller få effekt
på barnens tro på sig själva.

Relationen teckenspråk och svenska
Barnen i studien förhandlar om hur olika skriftspråkliga begrepp ska förstås men
också kring sina egna konstruktioner av vad som är karakteristiskt för hörandes
språk, svenska. De vuxna förmedlar till barnen, att svenska är svårt, men att
teckenspråk är både lättare och enklare. Man kan säga, att de vuxna talar om för
barnen, att de kommer att få det svårt att lära sig svenska.
När det gäller att memorera och att avkoda ord, visar materialet i denna studie,
att det finns exempel på både hur en och samma individ använder sig av olika
strategier över tid och vid ett och samma tillfälle, samt exempel på hur olika
individer sinsemellan använder olika strategier i samma grupp. Ett av barnen
använder konsekvent också bara en strategi, medan övriga verkar byta strategier.
De av barnen, som använder flera strategier och inte bara en, förefaller kunna
använda och förstå mer av texter och ord. De strategier som tycks användas vid
avkodning av skrivna svenska enskilda ord är att:
1. prova att förstå genom att känna sig för med hjälp av handalfabetet,
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2. med läpparna smaka på, forma ordet,
3. avläsa någon annan som uttalar ordet och
4. själv försöka att ljuda det.

De strategier som används för att återkalla ur minnet är desamma som punkterna
ovan medan handalfabetet verkar vara det som används när det gäller att
memorera och öva nya ord. Några av barnen tittar på handen när de övar medan
åter andra inte gör det.
Förväntningarna på barnens förmåga verkar ofta vara för lågt ställda, vilket återverkar på barnen så att de inte heller själva tror att de kan. En följd av de låga
förväntningarna är också, att man inte under förskoletiden inleder samtal av
metaspråklig karaktär kring konstruktioner i svenska respektive teckenspråk.
Detta innebär att barnen, när de börjar skolan, inte är riktigt klara över vad t.ex.
begreppet svenska står för, och de har ingen vana att diskutera sina två språk på
en metanivå. Skriftspråkliga begrepp som t.ex. bokstav, ord, mening och text
verkar barnen inte ha samtalat kring förrän de börjar skolan. Barnen lär sig
svenska ord efterhand som de möter dem i vardaglig praxis i samspel med både
vuxna och barn. De lär successivt känna det nya språket svenska i samspråk med
i huvudsak kamrater under förskoletiden, medan samtal kring detta i skolan
oftare sker också med vuxna.
När barnen ska läsa texter, uppmanas de ofta att läsa ord för ord, dvs. att sätta ett
tecken för varje svenskt ord. Det verkar innebära att de inte förstår det de läser.
En kombination av att staka sig på vissa ord, som då bokstaveras, och att teckna
ord för ord tycks vara orsaken till att barnen inte förstår, trots att de ibland kan
översätta så gott som varje ord. Barnen uppmanas sällan att söka mening i
texten, utan man godtar att de översätter varje ord för sig.

Svenska för döva – ett andraspråk
De resultat som redovisats i detta kapitel indikerar, att de döva barnen till synes
halkar efter sina jämnåriga, hörande kamrater, om man jämför denna studies
resultat med andra liknande som är gjorda med hörande barn (se t.ex. Hagtvet,
1990; Liberg, 1993; Hall, Larson & Marsh, 2003). De döva barnen arbetar med
att lära sig ett nytt språk genom skriftspråket, men de lär sig också samtidigt vad
ett skriftspråk är. De lär sig inte bara vad det används till utan också, vad det
socialt kan betyda för individen. Barnen arbetar även med olika strategier för att
memorera och återkalla svenska ord ur minnet. De lär sig att lära svenska. I detta
lärande möter de attityder och föreställningar, som skapas barnen emellan men
också sådant som vuxna överför till dem. I detta verkar de vuxna ha stort ansvar
för att stimulera barnet till skriftspråksanvändning men också till att bygga en
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uppfattning inom barnet, vilken gör att det kan uppleva sig självt som
kompetent. Det framgår dock i studien att de vuxna i förskolan inte tycks inleda
metaspråkliga samtal, som kan hjälpa barnen att förstå hur skriftspråket är uppbyggt och fungerar.
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DISKUSSION OCH
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INLEDNING
Denna studie syftade till att beskriva en grupp döva barns läs- och skrivaktiviteter under förskole- och tidiga skolår. Studien har sökt att svara på hur
barnens interaktion och meningsskapande kring skriftspråkets konstruktion,
funktion och användning i vardagliga praktiker ser ut. I denna del av avhandlingen kommer jag att sammanfatta och diskutera resultaten. Jag gör det
genom att presentera dem i form av tre resultatområden som vardera utgör ett
eget kapitel. Det första handlar om textmiljön, som innebär ett möte med ett nytt
språk. Det andra, som handlar om barnens närmande till den skriftspråkliga
normen, och det tredje om barnens möte med den skriftspråkliga kulturen och
människor som redan är skriftspråkanvändare. Dessutom diskuteras i denna del
resultatens betydelse för förskolans och de tidiga skolårens praxis, studiens
genomförande och ges förslag till fortsatt forskning. Sist finns en engelskspråkig
sammanfattning av avhandlingen. En CD med en teckenspråkig sammanfattning
finns bilagd avhandlingen.

TRE RESULTATOMRÅDEN
I detta arbete har utgångspunkten varit, att barnets framgång som en växande,
lärande individ skapas i mellanmänskligt samspel, där vi ser individen precis
som den är, med starka och svaga sidor, att vi intar barnets perspektiv och lär av
dess sätt att lära, så att vi verkligen kan mötas. Barnets framgång ligger i att omgivningen kan se hela individen – inte bara dövheten. Ett grundläggande synsätt,
som bygger på Vygotskijs syn på lärande, språk och tanke och Bruners forskning om det pedagogiska mötet i förskole- och skolmiljö är utgångspunkterna.
I analysarbetet har ett socialkonstruktivistiskt synsätt varit det raster, som lagts
på det som studerats. Det innebär att det som observerats har tolkats utifrån det
att förhandlingar mellan barn ständigt sker, och att de tillsammans skapar de
konstruktioner, som utgör deras kunskap samt att detta endast kan ske, om
barnen samtidigt har en kommunikativ gemenskap som redskap i dessa förhandlingar.
Kunskap förhandlas och skapas mellan människor i sociala sammanhang, där
den som äger kunskapen har förmåga att skapa en relation till barnet, så att
barnets eget tänkande blir synligt. Det är i meningsfulla sammanhang kunskap
kan skapas och förhandlas människor emellan. Det grundläggande antagandet i
denna avhandling är, att döva barn utvecklar sin skriftspråklighet i den svenska
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skriftspråkliga kulturens gemenskap med andra människor och i samspel med
dem. För att detta ska kunna ske krävs en kommunikativ miljö där de kan
interagera med sin omgivning kring vad skriftspråkande innebär. Denna interaktion antas börja mycket tidigt, precis som hos hörande barn (Hall, Larson &
Marsh, 2003), vilket betyder att ju rikare språkliga utbyten desto fler tillfällen
till möten med skriftspråkligheten. Det innebär, enligt grundantagandet i denna
avhandling, att barnen behöver en så rik teckenspråkig miljö som möjligt,
eftersom det är ett språk döva barn kan utveckla utan hinder.
De tre resultatområden som blir tydliga på ett mera övergripande plan i
avhandlingen är
1. Textmiljön – mötet med ett nytt språk
2. Barnens skriftspråkande – att närma sig skriftspråksnormen
3. Barnens möten med den skriftspråkliga kulturen och med människor som
är skriftspråksanvändare
Det första området som framstår i studiens resultat är textmiljön, vilken är av
mycket stor betydelse. Barnen möter i den ett för dem nytt språk. Genom
texterna i sin omgivning kan de få tillgång till den skriftspråkliga kulturen. Hur
den utformas och används är avgörande för att en interaktion med och kring den
ska kunna ske. Det andra området, som framstår ur materialet, är barnens närmande till den skriftspråkliga normen, som finns i vårt samhälle. Barnen i
studien intresserar sig för att skriva och läsa på samma sätt som hörande barn
gör, men med utgångspunkt i sin visualitet. De har redan innan de nått den ålder
som de yngsta i denna studie hade (3 år), påbörjat sitt läs- och skrivlärande.
Denna studie visar, att döva barn istället för att utveckla i huvudsak läshastighet
och lästeknisk förfining, samlar och memorerar ord. De förfinar sin förståelse av
nationalspråkets struktur och uppbyggnad. Detta sker genom medvetet metaspråkligt resonerande i slutet av förskole- och början av skoltiden. Det tredje
området som framträder, är barnens möten med den skriftspråkliga kulturen och
människor som redan är skriftspråksanvändare. Det är föräldrar och anhöriga,
pedagoger och äldre kamrater. I interaktion med dem skapar barnen en föreställning om hur det är att vara skriftspråklig. Vilken föreställning barnen får av
sin egen förmåga är avhängigt det bemötande de får. De tre följande kapitlen
kommer att belysa de tre områden som nämnts ovan mer ingående. Inledningsvis dock några ord om döva barn som läsare och som aktörer, såsom detta visat
sig i undersökningen.
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Döva barn som läsare
Den här studien visar, i likhet med forskning om hörande barn, att de döva
barnen demonstrerar sin förståelse av konventioner som gäller läsandet i sitt
agerande i den vardagliga praktiken i förskole- och skolmiljön. Detta är konventioner som t.ex. läsriktningen, att text kan läsas (tolkas till teckenspråk) och att
text är kommunikation som kan förmedlas över tid och rum. Denna förståelse
förhandlas i barngruppen och i interaktion med andra människor kring barnen.
Barnens läsande, skrivande och tillägnande av svenska språket går hand i hand.
Barnen i studien visar, att de arbetar mot målet att kunna tolka texter och att
söka mening i dem genom att finna meningsbärande ord. Det finns inte något i
denna studie som stödjer att döva barn skulle förhålla sig annorlunda till text än
hörande barn när det gäller intresset för texternas kommunikativa innehåll. De
skiljer sig inte heller från hörande i sin önskan att bli skriftspråkliga individer.
Det finns heller ingenting i studien som tyder på, att döva barn i grunden skulle
förhålla sig annorlunda än jämnåriga hörande barn till erövrandet av bokstäver
och ord. I själva verket förefaller barnen i studien utveckla förståelsen och
intresset för skriftspråket ungefär i samma takt och omfattning som hörande
barn gör under förskoleåren. Ewoldt (1990, 1991) har i sina studier om döva
förskolebarn i USA kunnat visa detsamma, och för hörande finns en lång
forskartradition (Hagtvet, 1990; Adams, 1994; Gustafsson & Mellgren 2003). I
studien framgår dock att de döva barnens egen produktion av skrift inte är lika
omfångsrik och inte ser likadan ut som de hörande barnens. Detta återkommer vi
till senare i denna del av avhandlingen.
Studien visar också, att barnen i sitt läsande stöter på problemet, hur man läser
en svensk text när ens första språk är teckensspråk. Barnen läser ord för ord,
genom att utföra ett tecken för varje ord, vilket verkar medföra att de går vilse i
texten. Svartholm (1998) framhåller också att risken finns att detta kan ske. Jag
menar att barnen bör få hjälp att läsa, genom att söka mening i texten istället för
att uppmanas att sätta ett tecken till varje ord. Jag menar också, att ord ska
behandlas i sina sammanhang, eftersom onödig osäkerhet och ansträngning
verkar upplevas av barnen när orden presenteras som t.ex. listor av ord ryckta ur
sin kontext. Pedagogernas ansträngningar att skapa en god textuell miljö för
barnen innebär bland annat, att de oreflekterat använder sin ansträngning till att
t.ex. sätta etiketter på föremål i sin omgivning som de sedan aldrig
kommenterar. De texter i miljön som däremot intresserar barnen är av
kommunikativ karaktär.
Strategier vid läsning och memorering av enstaka ord
När barnen möter ord i texter som de inte omedelbart känner igen som kända ord
måste de söka ordens betydelse. De kan då söka betydelsen i den kontext ordet
171

Inledning – Diskussion

befinner sig, och av andra kända ord lista ut vad det okända ordet kan betyda.
Det finns sådana exempel redovisade i studien (se t. ex. från observationerna av
Maj, s. 152). När ord däremot presenteras utan sammanhang måste barnet försöka att utröna om det är ett ord som det känner till. Det framkom i studien, att
ett och samma barn kan använda flera strategier parallellt eller en av dem vid
olika tillfällen, när det försöker att förstå ett ord. I ett exempel från en
observation av Maj så förstår hon ordet sax genom att avläsa pedagogens mun.
Perfetti och Sandak (2000) menar också att detta är en av flera vägar som är
möjlig för att stödja ordförståelse. Vid ordet ”yxa” bokstaverar hon ordet flera
gånger och kommer sedan på vad det betyder. Maj visar detta genom att teckna
YXA. Padden och Ramsey (2000) framhåller detta som en annan strategi döva
barn använder. Det ser också ut som om hon använder en tredje strategi nämligen att smaka på det svenska ordet. Med smaka menar jag, att med utgångspunkt i det skrivna ordet, försöka att tyst forma läppar och mun till det ord som
står där. Det liknar i hög grad att ljuda men är inte kopplat till ljudet utan bara
till munnens rörelser. Harris och Beech (1998) skriver att ett av resultaten i deras
studie visar att det kan vara förmåga att läppavläsa snarare än en förmåga till
fonologisk avkodning, som är orsaken till bättre läsförmåga hos vissa döva barn.
Min studie visar dessutom exempel på hur olika individer använder olika strategier. Ett av barnen använder konsekvent bara en strategi medan övriga byter
strategier. De strategier som verkar användas vid avkodning av skrivna enskilda
svenska ord är:
Tabell 4. Att förstå, att återkalla ur minnet och memorera enskilda svenska ord.
STRATEGIER FÖR ATT FÖRSTÅ
ENSKILDA LÄSTA ORD

STRATEGIER FÖR ATT
ÅTERKALLA ENSKILDA ORD UR
MINNET

att prova att förstå genom att
känna sig för med hjälp av
handalfabet,

att känna sig för med hjälp av att öva med hjälp av
handalfabet,
handalfabet,

att med läpparna smaka på,
forma ordet,

att med läpparna smaka på,
forma ordet,

att själv försöka att ljuda det.

att själv försöka att ljuda det.

att avläsa någon annan som
uttalar ordet

STRATEGIER FÖR ATT
MEMORERA NYA ORD

att öva genom att använda
handalfabet och samtidigt
blunda
att öva genom att skriva

Barnen i studien använder sig också av ortografiska strukturer hos bokstäver och
ord. De undersöker också den skrivna representationens koppling till handalfabetet. De förefaller använda handalfabetet, under pågående läsning, för att
hålla kvar orden i minnet, för de ord som de redan förstår. De verkar också använda handalfabetet för att hålla kvar ett okänt ord tills betydelsen kan förstås
172

Inledning – Diskussion

utifrån innehållet i texten. Likaså använder de handalfabetet som ett redskap för
att aktivt memorera nya ord och de övar ord genom att också skriva.
Studien indikerar att de barn som använder flera strategier också har lättare för
att läsa och förstå svenska ord. Det har framförts att, orsaken till att tidigare
studier av döva (Chamberlain, Morford & Mayberry, 2000; Stewart & Clarke,
2003) har fått så olika resultat, när det gäller döva barns lässtrategier, kan bero
på att barnen faktiskt använder olika strategier. Denna studie indikerar att så kan
vara fallet.

Döva barn som skriftspråkliga aktörer
Ett grundantagande i denna studie är, att barn är aktörer i den skriftspråkande
vardagen och inte passiva mottagare av vad läst och skrivet vill förmedla.
Barnen agerar i textmiljön på olika sätt. De förhandlar med varandra om värden
i den, de anpassar sig eller gör motstånd och de producerar själva text. Ett led i
detta aktörskap är att i leken lära att läsa, skriva och bokstavera. Barnet
fokuserar på aktiviteten i sig och dess betydelse och på rollen som läsande,
skrivande och bokstaverande person. Barnet antar även en roll där
skriftspråkande ingår som en del i agerandet.
Analysen av det insamlade materialet visar, hur barnen använder det de skriver
och läser i kommunikativa syften men också till att positionera sig i förhållande
till andra, både vuxna och barn. Barnen har skapat en kultur, där t.ex. den är
duktigare, som kan avstå från att se, dvs. att blunda, när handalfabetet utförs,
som kan bokstavera snabbt och flytande samt kan använda skrift i en kommunikativ praktik. Detta uppmuntras också av pedagogerna och förstärks i interaktion
med dem och mellan barnen. Det har utvecklats en positiv syn på att kunna
svenska ord, men samtidigt har det också förhandlats fram en syn på svenskan
såsom svår. Här är det de vuxna som skapar denna känsla hos barnen. De vuxna
ställer ofta lägre krav på barnen än de behöver göra. I denna studie finns många
exempel på att barn kan mer än vad vuxna tror.
Det inträffar också situationer där de vuxna inte förstår barnen. Detta återverkar
på barnens uppfattning om sin förmåga och återverkar på deras lust och motivation att gå in i skriftspråkande aktiviteter. Smith (1984) och Bruner (1986, 2002)
har många gånger i sina arbeten just påpekat, hur viktig omgivningens
inställning och förståelse av vad barnens pågående handlingar och arbete är för
deras framåtskridande och självtillit. I de situationer, där barnen visar tilltro till
pedagogen och där pedagogen demonstrerar tillit till barnets förmåga, stimuleras
barnet till skriftspråkande verksamhet och till att våga mera. När pedagogen
lyckas ta barnets perspektiv skapas meningsfulla skriftspråkande aktiviteter, som
stärker barnen, och de blir mera aktiva.
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SLUTSATSER
Denna studie bekräftar tidigare forskning som för det första säger, att döva barn
är intresserade av att läsa och att de interagerar kring det lästa och det skrivna på
det sätt som beskrivs i studier om hörande barn. För det andra bekräftar denna
studie, att barnen i sin interaktion förhandlar om hur läsning går till och vad det
har för funktion. Här vill jag dock tillägga att jag menar, att denna studie tillför
att den teckenspråkiga miljön är av mycket stor betydelse för att interaktion ska
kunna ske och för att den ska kunna bli omfattande. Tidigare studier av döva
förskolebarn har, vad jag har kunnat finna, inte gjorts i en rik teckenspråkig
miljö, vad gäller deras skriftspråkande. För det tredje bekräftar studien teorier,
som tidigare framförts, att de döva barnen tillägnar sig det svenska språket som
ett andraspråk och i denna konstruerar sin egen modell av språket, vilken
successivt förändras.
Denna studie tillför också ny kunskap kring döva barns läsning som är av flera
slag. För det första, att de förväntar sig att texten de läser ska kommunicera
något och ha en informativ karaktär. För det andra visar studien något som
tidigare framlagts som teori, nämligen att barnen använder flera olika strategier
för att förstå ord de läser. Den tillför dessutom att det kan vara så, att de som
använder flera strategier har lättare för att läsa än de som använder färre. Studien
visar också för det tredje, att barnen är aktiva i den skriftspråkliga miljön och
inte passiva mottagare av läst och skrivet, samt att detta startar mycket tidigt i
samspel med barnets omgivning. För det fjärde har ingen studie heller tidigare
visat, att skriftspråkandet används i sociala sammanhang för att positionera sig i
den döva gruppen och att handalfabetet i detta har en särskilt stor betydelse.
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TEXTMILJÖN – ETT MÖTE MED
ETT NYTT SPRÅK
Denna studie av döva barns skriftspråkande har visat, att de vardagliga praktiker
barnen ingår i inte nämnvärt skiljer sig från hur sådana fungerar och ser ut i
grupper av hörande barn. Hagtvet (1990) menar, att hennes och andra studier
visat, att detta skriftspråkande är ett led i en språkutveckling som sker på alla
plan, både muntligt och skriftspråkligt, och att dessa följs åt. Barnen i denna
studie provar aktivt vad skrift är och hur den kan användas. De skapar en kommunikativ praktik, där skriftspråkande är en lika naturlig del som annan kommunikation. Barnen bygger tillsammans en praktik, där man förhandlar kring sin
förståelse av text som ett redskap för kommunikation.

METASPRÅKLIG FÖRMÅGA
För att kunna bli en skriftspråkande individ måste ett dövt barn utveckla en förmåga att tänka på sitt språk, så att säga utifrån, och att kunna tänka om sitt eget
tänkande och om sin egen förståelse av olika skriftspråkliga fenomen, menar
flera forskare (Svartholm, 1998; Swanwick, 1998, 2002; Wilbur, 2000). Det
handlar om metakognitiva och metalingvistiska färdigheter, som barnen behöver
för att kunna förstå det andra språkets struktur, svenskan, som inte stämmer
överens med det egna språket, teckenspråk. Denna studie pekar dock på, att
pedagogerna sällan startar sådana samtal under förskoletiden och därför missar
möjligheten att stödja barnens förståelse av skriftspråkliga fenomen.
Denna studie tyder på att döva barn i sitt skriftspråkliga tillägnande utvecklar en
förståelse av skriftspråket som ett andraspråk. Barnen behandlar svenskan som
ett nytt språk och det finns exempel som visar, att de samtalar kring svenska ord
och gör jämförelser mellan dem, och med motsvarande tecken i teckenspråk
samt med ord i engelska språket. Jag menar, att resultaten i studien visar, att
barnen under förskoletiden upptäcker skriftspråket, både dess funktion men
också skriftspråket som nytt språk.
Det framkom i studien, att textmiljön är av mycket stor betydelse för att stimulera barnens lust att dels möta skriftspråket på ett individuellt och privat plan,
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dels också att få tillgång till den textskatt de ännu inte själva kan ta sig in. I
forskning om hörande barns läs- och skrivlärande poängteras ofta, att barnen lär
ett skriftspråkligt uttryckssätt som inte finns i talspråket genom att man bland
annat läser högt för dem texter ur sagor, poesisamlingar och andra berättelser
(Snow & Ninio, 1986; Teale, 1986; Hagtvet, 1990, 1997; Hagtvet & Pálsdóttir,
1993; Bus, 2001; Liberg 2003). Detta anses vara en av anledningarna till att barn
som har hört mycket sagor läsas har lättare att förstå på en metanivå hur texter
ska se ut. Barnen har lärt sig de konventioner och den struktur texter måste ha,
för att budskapet ska gå fram, när de är skrivna för någon som inte är omedelbart
närvarande. Eftersom text inte kan tecknas ord för ord utan måste tolkas till
teckenspråk, blir det barnbokens innehåll, dess speciella stil och författarens
budskap som man tar fasta på. Boken blir berättad snarare än föremål för högläsning. Det innebär att de döva barnen inte kan uppfatta så mycket av det som
kan sägas vara den textmässiga strukturen. Detta är särskilt intressant med tanke
på att den problematik som framförs i studien när det gäller återgivandet av
texter, högläsning och dess betydelse för barnens förståelse av skriftspråklig
form. Den litterära njutningen och längtan efter att själv kunna ta till sig barnbokens text förmedlas men sällan strukturen i en skriven text. Att uppleva vad
som skiljer något verbalt berättat från något nedskrivet, har många forskare omtalat vikten av (Ong, 1990; Olson & Torrance, 2001; Bruner, 1986, 1990, 2002).
Schirmer och Williams (2003). tar upp, att det också är viktigt för döva barn.
Man talar om att förstå ett dekontextualiserat språk (Snow & Ninio, 1986; Teale,
1986; Hagtvet, 1990, 1997; Hagtvet & Pálsdóttir, 1993; Liberg 2003). Denna
studie visar i ett exempel att det kan vara möjligt att fokusera på innehåll likväl
som textens struktur och form också för döva utan att förlora en korrekt teckenspråkig framställning. Högläsning för döva är i övrigt ett outrett område, vad jag
kunnat finna, däremot pågår högläsningsprojekt vid Gallaudet University i
Washington DC (Stewart & Clarke, 2003) för att stimulera vuxna att läsa för
barn.

Den social interaktionen kring text och dess
betydelse
För döva är det problematiskt att ta reda på vad ord betyder. Ett hörande barn
som kan ljuda sig fram till ordet ”eld” kan ju omedelbart förstå det eftersom
barnet med stor sannolikhet har hört ordet förut och kan det. För döva är varje
nytt ord de möter i skrift, och som de av sammanhanget inte kan förstå vad det
betyder, också ett helt nytt ord. Barnen måste dels få ordet förklarat på teckenspråk och dels måste det memorera ordet med rätt bokstäver i rätt ordning. Den
sociala interaktionen kring text har därför stort värde, kanske i ännu högre grad
för döva än för hörande barn. Det framstår också som betydelsefullt att de vuxna
kommenterar texter och ord för att barnen ska intressera sig för dessa, och att de
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har ett informativt innehåll. Ordbilder som placeras på föremål som etiketter
intresserar inte barnen sig för. Vad de vuxna erbjuder barnen av metaspråkliga
samtal och aktiviteter samt hur man planerar den skriftspråkliga miljön speglar
deras syn på vad barnen kan.
Studien visar exempel på vanliga brister i tillgängligheten för barnen, vad det
gäller texterna i miljön. Det fanns många texter som visserligen var ämnade åt
barnen men som de inte kunde läsa för att de var otydligt skrivna eller skrivna
med skrivstil. Detta kan signalera till barnen att det finns texter som inte kan
läsas av dem, att de inte bedöms som kompetenta (Sommer; 1997). Det påverkar
barns uppfattning om sin egen förmåga (Bruner, 1986, 2002; Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).

SLUTSATSER
Denna studie bekräftar tidigare forskning som för det första säger att döva barn
precis som hörande barn utvecklar skriftspråkligheten som ett led i språkutveckling som sker på alla plan. För det andra visar studien att de ständigt förhandlar med varandra vad skriftspråkande är i den vardagliga praxis de möter
den.
Denna studie tillför också ny kunskap kring döva barns skriftspråkande. För det
första visar studien att barnen, när de under förskoletiden upptäcker skriftspråket, tar sig an det som ett nytt språk. För det andra visar studien att barnen
söker budskapet i texter och att de inte intresserar sig för de ord och texter som
de uppfattar meningslösa, vilka är de utan informativt eller kommunikativt innehåll. Studien fokuserar också, för det tredje, på de svårigheter som döva barn har
när de möter nya ord. Studien visar att de provar betydelsen i för barnen nya ord,
genom att interagera med andra barn om dem och genom att använda olika
strategier i avkodningen. Den fullvärdiga teckenspråkiga interaktionen kring
skriften, förefaller vara av mycket stor betydelse. Studien visar att barnen aktivt
samlar ord och intresserar sig för att förstå skriftens konstruktion, funktion och
användning genom att interagera med andra barn och med vuxna. För det fjärde
visar denna studie att högläsningen ger barnen den litterära njutningen, men inte
förmedlar skriftspråkets struktur och form, vilket ofta framhålles som mycket
viktigt för hörande barns framtida läs- och skrivförmåga.
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BARNENS SKRIFTSPRÅKANDE
– ATT NÄRMA SIG
SKRIFTSPRÅKSNORMEN
Barnen i studien intresserar sig för skrift, därför att de börjat förstå, att den är en
viktig del i allas liv i vår kultur. Den genomsyrar de döva barnens vardag på
samma sätt som den genomsyrar de hörande barnens, såsom det beskrivs i litteraturen. Men de döva barnen möter skriftspråket som en representation, inte av
talet, utan av något annat. Skriftspråket är för dem ett helt nytt språk. I sitt
skrivande utgår de från sina tankar och föreställningar, som de bearbetar genom
uttryck i teckenspråk och sedan översätter till ett skriftspråk. Barnen arbetar på
att avslöja funktioner och former för skriftspråket i samspel med andra. Resultaten från denna studie visar, att de gör det ungefär på samma sätt som hörande
barn gör, men att det samtidigt finns skillnader. Nedan ska de döva barnens
närmande till den skriftspråkliga normen beskrivas med utgångspunkt i de
skriftspråkliga utvecklingsscheman som skapats av olika forskare, vilka nämns
nedan. Åtskilliga exempel på skriftspråkande aktiviteter och typer av texter som
barnen presterar har beskrivits i tidigare kapitel och behöver inte upprepas här.
Detta kapitel är en sammanfattning av barnens skriftspråkande aktiviteter.
Resultaten visar, att barnen tar tillvara de fysiska möjligheter de har och de
möjligheter som erbjuds dem i den pedagogiska miljö, där de har studerats. Det
är också viktigt att poängtera, att skriftens funktion som kommunikativt redskap,
men också som ett redskap för minnet, är lika betydelsefull för döva som för
hörande.

SKRIFTSPRÅKLIGHET – EN FRAMVÄXANDE
FÖRMÅGA FÖR DÖVA
Många forskare menar, att det inte räcker särskilt långt att klara själva utljudningen av enstaka ord då man ska kunna skriva, och det räcker inte att klara
ihopljudning av ord för att kunna läsa (Liberg, 1993; Adams, 1994). Det finns
många andra faktorer, som är avgörande för en framgångsrik läs- och skrivutveckling, vilket framkommer i forskning kring hörande barn. Det kan vara
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faktorer, som handlar om hur texter ser ut och vilken motivation barnet har att
möta texten, liksom vilka kulturella, sociala och språkliga signaler som omger
barnet när det gäller att läsa och skriva (Teale & Sulzby, 1986; Barton, 1994:
Liberg, 2003). Många forskare är också överens om, att skriftspråklig förmåga
utvecklas i sociala och kulturella sammanhang, ”där skriftlig kommunikation är
meningsfull och relevant”, (Hagtvet,1990, s. 20). Denna studie visar, att de
ovanstående påståendena också kan sägas gälla döva barn.

Tidigt skriftspråkande
Tidigare studier har kunnat fastställa att skriftspråkslärande, i en rik skriftspråkande miljö, börjar när barnen är mycket små (Ferreiro, 1986; Söderbergh,
1988; Luria, 1998). Denna studie visar att detta också gäller döva. De yngsta
barnen i denna studie hade redan kunskaper, vilket visade sig i videosekvenser
och annat insamlat material. Detta tyder på att deras tillägnande av den skriftspråkliga normen redan var väl igång när observationerna startade. Det yngsta
barnet var då 3:1.
Denna studie visar, i linje med Vygotskijs (1999a) tänkande om den ”närmaste
utvecklingszonen” (s. 269), att barn lär sig att behärska skriftspråket i sociala
och meningsfulla sammanhang tillsammans med andra som kan mer, vilket
också gäller hörande barn (jmf. Hagtvet, 1990, 1991). Denna studie visar att de
döva barnen kommunicerar kring vad skrift är för något. I linje med ett socialkonstruktivistiskt tänkande om, att språk konstrueras av barnet i sociala sammanhang (Berger & Luckmann, 1979; Burr, 2003), konstruerar barnen i denna
studie detta, för dem nya språk, i samspel med andra. Studien visar också, att
skriftspråkliga aktiviteter stimuleras genom barnens möten med för dem
meningsfulla texter, som kommunicerar något till dem. Detta är något som
också visats i studier av hörande barn (Hagtvet, 1990; Dahlgren m.fl. 1999;
Gustafsson & Mellgren, 2002).

Skriftspråklig utveckling – ”Early Childhood
Literacy”
Denna studie visar, att döva barn använder och utvecklar sin verbala förmåga –
när det gäller barnen i studien är det teckenspråk – parallellt med sin skriftspråkliga förmåga vilket andra studier bekräftar också gäller hörande barn och
deras talspråk respektive skriftspråk (Hagtvet, 1990). I denna studie finns
resultat som visar, att Teale och Sulzbys (1986) sammanfattning av innehållet i
termen emergent literacy omfattar även döva barn. Deras punkter (se s. 45) kan
därför skrivas på följande sätt för att gälla döva:
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1. Barnen intresserar sig för och använder skrift långt innan formell undervisning
startar.
2. Att utveckla en förmåga att kommunicera på teckenspråk, läsa och skriva utvecklas i
samverkan och i ömsesidighet snarare än sekventiellt.
3. Barn utvecklar skriftspråklighet i verkliga miljöer och aktiviteter i vardagen integrerat i samspel med andra och medan de genomför vardagliga sysslor där skriftspråklighet ingår.
4. Barnen ägnar sig åt en kritisk kognitiv analys och tillägnande av skriftspråklighet
tidigt.
5. Barnen lär sig läsa och skriva genom socialt samspel och interaktion med signifikanta andra vuxna, föräldrar eller andra som kan kommunicera med dem.
6. Även om barnens utveckling kan beskrivas i generaliserade termer, kan man inte
skapa enbart ett enda undervisningsprogram, som kan gälla för alla döva barn.

Gillen och Hall (2003) skriver, att termen emergent literacy ersatts av begreppet
early childhood literacy för att poängtera en ytterligare dimension och ett tillägg
till övriga punkter, nämligen att de texter som små barn producerar inte är outvecklade former av vuxnas skriftspråksnorm utan barnets egna konstruktioner av
vad skrift är och hur den produceras i samspel med andra människor. De skrivutvecklingsscheman, som utvecklats av olika forskare (Ferreiro, 1986; Hagtvet,
1990; Gustafsson & Mellgren, 2000; Liberg, 1993; Luria, 1998) handlar om, att
forskaren placerar in barnens skrivaktiviteter i stadier längre eller närmare ifrån
den skriftspråkliga norm som gäller i samhället. Det innebär dock inte att barn
följer en linjär utvecklingsgång, snarare att olika sidor av skriftspråket är olika
viktiga i olika perioder av barnens tidiga skriftspråklighet (Teale & Sulzby,
1986; Barton, 1994; Hagtvet, 1990; Mellgren & Gustafsson, 2000). Det innebär
också att barnets aktiviteter har en alldeles egen betydelse för barnet självt och
inte ska ses som sämre eller bättre än de vuxnas skriftspråkliga konvention
(Hall, Larson & Marsh, 2003). Det är den skriftspråkande aktiviteten, vem
barnet samspelar med, barnets intentioner och i vilken situation, som avgör hur
skriften ser ut, som barnet producerar. Denna studie visar att också döva barn
omfattas av vad man lägger i det ovan beskrivna begreppet early childhood
literacy. De döva barnen visar i sina aktiviteter och i det de producerar, att de
arbetar med vad skrift är, och hur den kan användas. Barnen använder den på det
sätt som de har förmåga och vilja att göra detta.

PÅ VÄG MOT EN SKRIFTSPRÅKLIG NORM
Nedan redogörs för de olika typer av text som de döva barnen i studien
producerar. Hagtvets (1990) skrivutvecklingsschema har använts tidigare i
denna avhandling, i kapitel 4. I det kapitlet beskrevs det hörande barnets olika
typer av skrift, exemplifierade av exempel från Linns skrivande. Nedan ska de
döva barnens skrivande beskrivas. Som utgångspunkt används samma punkter
181

Kapitel 13

som i kapitel 4 men nu med några tillägg. Schemat har modifierats efter de
resultat som framkommit i denna studie och en ny modell har skapats. Syftet är
alltså att illustrera olika typer av skrivande, nära eller långt från skriftspråksnormen som de döva barnen producerat. De olika typerna av skrift kan
man beskriva på olika sätt. Här har det gjorts utifrån följande två principer,
nämligen först utifrån vad barnet avser med skriften:
•

Skrivandet som en aktivitet i sig

•

Skrivandet som verksamhet

•

Skrivandet som kommunikation

och sedan efter hur skriften ser ut, med utgångspunkt i Hagtvets (1990) schema:
•

Härmande klotter

•

Lekskrivning

•

Konventionella bokstäver i rad

•

Upptäckande skrivning

•

Konventionell skrivning

Hagtvets (1990) har också med en punkt som benämns ”Tal som ritas” (s. 135).
Denna punkt har utgått här, eftersom det inte finns några sådana observationer i
denna studie. Under de två år som barnen följdes tycktes inga barn rita
tal/teckenspråk, så som det beskrivs av Hagtvet (se kap. 4) eller så som det
hörande barnet Linn (4:11) gör när hon skapar ett sorts minnessystem av bokstäver och siffror för att komma ihåg hur resultaten blev när hon, lillebror Axel
och mamma Jenny spelade spel (se exempel på s. 51). Här bör påpekas att bara
för att det inte påvisats i denna studie kan det mycket väl tänkas existera ändå.
Under de två år barnens skriftspråkande följdes i denna studie, konstruerade de
sin uppfattning om vad skrift är i samspel med andra, som kan mer och de
närmade sig behärskandet av skriftspråkets konventionella norm genom att
arbeta med de olika typerna av text, ibland i en till synes linjär utveckling men
ibland vandrade de fram och tillbaka, närmare eller längre från konventionen (se
också bilaga 4). Studien visar, med andra ord, att döva barn gör ungefär det, som
alla andra barn gör och ungefär på samma sätt. De arbetar på att bli skriftspråkande människor, som ingår i den skriftspråkliga gemenskapen (Smith,
1982).
Följande modell har skapats som kan användas för att placera in barns olika
typer av text. Exempel på sådana texter presenteras efter modellen.
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Tabell 5. Modell för de döva barnens olika skriftspråkstyper i denna studie.
HÄRMANDE

LEKSKRIVNING

KLOTTER

SKRIVANDET
SOM EN
AKTIVITET I SIG

SKRIVANDET
SOM
VERKSAMHET

SKRIVANDET
SOM
KOMMUNIKATION

KONVENTIONELLA

UPPTÄCKANDE

KONVENTIONELL

BOKSTÄVER I RAD

SKRIVNING

SKRIVNING

Att använda
redskapen för
skrivandet;
papper,
penna,
suddgummi,
tangentbord,
texttelefon.

Att öva
skrivandets
rörelser med
penna eller på
ett
tangentbord.

Att skriva
bokstäver för
övandets skull,
avser inte att
kommunicera
något.

Att öva ord är
i fokus och
barnet avser
inte att
kommunicera
något.

Att skriva ord
och meningar för
sig själv utan
avsikt att
kommunicera
något.

Att använda
skrivandets
verktyg för att
härma vad
signifikanta
andra gör när
de skriver.

Att agera som
en skrivande
person är i
fokus för
barnet. Det
kan skriva
rader av
tecken på en
dator eller en
skrivmaskin
eller med
penna och
papper.

Att skriva rader av
bokstäver. Barnet
kan också skriva
ord bland raderna
av bokstäver och
det provar olika
skrivriktningar
och avdelningar
för att markera
ord.

Att undersöka
hur ord kan
skrivas och i
vilka
sammanhang
de kan
användas, hur
betydelsen kan
ändras.

Att fokusera på
skriftens form
och studera hur
ord förändras för
att beteckna t.ex.
Antal och
tempus.

Att imitera
hur
signifikanta
andra i
barnets
omgivning
gör när de
kommunicerar
med skrift.

Att i leken öva
att vara en
person som
kommunicerar
med hjälp av
skrift.

Att skriva rader av
bokstäver och
enstaka namn
eller ord för att
öva rollen som en
person som
kommunicerar
med skrift. Avser
att kommunicera
något.

Att stanna upp
och betrakta
det som det
kan skriva.
Det
undersöker
vad orden
verkligen kan
kommunicera.
Avser att bli
förstådd i
skrift.

Barnet skriver
ord det kan i
kommunikativt
syfte och bildar
därvid satser.

Nedan ska exempel från datamaterialet exemplifiera detta. Ett typiskt exempel
har valts som illustration under varje rubrik. Alla sex barnen är representerade i
materialet men inte under samma punkt. Det ska dock framhållas att inga av de
sex observerade barnen utgjorde något undantag. De var dock olika aktiva när
det gällde att arbeta med den skriftspråkliga koden. Nedan finns också exempel
med från det hörande barnet Linns skriftspråkliga produktion. Det utgör illustration på det andra studier beskriver, om hur hörande barn skriver och kan ytterligare belysa likheterna mellan de döva i studien och hörande barn, likväl som
olikheterna.
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Härmande klotter
När de döva barnen härmar andras skrivande har de ingen avsikt med skrivandet
mer än att prova aktiviteten i sig. De gör det också för att andra, som är viktiga
för barnet, skriver precis såsom litteraturen beskriver detta fenomen, när det
gäller hörande barn (Liberg, 1993; Luria, 1998). Barnet provar också verktygen
papperet, pennan och tangentbordet och skriver som en ren imitation vilket
stämmer med forskning om hörande barn (Björk & Liberg, 1996; Gustafsson &
Mellgren, 2000). I exemplet på sidan 47 uttrycker Linn (3:2) detta i ord när hon
säger: ”Såhär skriver man.”
Att skriva som en aktivitet i sig innebär att barnet provar skrivandets redskap.
Detta gör Gustaf (6:9) när han sitter framför datorn och låter fingrarna prova
olika fingerställningar och undersöker tangentbordets funktioner. Han provar att
skriva fort. Det blir inget läsligt på skärmen och han tycks inte heller intresserad
av vad resultatet blir. Fokus är på tangentbordet även om han förefaller kontrollera att det händer något på skärmen.
Att skriva som verksamhet gör Axel när han är 3:3. Det innebär att han använder
verktygen för skrivandet för att härma hur andra gör när de skriver. Härmandet
av verksamheten – att vara en som skriver – är i fokus. Det är tidig morgonen
och han sitter bredvid sin storebror som både skriver och ritar på sin teckning.
Högst upp på sidan skriver storebror sitt namn. Axel tar då pennan, tittar på
storebror och sedan ner på sitt eget papper. Han skriver några streck med samma
rörelsemönster som storebror gjorde nyss. De båda tittar på varandra och ler.
Att skriva som kommunikation betyder här att imitera en person som kommunicerar med hjälp av skrift. Sven (3:4) härmar den större kamraten Gustaf (6:9).
Han har tittat på Gustaf (6:9) som skrivit en lapp med låtsasbokstäver i rad. Nu
har Sven gjort likadant. Han har skrivit ”ooooooooooo” på sin. Pedagogen
frågar, vad det är han skrivit, och han svarar att han har skrivit ett brev.

Lekskrivning
När barn i leken opererar med betydelser, skilda från själva objekten, är det ett
viktigt led i att kunna tänka på tingen. Detta är förutsättningen för ett framtida
”grammatiskt och skrivet språk” (Vygotskij, 1980, s. 190). Studien beskriver
lekskrivandet, som sker med stor intensitet och lust, på det sätt som andra
studier beskriver hörande barns lekskrivande (Hagtvet, 1990; Liberg, 1993).
Barn leker för att lära och lär när de leker (Johansson & Pramling Samuelsson,
2003). Resultaten från denna studie visar, i linje med det Liberg (1993) också
visat i sin studie, att lekskrivandet inte enbart är ett härmande av aktiviteten i sig
utan barnet opererar nu med betydelsen av att kunna skriva. I exemplet från
Linns (3:3) skrivaktiviteter på sidan 49 skriver och ritar hon samtidigt som hon
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berättar. Hon leker att hon nedtecknar sina berättelser. På papperet blir det våglinjer och raka streck i rader.
Resultaten stödjer också de tankar som framförs av Lancaster (2003) som
menar, att barns lekskrivande inte är något som inte är färdigt, eller något som är
av ”lower-order” (s. 145), jämfört med konventionellt skrivande. Det är inte
något som barnet har en känsla av att det inte kan. Anning (2003) skriver att vi
måste arbeta för ett accepterande av lekläsande och lekskrivande för sin egen
skull och inte som något som sker före något annat och därmed vänder hon sig
mot användandet av prefixet pre- i de engelska termerna pre-write och pre-read.
Den här studien visar, att de döva barnen skriver anpassat efter vad de ska
använda det till samt för vem de skriver. Skriften har alltså ett helt klart syfte i
barnets vardagliga liv. I användandet tillsammans med andra lär barnet nya
saker om den. Studien stödjer därmed tankar kring lekskrivande som meningsskapande aktivitet.
Att skriva som en aktivitet i sig innebär här att öva skrivandets rörelser snarare
än vad skrivandet kan ha för funktion. Axel (4:5) skriver sittande vid ett bord,
där andra barn också skriver och ritar. Han skriver krumelurer högst upp på ett
papper åt rätt håll, från vänster till höger. När papperet tar slut fortsätter han att
skriva längst ner i höger hörn och fortsätter skriva åt fel hål, tills papperet tar
slut där också. Han tittar sedan upp på de andra. Han avser inte att kommunicera
något med det han gör och det ingår inte i en lek tillssammans med andra barn.
Han verkar bara öva skrivrörelserna och att skriva i rader.
Att skriva som verksamhet för barnet betyder här att barnet fokuserar själva
agerandet hos en person som skriver. Maj (6:5) lekskriver som våglinjer indelade i sektioner (som kan liknas vid ord) från vänster till höger med sin vänstra
hand. Hon skriver en minneslista för de övningar som hon ska träna med djur i
rollen som cirkusdomptör. Efterhand som hon har övat sina hundar (Arne och
Susanne) så kryssar hon över en sektion i taget av skriften. Det innebär för
henne att skriftens ord vart och ett står för en enskild övning, som ska utföras.
Att skriva som kommunikation betyder här att skriva för att i leken öva att vara
en person som kan kommunicera med hjälp av skrift. Gustaf (7:10) och Arne
(7:6) leker en lek som innebär att det finns hotande dinosaurier omkring ett hus
de befinner sig i. Gustaf sitter hela tiden vid texttelefonen och leker att han
kommunicerar med någon. Han håller alla fingrarna på tangenterna och skriver
fort så som vuxna gör men utan att resultatet på skärmen blir ord. Han samtalar
med Arne om vad som sagts via texttelefonen och visar på skärmen. Han låtsas
se rädd ut med ett illa dolt leende och Arne får samma ansiktsuttryck; ”det är
farligt men bara på lek”.
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Ett annat exempel, skrivet för hand på papper, är när Axel (4:3) i en videosekvens säger att han skriver att en av flickorna i gruppen (Ester) och han är
vänner. Det han har skrivit är bokstavslika krumelurer på rad.

Konventionella bokstäver i rad
Resultaten från denna studie visat att när de döva barnen skriver bokstäver i rad
utan att skriva något i konventionell mening, innebär det att de också tränar
många andra färdigheter på samma gång. Detta har också annan forskning
kunnat belägga när det gäller hörande barn (Hagtvet, 1990; Adams, 1994;
Mellgren & Gustafsson, 2000; Hall, Larson & Marsh, 2003). Det handlar om att
skriva bokstäver och också om var på papperet de ska vara, att de ska skrivas i
rader och från vänster till höger. Däremot förefaller det inte vara så, att de döva
barnen i dessa aktiviteter arbetar med bokstävernas representationer i ljud, vilket
Hagtvet (1990) menar gäller för hörande barn. Detta gör några av barnen
däremot i samband med att de vill skriva ord (se nedan under rubriken
”upptäckande skrivning”). I ett exempel från Linns (3:2) skrivande (se s. 50)
verkar det som om hon gör ett försök att ljuda samman bokstäver till ett påhittat
ord eller namn när hon påstår att YODDLOLOYOYOP betyder Olvo.
Ett annat fenomen, som redovisats i forskning om hörande barn, är att de skriver
bokstäver i rader och frågar sedan vad det betyder (Gustafsson & Mellgren,
2000). Detta förekom bara en gång under observationerna av barnen som denna
studie gäller. Dessa barn benämner hela tiden det de har skrivit som något
bestämt. De ger en innebörd till det de skriver. Ofta gör de det självmant utan att
någon frågar vad de skrivit. Studien bekräftar också, att barn som skriver bokstäver i rad gör det av samma orsak som de lekskriver krumelurer och vågrörelser. Barnet arbetar med vad skrift är samtidigt som det vill kommunicera
något, men det som de skriver motsvarar inte i konventionell mening det som
barnet avsett (Hagtvet, 1990, 1997; Liberg, 1993; Gustafsson och Mellgren,
2000, Christie, 2003). Studien stödjer uppfattningen att barnen också arbetar
med en upplevelse av sig själva som personer som skriver (Barton, 1994) när de
skriver konventionella bokstäver i rad. Intressant är också Hagtvets (1997)
observation att ett och samma barn på en och samma dag, kan arbeta med
antingen skriftens funktion som kommunikation eller hur man tekniskt skriver
bokstäver, till och med på samma papper, vilket resulterar i både lekskrivning,
bokstäver i rad och namn eller ord på papperet. Ett sådant exempel ur denna
studie är från observationerna av Maj (6:2) som en dag leker skola med två
andra flickor. På ett papper skriver hon först krumelurer som liknar plustecken,
övergår till att skriva bokstäver i en lång rad, tills hon når papperets kant,
fortsätter i motsatt riktning med bokstavslika krumelurer, tills raden tar slut.
Sedan återvänder hon till högra sidan av papperet och skriver från höger till
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vänster två rader våglinjer. Exemplet nedan från observation av Susanne (5:6)
innehåller likaså flera typer av text samtidigt.
Att skriva som en aktivitet i sig gör barnet här för att öva skrivandet av bokstäver
för övandets skull. Arne (6:6) skriver bokstäver i rad vid en bil som han har ritat.
Han ramar in bokstäverna: HRLCOM. Gustaf (6:10) gör en exakt likadan bil
som Arne och skriver på samma sätt och med samma bokstäver. De skriver för
att de förefaller tycka att det ska vara både bokstäver och bild på papperet. De
vet inte vad det betyder, när man frågar dem, och de verkar inte ha någon avsikt
att kommunicera något. Det tycks vara viktigare att kunna skriva bokstäverna
och att göra likadant som kamraten gör. Ett annat exempel är då Sven (3:10) står
vid vita tavlan och skrivit bokstäver för sig själv. På tavlan står:
OHHHHeVTH

Man ser att bokstäverna, som kommer därefter övergår till mer bokstavslika
tecken. Han får frågan vad han skrivit, och han anger att han skrivit namn i
följande ordning: Ester, Axel och Susanne.
Att skriva som verksamhet innebär att skriva bokstäver i rader eller enstaka ord
för att prova olika skrivriktningar och avdelningar för att markera ord. Susanne
(5:6) skriver en egen påhittad text, sittande ensam vid ett bord. Hon skriver
orden med vertikala streck emellan dem. Hon övar säger hon. Hon har skrivit:

Bild 7.Susanne (5:6) övar att skriva. (00.07.26)
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Överst på ett och samma papper har hon samma dag skrivit namn och ord som
hon kan eller ser på reklam där hon sitter. Längst ner på sidan har hon också
skrivit ord som hon har bett en vuxen bokstavera för henne. Papperet innehåller
också en liten rad som är vågrörelser. På samma papper finns alltså flera typer
av skrift, närmare eller längre från den konventionella skriftspråksnormen.
Att skriva som kommunikation här innebär att barnet skriver rader av bokstäver
och enstaka namn eller ord för att öva rollen som en person som kan kommunicera i skrift. Gustaf (7:8) vill att mamma ska skriva ett brev till fröknarna och
han skriver också själv en rad på brevet. Han säger att det han skriver betyder
”Pia är snäll”. Han skriver:

Bild 8. Detta betyder ”Pia är snäll”, säger Gustaf (7:8). (01.09.10)

Upptäckande skrivning – ”invented writing”
Denna studie tyder på att även vissa döva barn kan börja göra upptäckter i samband med att de försöker skriva hela ord och namn, som hänger ihop med bokstavsljuden. Detta rapporterar Hagtvet (1990) och Liberg (1993) om när det
gäller hörande barn, men att detta sker tidigare (se s. 52-53). Det som de döva
barnen gör liknar i viss mån det, som rapporteras om hörande barns arbete med
att objektifiera (Liberg, 1993) sitt tal, dvs. att analysera det och skriva ner det.
Men de döva barnen arbetar med olika processer samtidigt. De utgår från sina
tecken och söker motsvarighet i skrift. De utgår från helheter på ett annat sätt än
de hörande barnen gör, och de använder samtidigt möjligheten att antingen göra
en analys av munrörelserna eller också att analysera de ljud som de kan uppfatta
i kombination med de bokstäver, vilka de vet ingår i orden. Men det finns även
exempel på att de helt döva barnen spontant uttalar ord, med nästan korrekt
uttal, när de söker stavning på dem genom att bokstavera dem. Den alfabetiska
konventionen blir dock inte den naturliga konventionen för döva barn som den
kan bli för hörande barn, vilka ofta upptäcker kombinationen ljud och bokstav.
Detta gör Linn (4:7) när hon skriver OLENSS och sedan frågar sin mamma om
det hon skrivit är Åhléns. Däremot gör även de döva barnen grammatiska, metaspråkliga analyser (Liberg, 1993). Sådana gör de, när de försöker skriva ord
genom att knyta skrivandet till sitt handalfabet, till de munrörelser de kan uppfatta och till de ljud de uppfattar. Det man benämner i svensk forskning som
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”konsonantskrift” (Dahlgren m.fl., 1999, s. 58) eller ”invented spelling”
(Adams, 1994, s. 382) använder inte de döva barnen i detta material. Det finns
däremot exempel på att barnen provar ett ord eller namn som de uttalar med röst
och provar mot handalfabetet (se exemplet om Maj och namnet Mimmi nedan).
De döva barnen arbetar alltså hela tiden med helheter av ord, såsom de har uppfattat dem. De tycks leta i minnet efter kombinationer av bokstäver, som ska
motsvara ett svenskt ord, som de söker. De smakar på det, provar att bokstavera
det, provar att ljuda och ber någon säga det för att dels lyssna och dels se på personens läppar. Därefter skriver de ordet så som de uppfattar att det ska se ut.
Att skriva som en aktivitet i sig innebär att övandet av ord är i fokus och barnet
avser inte att kommunicera något. Susanne (6:0) skriver på samma blad där hon
har gjort en teckning följande namn:
MAJ
MOOJJ
SUSANNe (01.01.OD)

Hon har skrivit sina båda N spegelvänt. Hon har också innan MOOJJ skrivit
MOJ och kryssat över. Förmodligen är dessa två försök att skriva Maj.
Att skriva som verksamhet innebär att undersöka hur ord kan skrivas och vilka
sammanhang de kan användas. Maj (6:0) ljudar för sig själv MMUU men
stannar upp, provar med handalfabetet och säger till sig själv; FEL! Hon vänder
därefter på papperet och skriver MiMi och MiM. Tidigare har någon ritat och
skrivit KALLE ANKA och Musse Pigg på samma blad. Hon försöker att hitta
namnet Mimmi som hör ihop med Kalle Anka och Musse Pigg. I observationerna och i barnens textalster finns mycket lite av laborerande med ord och
betydelser. Däremot provar barnen ordens kommunikativa kraft.
Att skriva som kommunikation här innebär att barnet vill skriva korrekt och
funderar över hur man gör det och vad som händer när man gör på annorlunda
sätt. Maj (6:7) skriver på ett hjärta som hon först har klippt ut och målat rött.
Flickorna i gruppen är egentligen fyra stycken men leker oftast ihop i en grupp
om tre. De tre flickorna, vars namn Maj nu skriver, är ömsom vänner och
ovänner. Just i denna sekvens är de tre bästisar och den fjärde flickan är för tillfället utesluten ur gemenskapen. Detta uttrycker hon i skrift genom att använda
de tre flickornas namn och att hon gör det på ett okonventionellt sätt.
För en stund sedan, när hon lekte att hon var fröken, skrev hon helt korrekt högst upp
från vänster till höger. Här i detta exempel skriver hon nerifrån och upp och från höger
till vänster. Hon börjar med att skriva Maj och slutar med Ester. Hon skriver:
RETSE
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eNNASUS
JAM (01.05.23)

Alla bokstäver är spegelvända utom alla N. Dem brukar hon annars spegelvända. Hon ger lappen till Ester som skriver av den. Ester skriver nu alla tre
namnen rättvänt och börjar med Majs namn. Det tycktes alltså inte vara något
problem för henne att förstå vad Maj har skrivit och hon vänder på alltihop, nerifrån och upp blir uppifrån och ner samt höger till vänster blir det rätta från
vänster till höger.
Ett annat exempel är när Maj (7:5) skriver en pojkes namn, ritar ett hjärta, och
skriver sedan Zappo, som är pojkens hund. Sedan kryssar hon över det. Hon
visar papperet för pojken. Han låtsas vara sur och de skrattar tillsammans. Här
kommunicerar hon att pojken älskar sin hund och hon retas med honom för det.

Konventionell skrivning
När det gäller konventionell skrivning stämmer delvis studiens resultat med
resultat från studier gjorda på hörande barn. Studien visar, att det som man
menar utgör exempel på en ”skriftspråklig medvetenhet” (Björk & Liberg, 1996,
s. 43) också stämmer väl med de döva barnen. Detta begrepp innebär, att barnen
diskuterar och reflekterar över sin skriftspråkliga produktion (Hagtvet, 1990;
Dahlgren m.fl., 1999: Gustafsson & Mellgren, 2000), de använder de vuxna som
konsulter för att kunna stava rätt (Liberg, 1993) och de bygger upp ”en allmän
kompetens om och i skriftspråket” (Björk & Liberg, 1996, s. 44). Däremot
stämmer inte alls uppgifter från studier av hörande barn, som beskriver deras
sätt att söka likheter i tal och skrift och därmed uppfinna en personlig stavning
av ord, på de döva barn i denna studie.
Liberg (1993) talar om SIA-skrivande, ”syntes-i-analys-skrivande” (s. 88), där
barnet ljudar ut vad det ska skriva, och AIS-läsande, ”analys-i-syntes-läsande”
(s. 94), vilket innebär att barnet vid läsning ljudar ihop de bokstäver de läser i
orden. Hörande barn uppfinner ord genom så kallad ”invented spelling” (Adams,
1994, s. 382) eller ”konsonantskrift” (Dahlgren, m.fl., 1999, s. 58). Detta uppstår
inte hos de döva barnen, eftersom de oftast inte ljudar. Däremot visar denna
studie, att de provar riktigheten av det de skrivit och återkallar ur minnet ord de
nästan kan med hjälp av en eller flera strategier (se kap. 11, s. 172, tabell 4).
Detta sker när barnet arbetar med att skriva ord och texter i kommunikativt syfte
och återfinns alltså i modellens sista rad och sista två rutor (se tabell 5).
Precis som rapporteras när det gäller de hörande barnen som i sitt kreativa och
självständiga skrivande fokuserar kommunikationsaspekten fokuserar de döva
barnen också på ”[t]ydlighet, sammanhang och läsbarhet” (Dahlgren m.fl.,1999,
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s. 61) och de verkar uppleva svårigheten att ta hänsyn till både innehåll och form
samtidigt. Det som utgör den stora skillnaden under den sista tiden i förskolan
och början av skoltiden är, att de hörande barnen, som nu oftast klarar att
konstruera ord med utgångspunkt i sitt tal, också utvecklas snabbt i sitt eget
skriftspråkande. Döva barn, däremot, fortsätter att memorera ord och att undersöka och förstå hur det svenska språket är uppbyggt. Det är detta som gör att de
tycks halka efter sina jämnåriga hörande kamrater. De döva barnen kan bara
skriva de ord de nu har memorerat. Linn, som är hörande, skriver mer och mer
och har en intensiv period runt sin femårsdag då hon skriver meddelande till sin
familj varje dag. Ingen av de döva barnen skriver meddelanden eller meningar
på det sätt som beskrivs att hörande barn gör, i en så tidig ålder. De gör det däremot längre fram i åldrarna, vilket framgår av de åldersangivelser som finns i
nedanstående exempel.
Att skriva som en aktivitet i sig kan barnet göra alldeles för sig själv. Susanne
(6:9) har skrivit på en teckning ord hon intresserat sig för att skriva. Hon verkar
att ha ambitionen att skriva korrekta ord. Hon har skrivit:

Bild 9. Susanne (6:9) skriver ord hon vill skriva korrekt. (01.10.10)

Orden har kommit till på olika sätt. Ko, katt och Susanne kan hon alldeles själv.
Tjur får hon lite hjälp med av en vuxen, som bekräftar att hon väljer rätt bokstäver, när hon sedan skriver. Jaguar har hon hittat i en tidning, och Hampus och
krokodil har en vuxen bokstaverat för henne. RFN, som hon skrivit själv utan
hjälp eller förebild, står med stor sannolikhet för ren. Själva skrivandet är det
som intresserar och Susanne vill ha varje ord alldeles rätt.
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Att skriva som verksamhet innebär att barnet vill skriva korrekt men fokuserar på
formen. Innehållet är inte viktigt men däremot hur man skriver. Man vill skriva
skrivstil och skriva fint. Maj (6:5) har skrivit och ritat till Renate. Hon har skrivit
med fyllda målade bokstäver:

Bild 10. Maj (6:5) ritar och provar att skriva fint. (01.03.06)

Det är inte helt självklart vad orden till respektive från står för. I teckenspråk
kan dessa två ord representeras av en riktning i det utförda tecknet som
betecknar vem som får vad. Det innebär också att namnens placering i relation
till ordet till inte är självklar. Barnen tycks prova ordens placering på olika sätt.
Detta kan också ha att göra med barnets konstruktion av hur sådana meddelande
ser ut på svenska, dvs. sett i ett andraspråksperspektiv. Ett annat exempel är när
Susanne (7:4) ska skriva på en teckning namnet AFFE. Hon skriver då:
TILL
AFFe SUSANNe
FRÅN (02.06.07)

Att skriva som kommunikation innebär att barnet skriver för att kommunicera
något till andra. Susanne (7:0) dikterar till sina föräldrar vad hon vill skriva. De
stödjer henne och bokstaverar åt henne när hon behöver det. Hon skriver sedan
själv. Hon har alltså bestämt orden och i vilken ordning hon vill skriva dem och
hon skriver dem som en lista av ord. Texten syftar på när hennes katt Snoselosan
smet ut och familjen fick leta efter henne. (Texten ska förstås, enligt Susanne
själv, som: Smita Snose, Ledsen, Leta, Hittade Snose, Glad Susanne). Hon
skriver :
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Bild 11. Susanne (7:0) berättar om sin katt som försvann. (02.02.12)

Ett annat exempel är från en liten lapp i en anteckningsbok. Maj har (7:8) skrivit
ett meddelande till en äldre kamrat i skolan (Emelie). En konflikt har uppstått
mellan Linda, som också är en äldre skolkamrat, och Susanne. Maj vill ha hjälp
att reda ut situationen men skriver ett meddelande för att de två i konflikten inte
ska veta om det. Hon har skrivit meddelandet själv utan hjälp från någon annan.
Hon skriver:

Bild 12. Maj (7:8) har skrivit ett meddelande till en kamrat. Hon ber om hjälp att läsa en
konflikt mellan två andra barn. (02.06.11)
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SLUTSATSER
Denna studie bekräftar tidigare forskning som, för det första, säger att döva och
hörande barn börjar sitt skriftspråkslärande mycket tidigt. Barnen i denna studie
hade när de var tre år redan påbörjat sin väg mot skriftspråkligt tillägnande. I de
observationer och skrivexempel som analyserats finns exempel som visar att de
döva barnen i denna grupp också skapar något nytt i sitt skrivande som ligger i
linje med andra studier, gällande både hörande och döva barns skrivaktiviteter.
Dessa menar att denna typ av aktiviteter inte är outvecklade former av skrivande
utan barnens egna konstruktioner, längre eller närmare skriftspråkskonventionen. För det andra, visar studien att användning av handalfabet stimulerar till användning av ljud och stimulerar till skriftspråkligt lärande. Den visar
också att skriftspråkligt lärande och teckenspråkliga färdigheter stimulerar varandra och att barnen utvecklar en skriftspråklig medvetenhet.
Denna studie tillför också ny kunskap kring döva barns skriftspråkliga tillägnan
som visar att de, för det första, inte följer en form av stadier eller en speciell
linjär utvecklingsgång i sitt skrivande. Däremot vandrar de fram och åter mellan
att skriva olika typer av text och närmar sig skriftspråksnormen genom att prova
dessa i olika sammanhang och med olika syften. När det gäller hörande barn har
andra studier av andra forskare kunnat visa samma resultat, men inte vad jag
kunnat finna, när det gäller döva barn. Denna undersökning visar dessutom att
barnen hela tiden arbetar med sin förståelse av skriften som aktivitet i sig, dvs.
att skriva för skrivandets skull, som verksamhet, dvs. att anta rollen som en
person som kan skriva, samt som kommunikativt redskap. För det andra framkommer det i denna studie att, de döva barnen i likhet med de hörande, arbetar
med både hur man tekniskt skriver och skriftens funktion parallellt, samt kan
göra det vid ett och samma tillfälle. Det framkom också, för det tredje, att
barnen i denna studie inte använder sig av det man kallar konsonantskrift eller
invented spelling. De utvecklar en förståelse av den alfabetiska konventionen i
samspel med andra barn och vuxna, där flera strategier används. Läpprörelser,
ljud och handalfabet har här mycket stor betydelse. Det framkom likaså för det
fjärde, att de skriver konventionella meddelanden till andra barn eller vuxna
senare än rapporteras för hörande barn.
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DEN SKRIFTSPRÅKLIGA
KULTUREN – ETT MÖTE MED
SKRIFTSPRÅKSANVÄNDARNA
Barnen är aktörer i den skriftspråkande miljön och agerar på olika sätt som
skrivande och läsande människor. Det förefaller som om de hinder barnen i
studien stöter på ofta består i de vuxnas svårighet att ta deras perspektiv och
komma dem till mötes. Detta förhållningssätt visar sig bl.a. i, att texter ofta är
skrivna för att läsas för barn av vuxna och i det ligger outtalat, att man inte tror
att barnen kan förstå dem. Det yttrar sig då, som det visar sig i studien, i att
vuxna erbjuder färre meningsfulla skriv- och läsaktiviteter, än de kunde ha gjort,
begränsar textmiljön och förväntar sig inte att barnen är kompetenta nog att ha
ett abstrakt metaspråkligt tänkande. De för därför få samtal kring svenskans och
teckenspråkets likheter och olikheter, ords och texters konstruktion och liknande, i de sammanhang där texter finns naturligt i barnens vardag.
Man kan anta utifrån resultaten som presenterats i denna studie, att små barn
bokstaverar sina namn och svenska ord tidigare än pedagogerna ofta tror, och att
barnen oftare är underskattade än tvärtom. Detta fann likaså Padden (1996), som
dock betonar att barnen själva inte alltid ser det de bokstaverar som representationer av bokstäver utan upplever dem som ”a special manual activity” (s. 107).
Eftersom handalfabetet spelar en så viktig roll, och de vuxna behöver kunna
förstå barnens bokstaverande, behöver pedagogerna ha mer kunskap om småbarnsuttal för att ha adekvata förväntningar på barnen. Förklaringen till att de
vuxna inte ser vad barnen bokstaverar skulle också kunna ha att göra med att
pedagogerna kan ha för lite erfarenhet av att arbeta med döva barn förutom för
lite kunskap om småbarnsuttal. De pedagoger som förekommer i studien har
dock mångårig erfarenhet. Den troligaste förklaringen är därför att förväntningarna på vad barnen kan är för lågt ställda i kombination med för liten kunskap.
Handalfabetet utgör en ytterligare dimension i dövas skriftspråkande jämfört
med de hörande. Det har många olika funktioner, både som ett redskap och som
en del av en döv skriftspråkande kulturs vardagspraktik, t.ex. i barnets lek och
lärande (Ewoldt, 1990; Padden, 1996; Marschark, Lang & Albertini, 2002)
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Denna studie visar dessutom, att det finns ett inledande skede i barnets handalfabetsanvändning, som kan kallas lekbokstavering och denna kan jämföras
med det barn gör när de i leken låtsas att de läser (lekläser) eller skriver krumelurer och våglinjer (lekskriver). Denna typ av handalfabetslika rörelser skulle
man kunna jämföra med att skriva krumelurer eller att härma vuxnas skrivrörelser som omtalas i litteraturen om hörande barn (Hagtvet, 1990; Adams,
1995). Denna studie motsäger också Harris och Beech (1998) som fann att
barnen i deras studie inte använde handalfabetet i åldern 5-6 år särskilt mycket.
Orsaken här kan vara att dessa barn uppges antingen var undervisade oralt eller i
vissa av fallen använde tal och tecken samtidigt. Man kan därför anta att de inte
behärskade handalfabetet i tillräcklig hög grad.
Padden och Ramsey (2000) såg också i sin studie, att vissa döva använde handalfabetet mer än andra. De fann också ett samband mellan förmågan att bokstavera och läsförmågan. De poängterar dock att deras resultat inte kan sägas
visa vad som är orsak och vad som är verkan i detta fall. Det kan vara bokstaveringen som stimulerar läsning och avkodning av skrivna ord, men det kan
också vara en bättre läsförmåga, som gör att barnen stimuleras att använda mer
handalfabet. Resultaten i denna studie pekar mot att det är individuella förmågor. Den visar att det Padden och Ramsey funnit, att vissa barn bokstaverar
mer än andra stämmer, men den visar också att de barn som använder flera
strategier, där handalfabetet är en, också förefaller läsa och skriva mer och
bättre. Studien pekar också på att det finns en omedvetenhet hos de vuxna, om
hur de bokstaverar, när de ska stödja barnen i lärandet av nya ord eller namn.
Man bokstaverar, som om barnet redan kan ordet eller har hört det sägas, eller
man bokstaverar så att barnet inte får en uppfattning om ordet i sin helhet,
genom att man endast utför en manuell bokstav i taget.
När barn börjar skolan, har deras tidigare erfarenheter av hur lärande går till stor
betydelse för, hur de socialiseras in i skolans kultur och hur delaktiga de upplever, att de är i skolarbetet (Kullberg, 1991). Vad de möter i skolkontexten styrs
i hög grad av pedagogens syn på vad lärande är, och hur det går till (Kullberg,
Pramling & Williams, 1996). I skolkontexten förekommer sätt att kommunicera,
som barnet inte annars möter. Barnen i Pramling, Klerfelt och Williams
Granelds (1995) studie uttrycker, att i skolan ska man arbeta, lära sig saker och
göra saker på rätt sätt. I min studie finns också observationer som tyder på att
barnen har förväntningar på vad som är specifikt för skolkontexten och de övar
också att vara skolbarn i leken. De är med om, precis som de hörande barnen,
nya sätt att samtala, som t.ex. fråga-svar samtal, som de annars inte möter. De
visar också att de tror att det endast finns rätt och fel svar. När frågor som ställs
blir för lätta för barnet, leds det att tro, att det måste vara något svårare som
pedagogen åsyftar. Barnet svarar då något ovidkommande eller inte alls, och
pedagogen får då uppfattningen att barnet inte kan.
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Slutligen visar studien, att situationer där barnen visar tilltro till pedagogen, och
där pedagogen demonstrerar tillit till barnets förmåga, stimulerar till skriftspråkande verksamhet och kommunikation, samt till att barnet vågar mera.
Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons (2003) skriver, att lärarens
viktigaste uppgift är att ”rikta barns medvetande och att möta barn” (s. 224). Där
pedagogerna i denna studie möter barnen på deras egna villkor i skriftspråkande
aktiviteter sker ett positivt möte, vilket man kan anta också stimulerar till en
positiv utveckling hos barnet.

VISUALITET
Barnens visualitet både stjälper och hjälper dem i olika situationer. De vuxna har
ett stort ansvar i att upprätthålla en kommunikation och en aktivitet, som
fungerar visuellt, och de måste då utveckla en förmåga som innebär att de kan
bortse från det auditiva. Barnen visar i studien, att de är kompetenta visuellt,
vilket visar sig i många situationer. En sådan är när Axel uppfattar pedagogens
pekningar och följer hennes händers rörelser mellan tecken och pekningar i
texten (se bilaga 1-3). Han tittar omväxlande upp på hennes ansikte och på
hennes pekningar. Detta visar att han visuellt kan uppfatta flera saker samtidigt.
Han uppfattar både vad som sägs, vilket i teckenspråk inbegriper både ansikte,
kropp och händers uttryck, samt pekningar, bilder och text i boken. Detta stödjer
också observationer i andra studier där man sett denna förmåga hos döva barn
(Erting,1999, 2000).
I arbetet med och forskningen om döva barn håller jag med Erting (1992) och
Grushkin (1998) om, att alltför stor vikt läggs vid att uppmärksamma det barnen
inte kan, dvs. att höra, och alldeles för lite uppmärksamhet riktas mot det de kan,
att se, och vad det kan ha för konsekvenser för deras vardag. Redan 1976 gjorde
Ahlgren reflektioner kring just seendets, det visuellas, speciella funktion i den
kommunikativa situationen för döva barn (Ahlgren, 1976). I de fall man
betraktar barnens upptäckande och användning av svenska språket i form av
skrift och handalfabet, blir det intressant att analysera detta utifrån ett visuellt
perspektiv. Upplevelsen av det man ser, är inte bara en återspegling av synintryck utan i allra högsta grad en tolkning av dem (Berefelt, 1992), vilket intimt
hänger samman med vilken konstruktion av världen man har (Bruner,1990,
2002; Wenneberg, 2001). Det visar sig också i situationer, där en visuell och en
auditiv kod möts, dvs. i vardagliga situationer, där en persons erfarenhet, den
hörande pedagogens, är det auditiva och den andras, barnets, är den visuella.
Denna studie visar att de hörande pedagogerna ibland verkar vara låsta i en konstruktion som förutsätter en auditiv miljö och ett auditivt språk. Den konstruktion, som den hörande pedagogen har är situerad, dvs. tolkad i de möten
denna individ gör med världen i kulturella och språkliga sammanhang (Bruner,
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2002). Pedagogen agerar som den alltid gör i sammanhang där kommunikation
sker, och är därmed omedvetna om ursprunget till missförstånd. Studien
beskriver dessutom händelser där pedagogen tolkar situationen som att barnet
inte kan.
Studien visar, att i situationer där man kommunicerar kring text, ord och
bokstäver på papper, i böcker, på anslag och liknande, och där man både måste
se på det som omtalas och dessutom hinna att uppfatta teckenspråket – det som
sägs – är krävande. Det innebär att de pedagoger som arbetar med barnen måste
reflektera över vilka strategier de ska använda för att undanröja hinder. Det
innebär, att man medvetet måste försöka att anta ett barns perspektiv
(Johansson, 2003). Det förutsätter att den hörande pedagogen kan stiga ur sin
roll som en hörande individ och medvetet reflektera över, vad det innebär att
enbart vara seende.
Barnen själva kan visa de vuxna vettiga och flexibla lösningar för att undanröja
problem i den vardagliga pedagogiska praktiken (Pramling Samuelsson &
Mårdsjö, 1997). Pedagoger kan lära av barnen. De kan lära av barnens strategier
och utnyttja detta effektivt i arbetet. Detta har då också effekt på hur barnen
agerar (Bruner, 1977). Det visar också situationerna i denna studie när t.ex. Pia
utnyttjar barnens blunda-bokstavera-kultur så upplevs det positivt utmanande
och roligt. Hon använder barnens strategier och lyckas därmed skapa den
positiva, lättsamma och avstressade atmosfär, som alltid omger henne.
Två problem uppstår i samband med pekningar. Det första är att en pekning i
teckenspråk har många betydelser. I en observation säger t.ex. Gustaf: ”Det där”
med sin pekning (se s. 106). Pekningen kan lika väl gälla något annat, rent
språkligt, som t.ex. där vilket kan uppfattas som något annat än ”det där är att
måla”. I teckenspråk har pekningen både en deiktisk funktion, dvs. att visa på
något som någon pratar om, och en lexikal funktion dvs. att den betyder något
speciellt som t.ex. upp, här, där, du, jag osv. (Bergman, 2003). Pia kan också, för
det andra, tänkas missa vad Gustaf pekar på, eftersom hon tittar på honom och
inte på det målade, som han pekar på. Här finns en problematik kring ömsesidigheten i en enad fokusering (Bruner, 2002) och det finns en osäkerhet särskilt
kring den visuella ömsesidigheten, alltså det praktiska problemet att titta på
tecknen och att titta på det någon gör samtidigt.

SLUTSATSER
Denna studie bekräftar och håller med om de synpunkter som andra forskare
tidigare framfört, nämligen att det är av största vikt att man både i forskningen
och på den pedagogiska arenan lyfter upp visualitetens betydelse. Detta har
gjorts alldeles för sällan i tidigare forskning. Denna studie har därför belyst kon198
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sekvenser av vad detta kan innebära i lärandesituationerna där ena parten, den
vuxne, är auditivt inriktad i sin kommunikation och där barnet är visuellt
inriktad. Att göra detta genom att ge exempel på situationer där negativa konsekvenser av detta blir synligt är något nytt som denna studie bidrar med.
Denna studie tillför också ny kunskap som säger oss att de vuxna ofta underskattar och sällan överskattar de döva barnen. När de vuxna möter barnen ställer
de därför för låga krav och erbjuder dem inte de utmaningar som de skulle
behöva. Det innebär också att de begränsar barnens läs- och skrivaktiviter. I de
vuxnas tolkningar och förståelse av barnens svar, och av det barnen gör, ligger
en implicit negativ förväntan som leder de vuxna fel. Detta syns bl.a. när barnen
ingår i pedagogiska samtal i skolan. Barnen i studien blir också osäkra och kan
svara fel på grund av det, fast de i själva verket ofta kan.
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PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER
I detta kapitel ska de tre resultatområdenas konsekvenser för förskolans och de
tidiga skolårens praxis belysas. Barnen i denna studie visar oss att skriftspråket
intar en stor och viktig plats i deras vardagliga liv. Vad har det, dessa barn visat
oss i denna studie, för konsekvenser för pedagogernas arbete i andra förskoleoch skolgrupper för döva barn?

SKRIFTSPRÅKANDE – I INTERAKTION MED
ANDRA
Denna studie lär oss, att det man antar att hörande barn behöver arbeta med, och
som Hagtvet (1990) föreslår som sina fyra ”pedagogiska nyckelområden” (s.
34), också gäller de döva barnen. I studien av de döva barnen som jag har
genomfört ska det ses i ett andraspråksperspektiv, där svenska är barnens andraspråk och teckenspråk är deras kommunikationsspråk, och förstaspråk. Nedan
ska de fyra nyckelområdena presenteras med två kompletterande tillägg som jag
upplever saknas. Hagtvet (1990) föreslår att man i förskolan arbetar med
följande arbetsområden:
1. Allmänna språkfärdigheter, som handlar om att arbeta med barnens ord och
begreppsförråd.
2. Att förstå och utveckla ett distanserat språk, som innebär att man arbetar med att
utveckla barns berättarförmåga och att medvetandegöra textens dekontextualiserade
form och uppbyggnad genom t.ex. sagoberättande.
3. Metakunskap om tänkande, språk och kommunikation, som handlar om att arbeta
med medvetandegörande av ljudsystemet, syntax, morfologi och skriftspråkets
terminologi i ett s.k. utifrånperspektiv, att tala om hur man talar och skriver.
4. Erfarenhet av läsning och skrivning, vilket innebär att man ger barnen många olika
upplevelser av att engageras i meningsfulla läs- och skrivaktiviteter.

Jag skulle vilja tillföra ytterligare en punkt nämligen:
5. Att bli medveten om, och lära av sitt eget och andras lärande. Att utveckla en tillit
till den egna förmågan.

Dessutom visar denna studie att en större medvetenhet behövs från de vuxnas
sida när det gäller det faktum att de döva barnen är visuellt och inte auditivt
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inriktade i sin förståelse och kommunikation. Därför lägger jag till också en
sjätte punkt nämligen:
6. Att man som pedagog särskilt uppmärksammar visualitetens fördelar och nackdelar
och dess betydelse för pedagogiska strategier och förhållningssätt.

Jag skulle också vilja tillägga att de ovanstående punkterna självklart också
måste gälla skolans arbete.

1. Allmänna språkfärdigheter
I ett socialkonstruktivistiskt synsätt är en av grundpelarna, att kunskap är något
vi tillsammans konstruerar i den vardagliga kontext vi befinner oss i. Kunskap
förhandlas språkligt, och själva ordens begreppsliga innehåll förhandlas barnen
emellan. Varje ord betyder det vi tillsammans har bestämt att det ska betyda
(Berger & Luckmann, 1979). Det är också detta arbetes grundantagande att
kunskap i huvudsak inte skapas inom barnet självt utan genom den språkliga
gemenskapen med signifikanta andra. För att utveckla ett skriftspråkligt
tänkande krävs samtal på en abstrakt nivå, något som är omöjligt utan ett välutvecklat språk.
Att god språklig förmåga och förmåga att läsa och skriva hör ihop har framförts
i många studier. Smith (1985) menar till och med att det är innehållet i satser
som vi läser och inte orden i sig. Det innebär, att stimulera barnens språk och
utveckling av begrepp är avgörande för läslärandet, och senare även för läsförståelsen. Det räcker inte med att kunna avkoda ett ord rent teknisk. Man kan
t.ex. se och uttala ett ord skrivet på ett främmande språk utan att kunna förstå
det. Man måste alltså också ha en begreppslig förståelse av ordet för att kunna
säga att man verkligen läser det. Därför är det lika viktigt att stimulera döva
barns språkliga och begreppsliga färdigheter som det är att stimulera de
hörandes.
En annan aspekt av detta är att kunna berätta. När man berättar för andra måste
man anta ett förhållningssätt som liknar det man gör när man skriver. Man måste
förhålla sig så att andra kan hänga med i berättelsen utan att ha varit med själva.
Att kunna producera en sammanhängande och logiskt uppbyggd teckenspråkig
berättelse är grunden för att kunna skriva ner en.
Jag menar också, att man som pedagog kan stimulera användandet både av
skrift, som en kommunikativ praktik, och handalfabet. Skriften som ligger nära
hörande pedagogers egen erfarenhetsvärld är lättare att uppmärksamma och
stödja hos barnen än handalfabetet.
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2. Att förstå och utveckla ett distanserat språk
Det framkommer i studien att det finns en problematik i att översätta skrivna
berättelser och sagor till teckenspråk om man då vill förmedla strukturen i texten
och inte enbart innehållet. Det framkommer också, att förmedla innehållet eller
att få barnen att förstå att böcker är intressanta och roliga, är inte problemet i
första hand. Problemet är att, som man gör för hörande barn, också för döva
förmedla det karakteristiska i ett dekontextualiserat språk. Det svåra är att göra
detta utan att förstöra den teckenspråkiga framställningen. Här menar jag, att det
krävs ett nytänkande och ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogen måste
ställa sig frågan hur man erbjuder det döva barnet samma möjligheter som det
hörande.

3. Metakunskap om tänkande, språk och
kommunikation
Denna studie lär oss, att de döva barnen i likhet med hörande arbetar med skriftspråkliga fenomen och provar skriftens funktion i olika sammanhang. De
vandrar fram och åter, närmare och längre från de vuxnas skriftspråkliga norm.
Den lär oss också, att barnen redan när de kommer till förskolan har gjort upptäckter om skriftspråket, som man som pedagog kan arbeta vidare med.
Skriftspråkandet är en framväxande förmåga, som barnen lär dels på egen hand i
sitt eget skrivande, men där också de sociala samspelen kring text är viktiga.
Därför ser jag det som mycket viktigt att man som pedagog skapar många och
rika tillfällen till interaktion kring texter och ord, som dels andra har skrivit och
dels kring det som barnen själva producerar.
I bedömningen av barnens skriftspråkliga förmåga måste man ta reda på, hur de
rör sig i sitt skrivande mellan olika typer av skrift. Det innebär att ett barn som
skriver vågrörelser lika väl kan vara ett barn med en välutvecklad skriftspråklig
medvetenhet som ett barn, som nyss börjat förstå vad skrift är. Det är observationer av barnet i olika skriftspråkliga sammanhang, som kan ge pedagogen en
uppfattning av om barnet är på rätt väg eller inte. Det är också viktigt, att man
verkligen tar reda på hur barnets uppfattning om skrift ser ut för att man ska
kunna ha rätt förväntningar och erbjuda barnet rätt aktiviteter som stimulerar
barnet att gå vidare i sin utveckling. I linje med Vygotskijs tänkande är
pedagogens roll, att erbjuda sådana uppgifter och aktiviteter, i sociala samspelssituationer med andra barn och vuxna, som finns precis över barnets förmåga till
prestation, om det är ensamt. Tillsammans med andra, kan barnet då prestera
mer och komma till nya insikter. Detta är också i linje med Bruners (1977)
tänkande kring begreppet ”scaffolding” (s. xiv). Han skriver att ”it is worth the
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effort to provide the growing child with problems that tempt him into next
stages of development” (s. 39).
Pedagogerna i studien diskuterar alltför sällan skriftspråkliga begrepp och
fenomen, som begreppen svenska och teckenspråk med barnen. I de situationer
där barnen undersöker varandras och de vuxnas skriftspråkande, deras alster och
andras möjliga kunskaper på området, finns dock möjlighet att föra sådana
diskussioner. Det förefaller som om de vuxna också minskar sina krav på de
döva barnen och börjar beklaga att ”svenska är så svårt”. Det är oerhört viktigt
att man under denna period hittar material och böcker som stimulerar till fortsatt
läsande. Ju äldre barnen blir, desto svårare texter möter de. Ju fler ord barnen
samlar och memorerar desto lättare blir det för dem att producera egna texter
eftersom de endast kan producera texter av ord de redan kan. I den studerade
gruppen ökades inte kraven på barnens produktion och man verkade inte heller
ha nämnvärt högre förväntningar ju äldre barnen blev. Det är viktigt, att utreda
vad varje barn kan, vilka strategier de använder för att memorera och återkalla
ord ur minnet och vilka egna konstruktioner av svenska språket som barnen
utvecklat, för att stödet till varje barn ska bli så effektivt som möjligt redan i förskolan. Det gäller att samtala med barnen om hur de tänker om sitt skriftspråkliga lärande. Denna kunskap måste sedan överföras till skolan och följas
upp kontinuerligt. Det framkom i studien, att de barn som använder flera
strategier vid memorering och avkodning av ord också är de, som verkar ha
lättast för att läsa och skriva. En slutsats av denna studie är därför att man bör
stimulerar barnen till att använda olika strategier.
Høien och Lundberg (1999) framhåller, att det är viktigt arbeta med det de kallar
barnens språkliga medvetenhet hos hörande förskolebarn, för deras framtida
framgångar som läsare och skrivare. Här gäller det självfallet en medvetenhet
om det hörande barnets eget talspråk medan det i de dövas fall måste bli något
annat. Man kan i jämförelse med dessa tankar, och i linje med resultaten i denna
studie, uppmana pedagoger att tillsammans med döva barn arbeta med skriftens
utseende och funktion, skillnad mellan text och bild osv. En förutsättning för att
det ska lyckas är att lärandet ingår i meningsfulla sammanhang och att övningarna inte är ryckta ur sin kontext, menar jag.

4. Erfarenhet av läsning och skrivning
Ett av de resultat som framkommer i studien är, att en del texter inte kunde läsas
av barnen då de var skrivna på ett sådant sätt att det försvårade läsningen för
dem. Alla texter bör skrivas med noggrannhet, läsbara för barn och de ord som
ska övas ska ingå i kommunikativa sammanhang eller vara ord som barnen
själva strävar efter att memorera. Likaså framkom att vuxna inte är medvetna
om hur de bokstaverar för barn. Ofta bokstaverar de snabbt flera gånger utan
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pauser mellan orden eller också långsamt, en bokstav i taget. Vuxna bör bokstavera tydligare. De bör bokstavera hela ord och uppmuntra barnen att repetera
och träna orden innan de skriver dem. Det framstår också som betydelsefullt att
de vuxna kommenterar texter och ord i barnens omgivning för att deras intresse
ska väckas.

5. Att lära av sitt eget och andras lärande
Denna studie lär oss att äldre barn och vuxna, som kan mer än barnet, utgör
viktiga förebilder som leder till en önskan att själv bli en skriftspråksanvändare.
De texter barnen möter, som de vuxna har skrivit, speglar vilka förväntningar de
har på barnen. Det verkar som om de vuxna underskattar barnen oftare än de
överskattar dem. Ett pedagogiskt förhållningssätt, som bygger på synen på
barnet som kompetent, och på kunskap om det enskilda barnets förmåga, är
nödvändigt. Det förutsätter att pedagogerna analyserar varje barn särskilt, men
också hur barnen interagerar sinsemellan. Vilka konstruktioner kring skriftspråket finns i barngruppen? Vilka förväntningar har de på varandra och på sig
själva?
För att barnen ska utvecklas väl kräver det också att de utvecklar en medvetenhet om sitt lärande när det gäller ”vad de uppfattar att de lär sig och hur de uppfattar att detta går till” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s.
127). Både Pramling (1994) och Williams (2000) tar upp vikten av att barn
möter andra barns lärande och poängterar mötet med en variation av erfarenheter som en viktig del i lärandet. Detta möte sker i samspel med andra barn och
med vuxna. Kullberg (1991) fann dessutom i sin studie, att barnen först fokuserade på lärandets akt innan de kunde fokusera på lärandets objekt. Deras första
tid i skolans värld handlade om att lära sig att förstå vad det egna lärandet
handlade om och nå en tillit kring att kunna lära innan barnen kunde fokusera på
att lära sig att läsa och skriva. Detta gäller också de barn som ingår i denna
studie. Barnen i denna undersökning är intresserade och kompetenta. Jag menar,
att pedagogen bör undersöka hur döva barn tänker om sitt eget skriftspråkande,
och om hur de lär sig att läsa och skriva i den vardagliga pedagogiska praktiken
i förskola och skola.

6. Att uppmärksamma visualitetens fördelar och
nackdelar
I den pedagogiska verksamheten bör en analys göras av situationer som uppstår,
pedagogiska metoder och den fysiska miljön utifrån tillgängligheten sett utifrån
ett visuellt perspektiv. Vad innebär det för barnen i olika situationer och aktiviteter att vara visuellt inriktade, och vilka åtgärder kräver detta av pedagogerna,
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och av miljön? Positiva exempel i studien är, när de vuxna lärt av barnen de
strategier dessa använder för att till exempel både kunna skriva och teckna samtidigt, samt hålla kvar den vuxnes uppmärksamhet, när man skriver. Som
pedagog och vuxen är man den som måste ta ansvar för om det föreligger några
underförstådda antaganden om att barnet inte kan. I själva verket kan t.ex. missförstånd ha med visualitetens villkor att göra.
Flera studier (Malmström & Preisler, 1991; Waxman & Spencer, 1997, Loots &
Devisé, 2003) beskriver döva föräldrars strategier att skapa gemensam uppmärksamhet och hur de gör för att kunna teckna till barnet samtidigt som de ser på
något eller gör saker praktiskt. En strategi, förutom att utföra tecknen i barnets
synfält, som omnämns i sekvensen ovan, är att man tecknar på barnet. Man kan
t.ex. lägga fingertopparna mot barnets panna och med sin hand teckna tecknet
DUKTIG37. Det framkommer inte någon situation under de två årens observationer att någon vuxen gör så, varken döv eller hörande. Detta är ett exempel,
utöver andra som beskrivits i resultatkapitlen, på något man skulle kunna
använda för att vidmakthålla kontakten utan att störa barnet i skrivandet.

SLUTSATSER
Denna studie lär oss att döva barn är kompetenta barn som ofta kan mer än de
vuxna förväntar sig. Genomgående visar studien att pedagoger kan såväl utmana
eleverna som erbjuda mer och svårare läs- och skrivaktiviteter än de gör. Det
viktiga är att möta barnen med meningsfulla ord och texter, i vardagliga
praktiker. Det är också nödvändigt att man analyserar varje barns skriftspråkande så att man möter varje barn i ”den närmaste utvecklingszonen”
(Vygotskij, 1999a, s. 269). Pedagogerna måste också skapa en sådan språklig
miljö så att barnen kan få erfara samspel kring grafiska symboler, bokstäver, ord
och texter. Denna språkliga miljö kan då erbjuda en möjlighet, att utveckla ett
distanserat språk och att vara en arena för metaspråkliga samtal, där barnen får
prova sina egna konstruktioner av svenska språket mot andras.

37

DUKTIG i Sveriges Dövas Riksförbund (1997) Nr: 1227.
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DISKUSSION AV METOD OCH
FRAMTIDA FORSKNINGSBEHOV
I detta kapitel ska först en tillbakablick göras på några av studiens teoretiska
ståndpunkter. En kritisk granskning görs därefter av studiens genomförande,
generalisering, trovärdighet och giltighet, och sist följer ett avsnitt som beskriver
de vidare forskningsidéer som framträder ur materialet.

EN TILLBAKABLICK
Tolkningen av de olika studiernas resultat som redovisats i avhandlingens
teoretiska första del påverkas av vilket grundantagande man har som forskare.
Kuhns tes om inkommensurabilitet uttrycker, att olika forskargrupper arbetar
under så olika verklighetsbild att de inte förmår mötas kring och se samma sak i
det empiriska materialet38. De kan inte jämföra sina resultat, därför att de har så
helt olika utgångspunkt (Lyon, 1994, Wenneberg, 2001). I övrigt påverkas också
tolkningen av resultaten i olika studier av de faktiska omständigheter som
funnits, dvs. om man har studerat barn i en oral eller en teckenspråkig miljö. De
orsakssamband som framförs i studier som gäller de döva barnen kan diskuteras
utifrån om de undervisats i en teckenspråkig miljö eller ej. I denna studie och
redovisningen av den har jag försökt att vara så tydlig som möjligt, vad gäller
mina ontologiska utgångspunkter, för att läsaren ska kunna bedöma mitt arbete.
Det innebär, att jag antar ett perspektiv som vilar på grundantagandet som
innebär att barnen både har rätt till och behöver teckenspråk. Jag inser, att jag
med det kan riskera att inte rättfärdigt bedöma forskning och pedagogisk praxis,
där man mer eller mindre hindrar barnen från att utveckla teckenspråk. Det är
dock den språkliga verkligheten i många av de studier som gjorts och görs om
döva barn, studier vilka jag har refererat i inledande kapitel i detta arbete. Dessa
har jag försökt att referera och ta ställning till i relation till min egen studie och
på ett så rättvist sätt som jag förmår.

38

Detta enligt tolkning av Kuhns tes som gjorts av socialkonstruktivistiska forskare (Wenneberg,
2001).
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METODOLOGISKA KOMMENTARER
I denna studies inledande planering valdes förskolan och skolan för studien ut.
Eftersom antalet sådana för döva teckenspråkiga barn är få medger det inget
slumpmässigt urval. Valet måste istället göras med utgångspunkt från tillgänglighet. I detta fall föll valet på den förskola och skola, där jag tidigare gjort
studier och därmed visste, att jag kunde få tillstånd att arbeta och där jag också
lätt kunde smälta in. Ett sådant val ger begränsningar, som man måste ta hänsyn
till. Burgess (1984) talar om ”limitations on the extent to which generalisations
was possible” (s. 59). Foltz och Griffin (1996) menar dock, att det egentligen
inte spelar någon roll, eftersom rapporteringen alltid är en rekonstruktion, där
forskarens roll alltid är tolkarens. Vad som avgör är, om berättelsen som berättas
om dessa barn, om deras utveckling och miljö är trovärdig i läsarnas och
forskarkollegors ögon.
För att kunna bedöma tillförlitligheten i materialet tillkommer, att man måste
veta något om mig som person och den förförståelse jag har. Detta har beskrivits
i metodkapitlet (se s. 72). Willis (2000) menar också, att det är nödvändigt att
själv vara medveten om vad man har för egen ”history, subjectivity and
theoretical positioning as a vital resource for the understanding of, and respect
for, those under study.” (s. 113). Det jag särskilt funderat över under studiens
gång har varit, vad jag ser och inte ser som hemma i miljön. Risken för
hemmablindhet är uppenbar och något jag arbetat med så gott jag har förmått.
Den erfarenhet och den kunskap, som jag samlat genom ett långt yrkesliv, är
dock också en stor fördel i tolkningen av vad barnen gör och säger. Genom
projektet har jag samtidigt lärt mig mycket om och kunnat se tillbaka på min
egen yrkesverksamhet. Jag har upptäckt att jag själv många gånger underskattat
barnen och gjort misstag som liknar de jag sett andra pedagoger göra i studien.
Jag har till exempel alltid trott att så små barn som treåringar har svårigheter att
avläsa och producera handalfabet och att man därmed ska undvika att
bokstavera för dem. Studiens resultat visar att jag hade fel i sådana antaganden.
Att sådana upptäckter gjorts tyder på att jag har kunnat hålla en öppenhet för det
jag sett och därmed kunnat bortse från min egen förförståelse.
En annan problematik är att inte i text beskriva barnen mera detaljerat än jag nu
har gjort, vilket skulle avslöja deras identitet. Jag har valt att ta med uppgifter,
som är väsentliga för förståelsen och tolkningen av resultaten, som t.ex. att ett av
barnen har ett annat hemspråk, samt ett annat är adopterat och var språklöst fram
till sin treårsdag. Däremot har jag inte redovisat resultaten av språkbedömningen
eftersom den är mycket detaljerad. Jag har bedömt det så, att den inte behöver
redovisas mer än att det framgår av beskrivningen av barnen, vilket resultat den
gav, nämligen att två av barnen har en något lägre språklig förmåga än man kan
förvänta sig och att övriga fyra anses ha en åldersadekvat språklig förmåga. Av
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resultaten framkommer också, att detta inte tycktes ha så stor betydelse i deras
skriftspråkande aktiviteter, utan att alla sex arbetade med ett framåtskridande
intresse för skrift.
En annan problematik som bör nämnas är det som benämns informerat samtycke
i vetenskapliga sammanhang. Föräldrar och lärare informerades och tillfrågades
först om studien, men jag ansåg det viktigt att också fråga barnen. Det kändes
angeläget att de skulle vara så välinformerade som möjligt. De hade inget alls att
invända, oftast precis tvärtom. Det uppstod ändå situationer under studiens gång
då jag av hänsyn till dem avbröt filmningar. I ett fall visade en av pojkarna mig
både i handling och språkliga uttryck att han inte ville ha mig där. Jag avbröt då
observationen av honom vid det tillfället, men kunde vid ett annat filma honom
åter. Vid några andra tillfällen visade några av de mindre barnen att de inte ville
bli filmade genom att vända mig ryggen. Det finns också exempel på, att det
kunnat uppstå rivalitet mellan barnen, för att det pågått strid om ledarrollen i en
gruppkonstellation och jag just då filmat någon av de konkurrerande ledarfigurerna, till den andres förtret.
Maj: …… A-B-C-D- …E Till mig: Du! Filmar du Susanne och Ester?
Susanne: Du! Orsaken är …
Maj: Inte mig?
(Röstanteckning: Jag sa att jag filmar henne en annan dag.)
Susanne: Det är för att det är fredag och jag cyklade hit. (01.05.23)

Vid detta tillfälle valde jag att fortsätta att filma. Barnen löste problemet själva
och Maj återfick sitt goda humör när hon, istället för att leka skola som de höll
på med, helt enkelt gjorde något annat en stund. Så småningom verkade hon
glömma min närvaro och fortsatte att leka med de andra flickorna.
I början av mina filmningar hade jag svårt att veta, när jag skulle stänga av
kameran och när det var viktigt att låta den gå. Ganska snart lärde jag mig i vilka
situationer det aldrig förekom, att man nämnde svenska bokstäver, ord eller ens
grafiska symboler. Jag lärde mig också ganska snart, att vissa tillfällen som jag
själv inte trodde var textsituationer visade sig vara det. Det var till exempel när
barnen passerade igenom korridorer. Anslag, bilder av olika slag såsom teckningar och fotografier gjorde att barnen ofta stannade upp för att samtala om
dessa.
Den första terminen lånade jag en kamera, som var stor och otymplig och som
gjorde, att jag var tvungen att bära den på axeln. Denna kamera uppmärksammades mera av dem jag observerade, än den lilla handstora digitalkamera
som jag därefter använde. Både den stora och den lilla kameran försökte jag att
lägga i knäet för att i någon mån frigöra mitt öga, så att jag kunde se andra
skeenden i omgivningen, vilka kunde vara av betydelse för tolkningen av
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filmerna. Ett annat syfte med att lägga kameran i knäet var, att de observerade
då kunde uppleva att den inte längre användes. Den blev på så sätt lättare att
glömma bort. Nackdelen var, att jag blev mera synlig själv och ibland drogs med
i samtalen, av barn eller vuxna, eller fann mig själv plötsligt involverad på eget
initiativ.

Generalisering, trovärdighet och giltighet
Studiens generaliserbarhet har berörts tidigare i metodkapitlet. Generaliserbarheten bygger på en jämförelse med andra studier, annan relevant teoribildning och i analys av hur barnen i denna studie sinsemellan fungerar, och hur
de agerar över tid. Den bygger också på, att jag med min närvaro inte förändrat
verksamheten till något man inte skulle ha gjort i vanliga fall. Vid ett samtal
med en av pedagogerna i slutskedet av de två årens videoinspelningar sa hon, att
det hade påverkat en del att jag var där: ”Vi kanske haft detta med just text lite
mer i huvet”. Hon tillade i detta samtal: ”Du sa ju att vi skulle försöka att inte
tänka på att du var där men det gör man ju ändå, i alla fall omedvetet”. Jag vill
ändå hävda, att denna förskola och dessa barn fungerar och gör ungefär samma
saker, som man gör på andra förskolor för döva, och att man därför kan anse, att
studien fångat skeenden och fenomen, som förekommer också bland andra döva
barn i samma åldrar, och att de sex barnen i studien inte är unika i sitt skriftspråkande. Man kan naturligtvis tänka sig, att annat skriftspråkande kan ske i
andra grupper av döva barn, och att mycket mera kan hända i grupper där den
pedagogiska verksamheten är inriktad särskilt på läs- och skrivverksamhet.
I vissa fall har jag haft problem med att tolka sekvenser av videofilmerna och
har därför använt mig av deltagarsamtal för att analysera dem närmare. I t.ex. ett
sådant fall enades pedagogerna och jag om, att jag var tvungen att också låta
barnet se sekvensen och diskutera den med henne för att jag skulle kunna hävda
min tolkning som giltig och tillförlitlig. I detta fall visade det sig, att jag tolkat
två persontecken som ord, vilket förändrade tolkningen av situationen. Det är
möjligt att jag skulle ha involverat barnen i tolkningen av många fler sekvenser
än de jag har gjort. I de flesta fall har jag istället upptäckt mina svårigheter redan
under observationstillfället och frågat barnen direkt.
Det visade sig också att jag, i mina röstanteckningar i kameran, hade misstagit
mig ibland. Ibland stämde inte det jag sa i kameran med vad som verkligen
hände, vilket jag kunde se vid en djupare analys av videomaterialet. Detta lärde
mig att skärpa min iakttagelseförmåga och inte ta saker och ting för givet. Jag
upplevde att jag med tiden fick en allt bättre förmåga att stiga ur mitt perspektiv
och se det från den andres. Jag skulle med denna erfarenhet i ryggen vilja påstå
att man aldrig borde nöja sig, åtminstone inte i ett initialt skede av studien, med
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bara fältanteckningar. För att skärpa sin förmåga borde man prova videofilm och
röstanteckningar.

FRAMTIDA FORSKNING
Denna studie har, i likhet med andra studier, både vunnit kunskap men också
lämnat nya frågor att besvara efter sig. Nedan tas därför några ämnen upp som
förslag till framtida forskningsprojekt vilka inte kunnat besvaras i detta arbete.
I studien framkom, att barnen använder olika strategier för att avkoda ord och
likaså olika strategier för att memorera ord. Forskning om hur dessa strategier
samspelar och vilka som är effektivast behövs. Kan det vara så, att själva det
faktum som framskymtar i studien, att de barn som är närmare den skriftspråkliga normen i sitt skrivande också använder flera strategier parallellt, att
just detta är styrkan, inte vilken strategi barnet använder i sig?
Det intressantaste spörsmål som uppstått ur denna studie är kanske hur döva små
barns konstruktioner av svenska ord och det svenska språket ser ut. Susanne för
en diskussion med Lisbet i en sekvens beskriven på sidan 156 om vad som är ett
hörande namn eller inte, och om det är kort eller ej. I Susannes fall tycks hon
hänga upp sin förståelse på hur de svenska orden tecknas och talas, samt sin förståelse av vad hörandes språk är, snarare än innehåll. Hur ser de små barnens
föreställningar om svenskan ut? Hur visar det sig i det samspel som sker mellan
barnen? Hur uttrycker sig barnen i metaspråkliga samtal om svenska språket och
företeelser i det?
En annan viktig fråga som lämnas obesvarad i denna studie är, vad det är som
händer när döva barn skriver och använder handalfabetet. Att utförandet av
handalfabetet, när barnen memorerar ord, stimulerar dem att också använda och
uttala ljuden har framkommit i denna studie. Man bör utreda vad det är som
händer när barnen använder handalfabet och om alla döva barn spontant
stimuleras att forma läpparna och att uttala ljud, när det bokstaverar. Hur stor
betydelse har det för läs- och skrivutvecklingen? De olika aspekterna av handalfabetets sociala och kommunikativa roll behöver också studeras närmare.
Handalfabetet verkar ha en kommunikativ funktion, som inte alls tycks vara
uppmärksammad av de vuxna. Denna kommunikation innebär att handalfabetet
används i lek och kommunikation t.ex. för att utesluta någon ur leken. Hur
skapas en sådan funktion och hur används den av barnen? Hur skulle den sociala
funktionen i användandet av handalfabetet kunna användas pedagogiskt?
Ett stort och viktigt forskningsområde, är hur man kan bygga bra visuella pedagogiska miljöer. Studien visar, att pedagogerna ofta är alltför auditivt inriktade.
Hur ska man främja ett visuellt tänkande och agerande? Hur kan man arbeta
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med att utveckla samspelsmönster och miljöer som fungerar visuellt i första
hand? Hur kan man t.ex. i utbildningen för blivande specialpedagoger med inriktning mot hörsel- och dövområdet arbeta med att medvetandegörande dessa
fenomen? Ett exempel på just problem av ovanstående art rör användning av
dataprogram och datorer. Jag ser att det uppstår två problem. Det första för
barnet är att se vad pedagogen säger. För att kunna hantera datorn krävs det att
man sitter nära musen och tangentbordet. Det gör att när pedagogen själv läser
på skärmen, och sedan svarar barnen, måste de hela tiden flytta sig bakåt för att
kommunikationen ska fungera. Sitter man för nära kan man inte uppfatta alla
tecken eftersom avstånden blir för korta mellan personerna. Ett forskningsprojekt, som samtidigt är ett utvecklingsprojekt för att studera samspel och
tekniska lösningar för användning av datorer i undervisningen, vore mycket
intressant.

SLUTORD
Denna studie har lärt mig mycket om barnen och om pedagogerna, men framför
allt har den lärt mig mycket om mig själv och mina egna föreställningar om vad
döva barn kan och inte kan. I pedagogerna har jag ständigt känt igen mig själv
och sett mig själv göra det de gör, både det som är bra och det som inte är det.
Jag har som verksam pedagog många gånger sagt till barnen att svenska är svårt
utan att tänka mig för. Hur fel hade jag inte när jag sa så! Barnen har visat mig,
att de är mycket kompetenta, och att det är vi pedagoger som sätter upp gränser
för dem, snarare än barnen själva eller deras funktionshinder. Det framstår
tydligt att vi kan bygga bättre läs- och skrivmiljöer än vi gör nu. Visualiteten
och vad det innebär när två personer möts har lyfts fram i denna studie. Det
menar jag är ett av de viktigaste bidragen till kunskapsområdet.
Jag har nu beskrivit en grupp döva barn och deras skriftspråkande aktiviteter. Nu
väntar läsarens upplevelse av det som berättas här. Jag inser, att det är möjligt att
jag inte kan övertyga alla om, att det jag berättat också kan stämma med verkligheten för andra döva barn i Sverige. Låt oss då inleda ett samtal på den pedagogiska arenan likväl som den vetenskapliga. Det kan gagna de döva barnens
framtid som skrivande och läsande, välfungerande samhällsmedborgare. Låt mig
avsluta med Bruner (2002) som skriver:
Målet för dugligt handlande och samarbete i studiet av människors villkor är inte att
uppnå enighet, utan större medvetenhet. Och större medvetenhet innebär alltid större
mångfald. (s. 121)

212

SUMMARY
.
This thesis presents a study, which was carried out among deaf children
attending a preschool in Sweden. During the course of the study some of the
children began school. They started to sign early in childhood and they use
Swedish Sign Language (SSL) in all communication with teachers and peers
both in preschool and at school.

SIGN LANGUAGE AND DEAF BILINGUALS
In the present study, the concepts “sign language” and “SSL” (Swedish Sign
Language) are used. The latter is the Swedish national sign language. There are
national sign languages all over the world; some not yet investigated (Dively
et.al., 2001). The deaf community in Sweden uses SSL to communicate
(Heiling, 1999) and it is also the sign language used when communicating with
the children in the study. SSL is a language that has developed among the deaf
parallel with spoken language developing among the hearing (Bergman, 1994).
This parallel development of spoken and signed languages has occurred in
many, if not all places, around the world. (Erting, et.al., 1994; Stokoe, 2002;
Emmorey, 2002). In this study, the term “sign language” refers to that which is
used among the deaf.
In 1981, the Swedish government declared SSL to be the first language of the
deaf community (Mahshie, 1995). It was also stated that deaf children in
Sweden should be bilingual in order to function both in Swedish society in
general, as well as within the deaf community. The aim is for children to reach
this goal by the time they leave the school for the deaf. This means that the
schools for the deaf are expected to provide proper education in both languages,
i.e. written Swedish and sign language SSL (The Swedish Board of Education,
2004). The curriculum requires that education in reading abilities help every
pupil to reach the same goals as hearing children, with the exception of oral
presentation (The Swedish Board of Education, 2004). In a literate society, it is
very important that all children develop a high level of literacy. As Olson and
Torrance (2001) put it: “[i]n order to understand and participate in the modern
world it is increasingly obvious that one must have access to writing /…/” (s.
12). Thus, it is of a great importance that the children meet and have the opportunity to learn about Swedish written language as early as possible.
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AIM OF THE STUDY AND THEORETICAL FRAME
There has been little research describing how young deaf children show their
interest in the written form of the language and how this interest develops in a
bilingual setting, using sign language as the mode of communication. The
present study is thus an investigation of early childhood literacy events in a
signing and bilingual setting from the child’s perspective.
The theoretical basis of this study is the theory of social constructivism,
Bruner’s theory of children’s learning and Vygotsky’s theory of thought,
language and literacy development. Deaf children’s literacy learning is seen as a
joint construction by the participants in the literacy events.

Aim of the study
The aim of this study has been to describe young children’s literacy events in a
preschool and during the first school year, how they interact and negotiate
meaning through which literacy is constructed in everyday life.
The study also attempts to answer four main questions, namely;
How do the children themselves interact in reading and writing, with peers and adults?
In what situations do deaf children show interest in symbols, letters, words and text?
What do young children try to read or write?
What can a description of these activities and the ways they are performed contribute to
a better understanding of deaf children’s ongoing constructions of literacy?

Deaf Literacy
Research into deaf literacy shows that deaf children have problems reading and
writing (for an overview, see Musselman, 2000; Chamberlain, Morford &
Mayberry, 2000; Marschark, Lang & Albertini, 2002). This particular field of
research supports mainly two differing opinions concerning the development of
reading ability and deafness. One view maintains that deaf children learn to read
using essentially the same processes as hearing children do, which means mainly
using phonological processes while reading. The opposing view proposes that
deaf children use qualitatively different processes when learning to read, which
means that deaf readers are presumed to be using sign language, fingerspelling,
orthographic information and semantic information. A third perspective emphasises the development of literacy skills as not only a linguistic and cognitive
achievement but also “a social achievement” (Padden & Ramsey, 2000, p.185)
in a signing environment.
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The research efforts reported are centred round themes such as word processing,
coding and different techniques used by deaf children, or programs used by their
teachers. This research is also conducted mainly among children having learned
sign language late in childhood (Paul, 1998; Musselman, 2000). There is some
research, however, showing that children raised in families of signers (i.e. deaf
parents using sign language) display a higher level of reading performance than
children raised orally, that is, with parents using spoken language instead of sign
language (Paul, 1998). Research also suggests that good sign language communication can be used as the mode for explaining the structure of the written
language in school (Svartholm, 1998, Strong & Printz, 2000; Hoffmeister, 2000;
Padden & Ramsey, 2000). However, there has been little research on deaf
children’s literacy development early in childhood, when attending kindergarten
and preschool classes, and in a signing environment (Ewoldt, 1990, 1991;
Erting, 1992; Williams, 1993; Padden, 1996; Erting, Thuman-Prezioso &
Benedict, 2000). This research holds that deaf children show an interest in
reading and writing early in childhood and that their early development shows
great similarities with hearing children (Ewoldt, 1990, 1991; Erting, 1992;
Williams, 1993; Erting, Thuman-Prezioso & Benedict, 2000). Padden (1996)
shows that fingerspelling is important in the child’s development and that
forming strategies to learn the position of letters is what deaf children do when
hearing children invent their own spelling. Harris and Beech (1998) show that
hearing children outperform deaf five-year-olds in phonological awareness and,
later in school, in reading progress. However, they found four deaf children in
the test group who performed just as well as the hearing children. Two were
educated in a non-signing school and showed good phonological awareness and
speech ability. Two children had deaf families and were good signers but performed poorly on tests of phonologial awareness.

Hearing Children’s Literacy
In published research about hearing children’s reading and writing, a paradigm
shift occurred during the twentieth century together with a change in the role of
the teacher in reading and writing instruction (Hiebert & Raphael, 1996).
“Behaviourism downplayed the role of the teacher from instructional leader to
system manager. Cognitive science placed the teacher at the centre of children’s
literacy learning /…/ Within social constructivism the teacher remains an
important participant in the student’s learning, but in the role of mediating
learners’ interaction.” (p. 585). In research today, it is often emphasised that
learning begins in an environment where reading occurs among peers and
together with adults that show interest (Adams, 1994; Smith, 1994; Kamil et.al.,
2000). Many studies have shown that children begin to use the written language
all by themselves if there are pencils and paper at hand. Studies also show that
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children start very early, well before formal instruction starts (Hall, Larson &
Marsh, 2003) and that in this process, children “are doing critical cognitive work
in literacy development” (Neuman & Dickinson, 2001, p.3). Research has also
pointed to the importance of adults reading to the child, interacting with the
child during literacy events, and to the importance of having books around in
order to provide opportunities for the child to try reading by himself as well
(Elley, 1992). Another view is held by a group of researchers often called
“phonic advocates” (Pearson, 1994, p.vii). They argue that reading cannot be
learned without the child understanding the alphabetic code through an awareness of the phonological system. These researchers are divided into two groups
often called phonic advocates and whole-language advocates. Adams (1994)
concludes in her research review that “[i]t is time for us to stop bickering about
which is more important. To read, children must master both, and we must help
them” (p. 424).

METHODOLOGY AND DATA PRODUCTION
This study has an ethnographic approach, which in this case means firstly,
observing and videorecording the children in their daily interaction and play
situations and secondly, holding semi-structured interviews with teachers,
parents and children during the data production and during the analyses in a
longitudinal study carried out over a period of two years. During this period,
examples of writing by the children were collected, their language proficiency in
sign language was assessed and visits in their homes were carried out.
The children, three to six years of age, were the children in a signing class.
During the study, four of them started primary school for the deaf. This means
that observations during both preschool and primary school were collected.
Data were also collected from the local health authority’s records of the children
concerning their early language situation in the home, the start of their sign
language development and their hearing status.

The six participants
The children were selected as a complete preschool group, which, at the start of
the period of data production, consisted of the six children, aged 3:1 – 6:9, four
boys and two girls. They are described in the records and by their teachers as a
normal group of young children. One of the children has deaf parents and
siblings, one has parents who are hard of hearing and the other four have hearing
families. All of the children started to learn to sign at an early stage. Sign
language is their first language and they are described as fluent signers by their
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teachers, although two of the children with hearing parents are late developers to
some degree.
The children are regarded as deaf and were born deaf. Three of them have a
profound hearing loss with no measurable hearing, the other three have a severe
prelingual hearing loss (70-90 dB). One of the children has a Cochlea Implant
(CI), which he got late during the study, and three of them wear hearing aids. All
of them are regarded by their parents and teachers to be in need of sign
language. One of the children, using hearing aids, knows some words and tries
to speak with hearing persons who do not know signs.

The preschool and school
All of the children were attending a preschool class in a Swedish town when the
study started. The preschool is adjacent to the special school for the deaf in this
region of the country. The preschool has children from one to six years of age.
The children do not actually start school until they reach the age of seven, but
even before then, they attend school several days a week together with the older
children. The preschool and primary school teachers work closely together
preparing the children for a good start at school. In the preschool, there is a team
consisting of three teachers and in the primary school, the team consists of two
teachers and an assistant. Both teams include deaf teachers or assistants.

RESULTS
The purpose of this study was to describe young children’s literacy events in a
preschool and during the first school year, how they interact and negotiate
meaning through which literacy is constructed in everyday life. The results of
the study describe three main groups of results.
Firstly, the print environment seems to be very important as regards stimulating
the occurrence of literacy events. The texts must be meaningful and the social
interaction around them is crucial. Here, the adults seem to be important for this
interaction to take place. The results indicate that if the teacher do not give
attention to a text it will not attract the children’s attention either, unless the
children themselves have realized that the text contain some kind of message.
Thus, the children interact socially around written language when given the
opportunity to participate in such events. The deaf children in the study seem to
regard writing, first of all, as a communicative practice.
Secondly, the results indicate that deaf children, like hearing children, develop
literacy skills at an early age in much the same way. The results indicate that the
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deaf children write scribbles, play with writing, try to understand written words
and text and interact with peers and adults in just the same way as described in
literature on hearing children. They do critical cognitive work in order to understand what reading and writing is all about. During the last year at preschool (56 years of age), deaf and hearing children differ. While most hearing children
start to write, inventing their own spellings, deaf children collect whole words,
fingerspelling them, memorizing them and using them in their writing. The
results indicate that when adults talk on a meta level with the child about
differences between Swedish and SSL, the child does, in fact, understand. But
the teachers in preschool seldom do this, which indicates that they may think
that the children are not sufficiently mature for this kind of discussion. The role
of fingerspelling is also crucial. It is used in many different ways to try to figure
out the meaning of a word, to memorize it, to recall a word from memory and to
communicate something in addition to being a part of sign language itself.
While using fingerspelling. the children seem to be stimulated spontaneously to
use their voices.
Thirdly, the results indicate that when children fail, it is often due to misunderstandings emanating from an educational setting where adults do not have a
sufficiently deep understanding of what it means to be only visual, non-auditory
and that teachers often underestimate the children. When they do so the child
itself seems to feel that it knows less than it actually does, which affects the
child’s self-confidence.

IMPLICATIONS
This study indicates that knowledge about text occurs in social interaction and is
negotiated. This means that every child is in need of an environment using a
language accessible to the child. A rich first language is necessary for the child
to be able to understand and develop its second language; the written language.
The decontextualised language, e.g. telling stories and reading aloud to the
child, is important for developing an understanding of what written language
and writing is all about. Teachers should read a lot to the children and stimulate
them to tell their own stories and write things down. Teachers should talk to
even very young children about differences between sign language and the
written language. They should talk not only about the content of a story but also
about how stories are written, about the written form, about words and
sentences. Furthermore, the teacher should assess the child’s literacy skills so
that he/she will be able to support the child. It is important to identify and
establish the learning contexts and material that support and encourage the deaf
child during literacy events. The teacher should invite the child to talk about its
own learning to promote awareness of the child’s own thinking about reading
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and writing and for the teacher to learn from this. Adults may need to reconsider
their own assumptions about what deaf children can and cannot do.
The visual way of understanding the world needs to be better understood. It is
imperative that the teachers analyze their own strategies for working with and
understanding the child. The teacher should learn from the deaf children’s
strategies for performing activities at the same time as maintaining contact with
each other.
We need to learn how to see.
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Bilaga 1
Steg 3
Detta schema har jag gjort för att lättare hitta i mitt material. Det innehåller
också mina första anteckningar till materialet, vilket utgör den sista kolumnen i
schemat. Schemat är ett utdrag från en av de dagar jag följde Axel (3:8),
01.05.22.
Datum

Tid

Rubrik

Innehåll i situationen

Markering för
vidare analys

01.05.22 9.55

Tamburen

Tar på skorna.

10.38

Sandlådan

Britt och Axel skriver i sanden.

Analysera,
skriver Axel.

10.41

Sandlådan

Återkommer till Britt

Britt skrivit
Sven

10.46

Trädet

Balansgång

10.49

Sandlådan

Sven är också med nu

Analysera vad
som händer.
Axel skriver
själv

11.02

Sandlådan

Med Britt och Sven

Pratar om vad
det står på
kepsen

11.04

Sandlådan

Britt och Axel

Kalle ritat ett
streck över
hans namn.
Britt skriver
nytt.

11.06

Sandlådan

Namnet är skrivet och Britt smyckar
det med maskrosor.

11.24

Gungorna

Gungar med Sven

11.37

Toaletten

Pratar med Britt

Studerar bilder
och bokstäver
på blöjan.

12.21

Matrummet

Lunch

Skiljer
munrörelser
JA och JO

Bilaga 2
Steg 4 a
Detta schema är en variant som jag delvis hämtat från den kurs i teckenspråk jag
gick i Stockholm 1998. Jag har använt mig av den för att lättare fokusera delar
av kommunikationen när jag tolkat svårtolkade, eller särskilt viktiga, sekvenser i
mitt material. Jag gör här ingen, ur lingvistisk synvinkel, korrekt transkription,
vilket också framgår av att alla kolumner inte alltid är ifyllda i mina egna
scheman. Tolkningen till svenska nederst är min tolkning av det som sägs och är
skrivet på ett ”talspråksliknande” sätt. Det är ett utdrag gjort på en sekvens i
schemat ovan från en observation av Axel (3:8), 01.05.22.
Starttid: 11.37.52
Ögonbryn

A upp

Kropp
Huvud
Ögon

Tittar på B

Händer
Icke dominant

Håller blöjan

Mun
Uttryck

B avvaktande och intresserad

Britt säger

DÄR DÄR VAD-DET VAD-DET

AXELneg M-A-X-I

DIN DÄR
Axel säger

DEN HÄR?

CHARLOTTA JAGneg

Tolkning

Den här? Den där. Ja vad är det? Vad är det? Det är Charlottas. Inte jag. Nej, inte Axel.
MAXI. Den är din.
11.38.27

Ögonbryn
Kropp
Huvud
Ögon

B Fångar blick då och då

Händer
Icke dominant
Mun
Uttryck

B låter A titta i lugn och ro, ger tid

Britt säger

AXEL SAMMAneg

DEN-DEN OLIKA

DEN-DEN OLIKA DEN DIN

Axel säger
Tolkning

Den här. Den är Axels. De två är inte samma. De är olika. Den och den. De är olika. Den är
din.

Bilaga 3
Steg 4 b
Nedanstående är samma sekvens som ovan från observation av Axel (3:8),
01.05.22. Varje sekvens som analyserats är nedskriven på följande sätt och utgör
det material som blev mitt material för slutanalysen.
Namn:
Datum

Axel
01.05.22

Tid

Rubrik

Verbal
Tolkning till
kommunik svenska
ation

Ickeverbal (se
Roller i
fotnot 39 nedan)
interaktionen
kommunikation och
viktiga grammatiska
markörer

Mina reflektioner

11.37.52

På toaletten
På Axels
blöja står
det MAXI
och på
Charlottas
står det
EXTRA
LARGE.

DÄR
DÄR
VAD-DET
VAD-DET
CHARLOT
TA
JAGneg
AXELneg
M-A-X-I
DIN
DÄR
AXEL
SAMMAne
g
DEN-DEN
OLIKA
DEN-DEN
OLIKA
DEN
DIN

Frågemimik.

Britt håller sig till hans
blöjtext. Bokstaverar
och visar på skillnader i
text på de två blöjorna.

11.38.27

39

Den här?
Den där.
Ja vad är det?
Vad är det?
Det är Charlottas.
Inte jag.
Nej inte Axel.
MAXI
Den är din.
Den här.
Den är Axels.
De två är inte
samma.
De är olika.
Den och den.
De är olika.
Den är din.

Drar åt sig C:s blöja
Britt svarar med
tecken på det.

Axel inleder.
Han verkar
reflektera över
att man kan se
på blöjkanten
att det inte är
hans.
Britt svarar
och utvidgar
genom att göra
jämförelsen
mellan texten
på blöjorna.
Axel leder,
Britt svarar
och utvidgar.

Axel är mycket
uppmärksam på
handalfabetet. Man ser
att han tittar på de två
texterna. MAXI,
EXTRA LARGE.
Britt ger honom tid att
tänka och titta och
jämföra.

Hon avslutar samtalet
när han drar åt sig
blöjan,
Axel avslutar
sekvensen.

Med ickeverbal menas här kroppsrörelser eller mimik som inte ingår i teckenspråkets uttryck i
övrigt. De grammatiska markörerna i teckenspråk däremot är t.ex. frågemimik som i ovanstående
exempel.

Bilaga 4
Skrivexempel Maj (5:8 – 7:8)
Jag utgår från barnets egna spontana aktivitet. Barnet som aktör och skapande
informant, och inte som någon som svarar på vuxnas frågor. Skrivandet sker inte
bara för hand utan också på dator och texttelefon. Nedanstående är hela mitt
schema för utredning av Majs arbete för att närma sig den skriftspråkliga
normen och för att illustrera att hon, som de andra barnen, rör sig fram och åter,
närmare och längre från den skriftspråkliga normen.
DATUM
ÅLDER
TYP AV
DATA

HÄRM-

LEK

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

00.06.
5:8
Teckning
från
hemmet.

Maj skriver sitt namn
korrekt med versaler
och accent. Kan också
skriva sina föräldrars
och systerns namn.

00.10.24
6:0
Observation

Maj ljudar för sig själv
MMUU , säger FEL!
Vänder bladet och
skriver MiMi och MiM.
Tidigare har någon ritat
och skrivit KALLE
ANKA och Musse Pigg
på samma blad.

00.12.04
6:2
Papper från
hemmet

KONVENTIONELL
SKRIVNING

Maj har ritat och
skrivit till sin
pappa. Det står
MAj/
Till/
RAGNAR
PoKeMoN

00.12.10
6:2
Originalfilm
1
Tid ej
angiven

Maj skriver Susannes
namn och kryssar sedan
över det. Visar
pojkarna.
Arne till Susanne:
Susanne överkryssat,
det är du det.
Gustaf till Maj. Du, du
Susanne är elak. Elak
va?
Maj: Ja Susanne får inte
nån peppar kaka.

1

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

00.12.
6:2
Blad från
förskolan.

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

KONVENTIONELL
SKRIVNING

Först på
papperet
finns
krumelurer
som liknar
plustecken
och sedan
Bokstäver i rad
och sedan…

Skriver
härmande
klotter i
rader.

Krumelurer
igen och sist

01.03.06
6:5
originalfilm
2B
Tid: 9.31

Maj har skrivit
och ritat till
Renate. Hon har
skrivit med
fyllda målade
bokstäver:
Maj TiLL
ReNaTe.
(första e är
rättvänt och
andra e i Renate
felvänt.)

01.03.06
6:5
originalfilm
2B
Tid: 10.26

När Maj ska komma
ihåg något håller hon
kvar bokstaven i sin
hand medan hon tänker
eller letar eller skriver.
Här ska hon hitta ordet
Brun på väggen och
letar med ett B i
handen. (se 01.05.29,
8.18 6:7 Håller kvar I
medan hon letar på
tangentbordet.)

2

Hon frågar lite
senare i samma
sekvens om hon
har rätt när hon
skrivit 6 ÅR.

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

01.03.09
6:5
Originalfilm
Susanne 2

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

Maj
låtsasskriver
som
våglinjer
indelade i
sektioner
från vänster
till höger
med sin
vänstra
hand. Det är
”kom-ihåg”
för henne
som
cirkusdompt
ör.
Efterhand
som de övat
så kryssar
hon över
”orden”.

01.05.21
6:7
Originalfilm
Sven 3
Tid: 9.07.14

Finns också
inslag av
krumelurer
som liknar
bokstäver.

Maj och
Susanne har
lekt skola. Maj
har skrivit
spegelvänt
från höger till
vänster skrivet
på linjer hon
gjort själv:
ABCI 5+ J
HNOO
/krumelurer
raden
ut

Raden under:
ABilABCDEF
GHiLjMNOR
ÖÅÄ

01.05.22
6:7
Originalfilm
Axel 3
Tid: 9.52

Maj har skrivit en liten
lapp, stor som ett foto,
och klistrat upp i hallen.
Det står
Maj
GUSTAF
Arne

3

KONVENTIONELL
SKRIVNING

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

01.05.23
6:7
Originalfilm
Susanne 3
Tid: 8:07

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

Barnen leker
skola. Maj
skriver nu från
vänster till
höger korrekt
ABCDEF
8.21
Maj skriver:
ABCDEFGIH
Hon börjar
kunna
alfabetet.

01.05.23
6:7
Originalfilm
Susanne 3
Tid: 8.42

Maj skriver på ett hjärta
hon har klippt ut. Förut
när hon var fröken då
skrev hon högst upp
från vänster till höger.
Här skriver hon nerifrån
och från höger till
vänster i sitt eget
skrivande!! Hon
började med Maj och
slutade med Ester.
Hon skriver:
RETSE
eNNASuS
JAM
Alla bokstäver är
spegelvända utom
Esters och Majs, alla N
är rätt, de brukar hon
spegelvända annars!
Hon ger lappen till
Ester som skriver av
den på tavlan!!
Ester börjar med Maj
och skriver allt rätt. Det
verkar alltså inget
problem för henne att
förstå vad Maj har
skrivit!!!

01.05.29
6:7
Originalfilm
3
Tid: 9.13.24

Maj skriver sitt namn
och Klass i skrivstil,
eller försök till skrivstil.
Härmar ett äldre barn.

4

KONVENTIONELL
SKRIVNING

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

01.05.28
6:8
Teckning
från
hemmet

Maj har ritat en karta.
På den har hon skrivit
sitt namn åt rätt håll
men N spegelvända.
Hon har skrivit datum
28/5 20001 spegelvänt
med en nolla för
mycket och ett streck
lodrätt mellan dag och
år. Dagen upplevs
tydligen som en helhet
för den är inte
spegelvänd.
(10002 I 28/5 MAJ) På
teckningen står också
SVERIGE korrekt.

01.05.30
6:8
Originalfilm
Arne 3
Tid: 12.09

Maj skriver helt
spegelvänt från höger
till vänster över hela
vita tavlan MAJ med
vänster hand. Ritar ett
hjärta och skriver inuti
det A-M (Arne och
Maj)

01.08.
6:10
Teckning
från
hemmet.

KONVENTIONELL
SKRIVNING

Maj har skrivit:
FRÅN Maj
TiLL FRÖKEN
På teckningen
har hon övat att
skriva Till och
Maj med små
bokstäver och i
skrivstil men
kryssat över det.

5

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

01.11.06
7:1
Intervju
Maj

KONVENTIONELL
SKRIVNING

Maj skriver på
vykortet
jAg HAr/
Hon får sedan
hjälp med
gjort/
roligT/
gYMNASTIK /
JAg SKA göA /
FiCKLAMPA/
Till /
ESTER/
FRÅN Maj/
Överst på
adressidan står
Ester.
Hon vet vad hon
vill skriva men
eftersom hon ber
om ord för ord
blir texten inte
grammatiskt rätt.
De sista raderna
Till Ester från
Maj kan hon
själv och hon
gissar på att
lampa heter L-AM-A
Blandar stor och
liten bokstav och
vänder
konsekvent på
alla N.

01.11.20
7:1
Originalfilm
Arne 6
Tid: 8.49.40

Går fram till tavlan och
skriver utan problem
SKogsKolAN
N spegelvänt.

01.11.20
7:1
Originalfilm
Arne 6
Tid: 8.57.30

Går fram till tavlan och
skriver
NoveBer (N
spegelvänt).

6

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

01.11.22
7:1
Originalfilm
5
Tid:
10.33.56

Maj skriver helt korrekt
sitt namn i skrivstil.

01.11.22
7:1
Originalfilm
5
Tid:
10.35.43

Jag bokstaverar gorilla
en gång och Pia en
gång. Det tar hon och
skriver hela ordet utom
i mitten där hon undrar
om det ska vara r eller l.
Hon har lättare och
lättare att memorera
längre ord.

02.03.11
7:5
Originalfilm
6
Tid:
12.54.11

Skriver utan att tveka:
HaLv
Fyra
Elva
Av sekvenserna som
följer efter denna verkar
det som om hon kan
läsa alla siffernamnen.

KONVENTIONELL
SKRIVNING

02.03.11
7:5
Originalfilm
6
Tid:
13.37.06

Maj skriver
Anders, ritar ett
hjärta, och
skriver Bamse.
Sedan kryssar
hon över det.
Hon visar
Anders. Här
kommunicerar
hon att Anders
älskar sin hund
Bamse och
krysset att hon
retas med honom
för det!

02.03.11
7:5
Originalfilm
6
Tid:
13.50.31

Maj har ritat en
teckning. Snabbt
viker hon den
och skriver utan
tvekan:
TiLL Carol
Från Maj

02.03.11
7:5
Originalfilm
6
Tid:
16.10.54

Maj har ritat en figur
och skrivit med
målarpensel stort överst
SÄL. När en vuxen
frågar henne tecknar det
är en säl hon målat och
skrivit.

7

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

02.05.31
7:7
Text på
brev till
Susanne.

KONVENTIONELL
SKRIVNING

Maj har skrivit
brev till Susanne
och begär svar.
Har skrivit allt
själv utom
stavningen på
”teckningen”
som hon bad en
vuxen om.
Blandar stor och
liten bokstav,
spegelvänder t i
alla tre
tillfällena.
Hej! Susanne!/
TacK För Det
fin/ teckningen.
Svar:

02.05.31
7:7
Originalfilm
7
Tid: 7.35.58

När Maj ska komma på
hur man stavar Pernilla
syns det att hon
”smakar på namnet med
läpparna” som hon
sedan bokstaverar med
handen.
Det blir därför lite fel:
P-E-N-I-L-L-A

02.05.31
7:7
Originalfilm
7
Tid: 9.37.12
9.40.01
9.41.13

Sekvenserna
gäller en
teckning hon
håller på med
som visar ett
brudpar. Hon
skriver först
överst:
Sommar/
Tom Maj
Senare lägger
hon till efter det:
Maj Har skiva
Frågan är här om
hon gör skillnad
på tecknen rita
och skriva och
orden rita och
skriva. Hon både
tecknar och säger
rita!

8

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

02.05.31
7:7
Originalfilm
7
Tid: 9.52.54

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

KONVENTIONELL
SKRIVNING

Maj sitter
för sig
själv vid
texttelefo
nen och
låtsas
skriva
med alla
fingrarna
som om
hon
kommuni
cerade
med
någon.

02.05.31
7:7
Originalfilm
7
Tid: 9.54.41

Maj skriver ordet elev.
Hon skriver med
vänster hand från höger
till vänster, helt
spegelvänt!
Det verkar som om hon
inte ännu bryr sig om
konventionen när hon
skriver spontant utan
verkar tycka att det är
ok.
Skriver med gemener!

02.06.11
7:8
Teckning
från
förskolan

Maj skrev först
och ritade ett surt
ansikte och ett
glatt. Arne får
det av henne och
han krafsade
över alltihop.
Det står:
Arne sur Maj
glab

02.06.11
7:8
Lapp från
förskolan

På en liten
anteckningsboksl
app har Maj
skrivit:
Hej eMeLie/
Jag vill Linba /
ska fölät Till/
Susanne/
Till eMelie /
Från Maj

9

DATUM

HÄRM-

LEK

ÅLDER

ANDE
KLOTTER

SKRIVNING

TYP AV
DATA

KONVENTIONE
LLA
BOKSTÄVER I
RAD

02.06.11
7:8
Originalfilm
Arne 8
Tid:
13.45.02
Papperet
finns i
pärmen.

TECKNA
T SPRÅK
SOM
RITAS.

UPPTÄCKANDE
SKRIVNING

KONVENTIONELL
SKRIVNING

Maj gör en lång
lista, ett
rutsystem på ena
sidan och skriver
Till Arne/
Från Maj på den
andra.
I rutorna står
siffror och namn.
Jag fick aldrig
klarhet i vad det
gällde.
Hon gick i alla
fall runt och
frågade barnen
och skrev
samtidigt i
rutorna. Jag
filmade Arne och
missade därför
detta.

10

