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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att använda skönlitteratur i skolan för att 
utveckla hörselskadade och döva elevers svenska språk. Genom att använda mig av textanalyser 
frågar jag mig om texternas utformning samt deras språkliga strukturella likheter och olikheter 
kan svara på vad en lärare i en tvåspråkig undervisning i svenska och teckenspråk kan behöva 
känna till för att stödja eleverna i deras svenska språkutveckling.  

Barn med hörselnedsättning har ett större behov av att få möta det svenska språket på grund av 
att deras hörselnedsättning utgör ett hinder för deras möjligheter att uppfatta tal från 
omgivningen. När skönlitteratur får ingå i den pedagogiska kontexten brukar det talas om den 
litterära textens kraft eftersom eleverna lär sig läsa samtidigt som deras skrivande och muntliga 
förmåga utvecklas. Genom att arbeta explicit med genrer i skolan får eleverna möta texter i 
funktionella sammanhang och utvecklar en medvetenhet samt kunskap om olika genrers sociala 
syften och schematiska strukturer. 

Sammanfattningsvis har studien visat att pedagoger som översätter till teckenspråk behöver ha 
ett visuellt perspektiv vid översättning av skönlitteratur. Ett yttrande i teckenspråk kan inte 
återges utan att en person återger innehållet vilket gör att återgivarens stil och tolkning påverkar 
återberättandet. Om pedagogen kan vara tydlig med att använda sig av visuella markörer i 
teckenspråk underlättas möjligheten för eleverna att följa med i texten. Pedagoger som arbetar 
med tvåspråkiga hörselskadade och döva elever behöver vara medvetna om de språkliga 
skillnader som kommer till uttryck i teckenspråk och svenska. När eleverna uppmuntras till att 
jämföra språk övas elevernas förmåga att se likheter och skillnader. Även pedagoger har nytta 
av kontrastiva analyser för att få insikter i ordinlärningens problematik. Genom att synliggöra 
språket för eleverna och genom att arbeta medvetet med språk kan vi i skolan arbeta på ett 
språkutvecklande arbetssätt med våra elever. 
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 Förord 

Jag tror att det finns en stark koppling mellan barns intresse för att läsa böcker och deras 
språkkunskaper. Om barn tidigt får tillgång till skönlitteratur och läser mycket skönlitteratur tror 
jag att det hjälper barnen i deras skolframgång. Detta eftersom barn genom böckerna kan få ett 
större ordförråd, ett bättre skriftspråk och samtidigt en god känsla för språk. 

När jag var liten älskade jag böcker. Jag var ett barn som låg vaken på nätterna och läste med 
ficklampa under täcket långt efter att mina föräldrar gått och lagt sig för att sova. Varje vecka 
tog min pappa med mig till biblioteket så att jag fick låna en ny trave med böcker. Att jag hade 
detta intresse för böcker tror jag är anledningen till att svenska alltid har varit mitt starkaste 
skolämne. Som hörselskadad sedan barndomen påverkar min nedsatta hörsel mina möjligheter 
att uppfatta talat språk från omgivningen, genom att läsa mycket under min uppväxt utvecklade 
jag inte bara strategier som hjälpte mig i skolan utan även strategier som blev ett stöd för att 
uppfatta talat språk i min omgivning. 

Jag vill passa på att tacka min handledare och inspirationskälla Carin Roos. Hon har följt mig på 
vägen från novis till professionell i min lärarprofession. Du slutar aldrig att inspirera mig med 
dina kloka ord! Tack Carin för din konstruktiva kritik och dina kloka råd som har hjälpt mig 
under mitt arbete med uppsatsen! 

Jag vill också tacka mina föräldrar för att de alltid har trott på mig och stöttat mig genom livet. 
Tack för att ni alltid finns där för mig! 

Slutligen vill jag tacka min sambo Robin som stöttat mig i vardagen under arbetets process 
genom att lyssna, ställa upp och visa mig oändlig kärlek. 
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 1. Inledning och bakgrund 

Skönlitteratur ger barn en möjlighet att möta skrift genom upplevelser och sammanhang. Genom att 
möta frontfigurer i barnböckernas värld skapas möjligheter för barn att identifiera sig med texten 
samtidigt som deltagaraktiva drag i texten hjälper till att stödja barnet i läsutvecklingen (Liberg, 
2001).  

Efter att jag läst kursen Svenska för döva i min inriktning på lärarprogrammet började jag fundera 
över hur skolan kan engagera tvåspråkiga elever i språken svenska och teckenspråk till att bli aktiva 
och medvetna deltagare i deras egen språkutveckling. Nilsson och Sundemo (2001) skriver om hur 
de arbetat tillsammans i en klass med tvåspråkiga, hörande elever i Göteborg. Under en tid lät de 
barnboksfigurer ta plats i deras klassrum och efter att ha läst om deras projekt blev jag inspirerad 
till att lyfta fram hur skönlitteratur kan göra lärandet lustfyllt för skolans elever. Genom att göra en 
fördjupning inom kunskapsområdet vill jag se över vilka möjligheter som skönlitteratur kan skapa 
för elevers språkutveckling och lust att läsa. 

Eftersom döva och hörselskadade missar information från omgivningen som hörande barn får 
automatiskt via hörseln har de ett större behov av en språklig input i det svenska språket. Genom 
skönlitteratur kan nya världar öppnas för barnet och möjligheter till en språklig utveckling främjas 
när det svenska språket stimuleras vid positiva möten med skriftspråket. När hörseln begränsar 
elevernas möjligheter att utveckla det svenska språket behöver språket synliggöras så att eleverna 
får en språklig miljö som gör dem medvetna om språk (Roos, 2004). För att kunna möta varje 
individ utifrån deras personliga förutsättningar och behov behöver pedagoger vara medvetna om 
hur barnens funktionsnedsättning påverkar deras språkutveckling. 

 2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att använda skönlitteratur i skolan för att 
utveckla hörselskadade och döva elevers svenska språk. Genom att använda mig av textanalyser 
frågar jag mig om texternas utformning samt deras språkliga strukturella likheter och olikheter kan 
svara på vad en lärare i en tvåspråkig undervisning i svenska och teckenspråk kan behöva känna till 
för att stödja eleverna i deras svenska språkutveckling. 

Min målgrupp för studien är hörselskadade och döva elever i de yngre åldrarna som går i en 
skolform som arbetar tvåspråkigt med språken svenska och teckenspråk. Det gäller främst 
specialförskolan och specialskolan för döva och hörselskadade elever samt kommunala grundskolor 
för hörselskadade elever som arbetar tvåspråkigt med svenska och teckenspråk.  



 

 3. Litteraturgenomgång 

 Denna litteraturgenomgång ger en översikt över forskning av det område som 
arbetet berör då jag har valt att belysa olika teoretiska perspektiv som är viktiga för 
min undersökning. 

 3.1 Språkutvecklande undervisning i skolan 
Skönlitteratur ger elever möjlighet att i gestaltad form möta andra människors livsöden och 
erfarenheter (Hallberg, 1993). I kontrast till sina egna erfarenheter möjliggörs för eleven att jämföra 
och reflektera. Det ligger i en pedagogs kompetens att välja skönlitteratur som har en meningsfull 
betydelse för eleverna och Nilsson (1997) tar upp att upplevelsen eleverna får från skönlitteraturen 
ofta resulterar i dikter och eftertänksamma samtal då läsningen ger upphov till känslor som behöver 
konkretiseras. Skönlitteratur är upplevelseläsning vilket gör att den upplevs som mycket friare än 
informationsläsning. Pedagoger behöver se läsning som en aktivitet där sökandet efter mening och 
betydelse är en social, kollektiv och kommunikativ aktivitet varav språk, läsande och skrivande är 
en central del av processen. 

Med ett funktionellt synsätt på introduceringen av nya begrepp i undervisningen kan de nya 
begreppen introduceras med syftet att eleverna skall kunna tolka det litterära verket och utveckla en 
djupare förståelse. Introduceringen av nya begrepp är beroende av textens relation till 
kunskapskontexten vilket lyfter betydelsen av att undervisningens innehåll behöver ske i 
funktionella sammanhang (Hedeboe & Polias, 2008). Språkutveckling och kunskapsutveckling går 
hand i hand med varandra och Gibbons (2006) tar upp att introduceringen av nya ord och 
grammatiska strukturer vid inledningen av ett temaarbete passar bra vid vissa situationer men att 
fokus behöver ligga på temaarbetet i första hand för elevernas möjligheter att närma sig det 
ämnesspecifika språket successivt.  

Literacitet utvecklas i en mängd olika sammanhang (Gibbons, 2006). Ett sociokulturellt perspektiv 
på språk är när lärande, kommunikation och utveckling sker i samspel (Dysthe, 2003). Det ligger i 
en pedagogs utmaning att få eleverna till att vara aktivt skapande och aktiva deltagare eftersom det 
är gemensamt som vi skapar mening. Gibbons (2006) beskriver det engelska begreppet scaffolding 
när hon talar om lärarens roll i sin interaktion med eleverna. Scaffolding är en metafor för en 
byggnadsställning och innebär att eleverna med stöd från pedagogen skall ges möjlighet att 
utveckla deras språkliga kunskaper. I takt med elevernas kunskapsutveckling skall sedan 
pedagogernas stöttning minska. Hedeboe och Polias (2008) tar upp tre förberedande steg som 
eleverna tillsammans med pedagogen behöver genomgå för att nå en självständig textkonstruktion. 
Det första steget bygger på att se vilka kunskaper eleverna redan har om ett ämne eller en genre 
genom att utforska kontexten. Pedagogen undersöker här vilken kunskap eleverna redan besitter 
genom att se till textens syfte och diskutera i vilka sammanhang eleverna tidigare har sett samma 
typ av text. Steg två innebär att gruppen ser till ämnet eller genren på en metanivå genom att 
tillsammans diskutera specifika språkliga drag som kännetecknar genren. Detta bygger en grund för 
att i tredje steget skriva en gemensam text som kan fungera som en modelltext för det fortsatta 
individuella skrivandet. Genom att tala om språk utvecklas elevernas språkliga medvetenhet och de 
får redskap som kan underlätta det självständiga skrivandet. 
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Den progressiva pedagogiken som speglat den svenska skolan det senaste århundradet bygger på att 
eleverna själva praktiserar och experimenterar utifrån egna intressen. Dagens läroplaner speglas av 
den progressiva pedagogikens teori och eftersom utbildning öppnar nya världar för barnet ses 
utbildning som en kulturell reproduktion med pragmatiskt värde (Hartman m.fl., 2004). Dagens 
läroplaner präglas av en svag inramning som medverkar till att de barn som klarar skolsystemet bäst 
är de barn som har bäst symboliskt kapital (Linde, 2000). Detta eftersom barn från välutbildade 
hem i överlag har lättare att förstå vilka förväntningar som pedagogen har på eleverna. Gibbons 
(2006) talar om att den progressiva pedagogiken har en benägenhet att förstärka sociala orättvisor 
eftersom det inte explicit talas om vad som förväntas av eleverna. Genom att vara explicit kan 
pedagogen synliggöra sina förväntningar på barnen och därmed vara tydlig med vad som är viktigt 
för eleverna att kunna. I likhet med Gibbons (2006) om att den progressiva pedagogiken inte talar 
om vad som förväntas av eleverna explicit talar Nilsson (1997) om att pedagoger måste vara tydliga 
mot sina elever om vilka förväntningar de har på eleverna kunskapsmässigt. Linde (2000) tar 
samtidigt upp en risk med stark inramning då eleverna får mindre utrymme i skolan och att den 
starka inramningen kan utgöra ett hinder för en utforskande undervisning. 

Att vara explicit i sin undervisning handlar om att utforma undervisningen så att eleverna får 
explicit stöd i sin språkliga utveckling (Hedeboe & Polias, 2008). Det betyder exempelvis att 
läraren utifrån elevernas implicita kunskap om språk stöttar eleverna till att göra deras kunskap 
explicit. Genom att tillsammans samtala om språk på en metanivå synliggörs språkliga drag och 
strukturer. Fördelar med explicit undervisning i språksammanhang är att eleverna uppmuntras till 
att reflektera över hur språket används kontextuellt när pedagogen explicit påvisar aspekter och 
skillnader i språket för eleverna (Gibbons 2006). En explicit undervisning ser på skrivandet som en 
process där innehållet är viktigare än formen. När eleverna får uttrycka sig med egna ord i ett 
meningsfullt sammanhang ges eleverna förutsättningar för att bli aktiva deltagare i sammanhanget. 

Temaundervisning utmärks av en ämnesintegrering som ger eleverna möjlighet att lära sig i 
funktionella sammanhang (Nilsson, 1997). Elevernas referensramar skall ha en tydlig koppling till 
temat varav temaundervisningen enligt Nilsson kan delas upp i skolämnesorienterande teman, 
problem/relationsorienterande teman eller teman som har litteraturhistorisk framtoning, ex. sagor. 
Svårigheten med att utgå från skolämnesorienterande teman, såsom forntiden, medeltiden, Sverige, 
Europa osv. är enligt Nilsson att det lätt tenderar att bli svårt för pedagogen att knyta an till 
elevernas erfarenheter och närmiljö. Istället kan pedagoger genom att använda skönlitteratur som 
redskap skapa möten mellan elevernas direkta och indirekta erfarenheter. Det är viktigt att det är 
undervisningsinnehållet som styr valet av litteratur varav utgångspunkten bör utgå från de frågor 
som beslutats av eleverna. 

Genom att utgå från en tematisk undervisningsmetod blir undervisningen elevstyrd och pedagogens 
kompetens handlar här om att presentera texter och undervisningsformer för eleverna. Pedagogen 
behöver genom elevernas erfarenheter och förutsättningar skapa en koppling mellan deras 
vardagliga förståelse till en mera vetenskaplig (Nilsson, 1997). Om eleverna ges möjlighet att bli 
demokratiskt delaktiga i sin undervisning skapar pedagogen förutsättningar för ett kollektivt 
kunskapssökande. Samtidigt menar Gibbons (2006) att det är viktigt att ta hänsyn till att elever 
tenderar att skriva om sådant de redan vet någonting om och på det sätt de är vana vid när de själva 
skall välja ämne och arbetsmetod. Det är därför är viktigt att pedagogen visar eleverna vilka 
valmöjligheter som finns. 

Genremedvetenhet hos elever utvecklar deras kulturella kunskap. Medvetenheten gör att eleverna 
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utvecklar strategier för att känna igen texter och förstå hur en text struktureras. En genre definieras 
av Hedeboe och Polias (2008) som en målinriktad social process som deltagande medlemmar i en 
kultur känner igen genom vissa igenkännbara steg. Genom att i skolan använda en funktionell 
språkmodell ses skillnader mellan texter som en skillnad i situationskontext. Språk har enligt 
Hedeboe & Polias (2008) tre metafunktioner att ta hänsyn till vid möten med texter. Den första 
funktionen är fältet som handlar om innehållet och aktiviteterna som vi vill informera om. Det är 
fältet exempelvis som avgör om vi skriver med ett vardagligt språk eller ett akademiskt språk. Den 
andra funktionen är tenor och handlar om den relation och de sociala roller som vi önskar skapa 
mellan oss som författare och läsaren av texten. Exempelvis om en berättelse är skriven med barn 
som målgrupp ser språket och innehållet ut på ett sätt men om berättelsen istället ska skrivas för 
vuxna ser språket och innehållet i texten annorlunda ut. Den tredje funktionen handlar om vilket 
kommunikationssättet är. Det handlar då om språkets roll och hur vi framför texten. Exempelvis om 
syftet är att ha en enkel muntlig stil på texten eller om syftet är att ha en mer skriftlig form. 
Beroende på kommunikationssättet anpassas språkliga strukturer för mottagaren varav fältet ser till 
vad som pågår i texten och tenor till deltagarnas status och roller i texten. Nilsson (1997) tar upp 
betydelsen av ett mångsidigt arbete med genrer för att ge eleverna möjligheter att öva på olika 
skrivkontexter. När vi genom explicit undervisning arbetar med texter strukturerat ges eleverna 
möjlighet att se hur en text hänger samman när de ser hur grammatiska redskap binder texten 
(Hedeboe & Polias, 2008). 

I skolan är en vanlig faktaförmedlande text läroböckerna (Ekvall, 1995). Ekvall tar i sin 
undersökning av läroböcker upp att eleverna har en benägenhet att läsa de faktaförmedlande 
texterna grammatiskt när större betydelse läggs på enskilda fakta i läroböckerna. Det gör att 
sammanhanget blir otydligt och eleverna får svårigheter att dra egna slutsatser om texten. Vid 
grammatisk läsning hanterar man bokstäverna enligt de regler som finns uppställda i ett språks 
grammatik (Liberg, 2006). Det innebär att man läser genom att ljuda sig fram bokstav för bokstav. 
Att läsa grammatiskt är enligt Liberg ett medel för att nå målet att läsa effektivt. En effektiv läsning 
innebär att man befinner sig i språket och rör sig i den språkliga världen, alltså läsande som leder 
läsaren in i textens värld. Att döva barn lär sig läsa visuellt och inte auditivt visar att det inte är 
nödvändigt att vara fonologiskt medveten för att lära sig skriftspråket (Björk & Liberg, 1996). 
Däremot underlättar det enligt Björk och Liberg om man med hjälp av ljudningstekniken kan bygga 
upp sitt helhetsläsande och helhetsskrivande. 

Samtidigt som faktaförmedlande läroböcker kritiseras av Ekvall (1995) anser Gibbons (2006) att 
den berättande texten är den mest komplexa genren för eleverna. Det beror på berättelsens speciella 
struktur, som framstår som särskilt tydlig i traditionella sagor. Sagan inleds med en orientering som 
anger bakgrunden och introducerar karaktärerna. Sedan inträffar en rad händelser som resulterar i 
ett problem som slutligen reds ut i upplösningen. En saga utspelar sig ofta i dåtid men berättas i 
nutid samtidigt som texten innehåller många handlingsverb och ofta har dialoger och sägeverb. 
Händelserna i sagan återges på samma gång kronologiskt genom konjunktioner och 
sammanlänkande ord. 

För att utveckla en läsförståelse hos eleverna förmedlar Liberg (2001) fyra huvuddrag i texter för 
pedagoger att ta hänsyn till. Pedagogen kan göra medvetna val av texter för sin grupp genom att se 
över hur läsaren engageras av texten genom deltagaraktiva drag och hur texten lämnar utrymme för 
egen reflektion. En andra och tredje aspekt för pedagogen att ta hänsyn till för att hitta texter som 
passar eleverna är att se på hur sats- och meningskonstruktionerna ser ut i texten samt hur 
författaren använt sig av sammanbindningsmarkörer i texten för att bygga upp en sammanhängande 
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förståelse. Den sista aspekten Liberg tar upp handlar om att pedagogen behöver öva eleverna att 
fråga sig vad textinnehållet vill säga läsaren. Hedeboe och Polias (2008) talar om att eleverna vid 
textproduktion behöver övas i att alltid tänka på syftet med sina texter och att samtidigt tänka på 
vem mottagaren för texten är. 

 3.2 Döva och hörselskadades språkutveckling 
i ett andraspråksperspektiv 

Språk är grundläggande för människans möjligheter till personlig utveckling då språk öppnar nya 
världar. Genom språket får vi möjlighet att utveckla strategier för att minnas och uppmärksamma 
omgivningen. Det är genom interaktion och socialt samspel med vuxna och andra i omgivningen 
som barn utvecklar sin kognitiva förmåga och språket har därför en viktig social funktion 
(Vygotskij, 2001). Eftersom vi idag lever i ett informationssamhälle omges vi ständigt av det 
skriftliga språket vilket gör att läskunnighet och skriftspråkande är nödvändigt för en individs 
möjlighet att vara en fullvärdig demokratisk medborgare (Kullberg, 2006). Att vara en 
skriftspråkande individ innebär att skrivprocessen sker med en metaspråklig medvetenhet (Roos, 
2008). Begreppet skriftspråkande ser därför inte enbart på förmågan och kunskapen i skriftspråket 
hos individen utan även till individens medvetenhet om processen. Genom att vara medveten om 
sitt eget tänkande och lärande kan man sedan utveckla strategier för att tolka texter (Kullberg, 
2006). Metakognition är förmågan att reflektera över sitt eget tänkande och lärande vilket innebär 
att begreppsbildning sker i situationer när eleverna själva är aktiva (Dysthe, 2003). 

Då döva och hörselskadade på grund av sin avsaknad av hörsel inte får samma språkliga input från 
omgivningen auditivt som hörande barn påverkas deras inlärning av det svenska språket (Roos, 
2004). När föräldrar får ett barn som inte hör ställs de inför en främmande språklig 
situationskontext som medför att den pedagogiska verksamheten får ett stort ansvar för barnens 
språkutveckling. För att barnet tidigt skall börja reflektera kring språk har den pedagogiska arenan 
ett ansvar som handlar om att tidigt ge hörselskadade och döva barn en miljö som är rik på språk 
och som ger dem möjligheten att se språken svenska och teckenspråk i ett kontrastivt perspektiv. 
Kontrastiva analyser uppmuntrar eleverna till att upptäcka likheter och skillnader som finns i 
språken (Wellros, 1993). 

När teckenspråk officiellt blev erkänt som ett språk i riksdagen år 1981 profilerades specialskolan 
för döva och hörselskadade som tvåspråkig och undervisningsspråken blev teckenspråk och svenska 
(Bergman & Nilsson, 1999). Undervisningen för döva hade tidigare under en lång period byggt på 
det talade språket men den orala undervisningsmetoden hade inte gjort att eleverna fick goda 
färdigheter i svenska språket (Ahlgren & Ozolins, 1983). Ett tidigt utvecklat språk påverkar döva 
barns framtid som tvåspråkiga individer (Roos, 2004). Om döva barn inte får teckenspråk tidigt 
utvecklar de en sämre läsförståelse och även en sämre teckenspråkig förmåga eftersom ett tidigt 
utvecklat språk medför en tidig utveckling av hjärnfunktioner (Roos, 2006). Utifrån sina kunskaper 
om teckenspråk kan teckenspråkiga elever utveckla sitt skriftspråk och det finns forskning som 
visar på samband mellan god teckenspråksförmåga och god skriftspråklig förmåga. För att döva ska 
förstå vad de läser är de beroende av kontexten. Roos (2004) talar om att det finns forskning som 
visar att döva inte läser tillräcklig mängd litteratur och att den litteratur de läser är så pass 
omarbetad och förenklad att den inte är tillräckligt utmanande för att utveckla läsförmågan. 

Om hörselskadade barn får teckenspråk i sin omgivning utvecklas barnen socialt, kognitivt och 
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emotionellt (Ahlström, 2000). Detta eftersom teckenspråk ger de hörselskadade möjlighet att 
samspela med omgivningen. För att barnen ska få en positiv språkutveckling krävs att pedagogerna 
har kunskap om hur barnens utveckling påverkas av deras funktionsnedsättning. Med ett kontrastivt 
perspektiv på språk och genom att skapa sammanhang som visar olika kommunikationssätt övas 
eleverna att utveckla sitt strategiska tänkande om sin egen språkliga kompetens (Wellros, 1993).  

Eftersom skrift ger mindre information och ingen direkt feedback jämfört med talat språk är det 
svenska skriftspråket en större intellektuell process att bearbeta än talat språk (Ahlgren, 1990). Det 
gör att döva och hörselskadade barn med hänsyn till sina förutsättningar för språklig input får ett 
större behov av en miljö som är rik på språk samtidigt som de visuella intrycken har en större 
betydelse (Roos, 2004). Svenska språket ger eleverna möjligheter att inhämta kunskaper och 
bearbeta dessa. Samtidigt öppnar teckenspråk vägar för att utveckla språk och tankeutveckling 
genom interaktion med andra. 

Precis som talade språk har tecknade språk en grammatisk struktur (Ahlgren & Bergman, 2006).  
Grammatiken skiljer sig mellan det svenska talade språket och det svenska teckenspråket vilket gör 
att de har stora strukturella olikheter. Teckenspråk är ett visuellt språk som består av flera delar i 
sitt utförande (Roos & Fischbein, 2006). Utmärkande för teckenspråk är att teckenspråk utnyttjar 
den rumsliga dimensionen på ett sätt som inte kan jämföras med talade språk (Ahlgren & Ozolins, 
1983). Teckenspråk kan uttrycka rörelseverb och prepositionsuttryck i en annan dimension än i det 
svenska språket och är i motsats till svenska ett spatialt språk, polysyntetiskt och simultant. 

Att teckenspråk är ett spatialt språk innebär att den tecknande använder sig av utrymmet framför sig 
genom att utnyttja olika positioner och riktningar i en tredimension (Ahlgren & Bergman, 2006). 
Polysyntetiska tecken är tecken som inte finns i det fasta teckenförrådet utan uppstår i situationen 
och bildas på ett regelstyrt sätt utifrån en uppsättning av morfem (i detta fall handformer). Med det 
fasta teckenförrådet som nämns ovan menar jag konventionella tecken med bestämd utformning, 
som kan jämföras med talspråkets avskilda ord i grundform. Att ett tecken är polysyntetiskt innebär 
att ett tecken kan innehålla flera betydelser och förändras utifrån sin betydelse genom förändrad 
uttrycksform (Wallin, 1994). Ahlgren och Bergman (2006) beskriver att polysyntetiska tecken visar 
både hur någonting händer och hur det ser ut när det händer, exempelvis att en bil kör i diket och 
hur det ser ut när bilen gör det. De polysyntetiska tecknen betecknar befintlighet och förflyttning 
och ibland också föremåls orientering i rummet (Wallin, 1994). Att teckenspråk är ett simultant 
språk innebär framförallt att teckenspråk är ett visuellt-manuellt språk som samtidigt använder sig 
av icke- manuella markörer. Icke- manuella sådana markörer är ex. ansiktsuttryck och kroppsspråk 
(Ahlgren & Bergman, 2006). 

 3.3 Skönlitteratur i undervisningen 
Hallberg (1993) ger i sin bok Litteraturläsning - barnboken i undervisningen tips på hur pedagoger 
kan använda sig av skönlitteratur i klassrummet. Som exempel tar Hallberg upp hur Nils 
Holgersson kan användas som en bra inledning till ett temaarbete om istidens epok genom kapitlet 
om Dalälven. Selma Lagerlöf skildrar genom sin frontfigur Nils Holgersson hur Dalälven 
utvecklats under årsmiljonerna. Genom att Lagerlöf på ett lekfullt sätt ger läsaren kunskap är Nils 
Holgersson en berättelse som är lämplig inom ämnet geografi likväl som i andra ämnen. 

Astrid Lindgren har skrivit flera berättelser med en stark naturnärvaro (Hallberg, 1993). I 
berättelsen om Barnen i Bullerbyn exempelvis får vi följa med barnboksfigurerna genom årets alla 
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årstider. Varje årstid har motiv som är typiska för sin tid och Lindgren utgår skickligt från 
årstidernas möjligheter. Till sommaren hör sommarlov och till vintern snö, snölekar och jul. 

I Lindgrens berättelse om Ronja Rövardotter gestaltas Ronjas syn på världen och genom nya 
erfarenheter vidgas hennes referensramar (Hallberg, 1993). Ju mer kunskap Ronja får desto mer 
inser hon hur dum hon varit när hon trodde att den stora stensalen var hela världen. Lindgren ger 
Ronja i berättelsen utrymme att reflektera över den tillvaro som hon befinner sig i. Nilsson (1997) 
föreslår att skönlitterär läsning följs upp genom att eleverna får rekonstruera olika händelser i en 
bipersons perspektiv. Detta för att ge eleverna möjlighet att leka med perspektivbyten.  

Hallberg (1993) fortsätter inspirera till att använda skönlitteratur i undervisningen genom att 
diskutera hur barnboksfiguren Plupp kan förmedla Sveriges natur. I boken följer vi Plupp från den 
norrländska myren till den mellansvenska och den småländska naturen. Läsaren får följa med Plupp 
på resan genom Sverige och se Plupp leva i symbios med naturen och djur. Hallberg diskuterar hur 
författaren Inga Borg kunnigt skildrar landskapet i både text och bilder samt att Plupp i 
klassrummet kan inspirera till att göra egna naturböcker. 

Baddräkten av författaren Åsa Storck (2004) tar upp dilemmat om hur det kan bli när olika kulturer 
ska leva i symbios med varandra. Fadumah och hennes klasskamrater skall börja ta simlektioner 
men av kulturella och religiösa skäl får Fadumah bara sitta och titta på. Hennes föräldrar kan inte 
förstå att alla i klassen skall bada tillsammans, tjejer och killar samtidigt! Eftersom Fadumah 
tröttnar på att varje gång bara få titta på kan hon när hon i omklädningsrummet får syn på en 
kvarglömd baddräkt inte motstå att prova den. Simläraren Susanna upptäcker Fadumah med 
baddräkten på och inbjuder därför Fadumah att ta med sin mamma till simhallen på lördagar då det 
är öppet på badhuset för enbart kvinnor. Fadumah lyckas övertala sina föräldrar och får alltså precis 
som sina klasskamrater till slut prova på att simma. Boken skildrar på ett vardagligt sätt hur det i 
svenska skolan kan vara att komma från en kultur till en annan och skulle kunna fungera som 
underlag för diskussioner om olikheter och likheter i klassrummet. 

Nauclér (2001) tar upp hur bilderboksfigurer kan användas i arbetet med elever utifrån ett 
problembaserat arbetssätt. Genom att bilderboksfigurer presenterar verklighetsbaserade problem för 
eleverna som ska lösas gemensamt främjas ett utforskande och reflekterande samtal i klassrummet. 
Detta sker exempelvis genom att barnboksfigurerna skriver brev till eleverna och ber dem att lösa 
frågor som barnboksfigurerna själva inte har svaret på (Nilsson & Sundemo, 2001). Genom att 
eleverna skriver tillbaka till barnbokfigurerna sker en utväxling som leder till ett skriftspråkande 
klassrum. På det här sättet har barnboksfigurerna Linnea, Gubben Pettson och Castor blivit aktiva 
deltagare i klassrummet. Mellan eleverna och barnboksfigurerna sker en brevväxling och i breven 
utbyter barnen ett förtroende med barnboksfigurerna. 

Nilsson och Sundemos (2001) barnboksprojekt har utgått till stor del från Lena Anderssons 
illustrerade barnbokfigurer. Figurerna hade specialintressen som enkelt kunde kopplas till praktiskt 
arbete för eleverna att jobba vidare med i klassrummet. Barnboksprojektet introducerades med 
boken Linnea i Målarens Trädgård av Christina Björk. I boken åker Linnea tillsammans med sin 
vän Blomkvist till Paris för att besöka Monets trädgård. Med på resan har Linnea en resväska som 
hon efter resan lämnar över till klassen. Det har lett till att varje skoldag startar med att eleverna 
turas om att öppna väskan för att se vad den innehåller. Ofta får eleverna frågan om väskan är tung 
och för att ta reda på det händer det att vågen tas fram. När diskussionen kring väskan är färdig får 
en elev öppna väskan där det varje dag finns ett brev till klassen från någon av de brevskrivande 
barnboksfigurerna. I brevet finns förslag till aktiviteter, arbetsuppgifter, frågor, funderingar samt 
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verkliga problem som kan behöva lösas. Det kan i väskan finnas material, paket, en ny bok eller 
liknande som har anknytning till brevet. Den elev som öppnar väskan har som uppgift att läsa högt 
för de andra eleverna i klassen. Om eleven stöter på svårigheter i sin läsning kan eleven be någon 
annan om hjälp. Williams, Sheridan och Pramling (2000) gör det generella antagandet att den mer 
kunnige i ett sociokulturellt hänseende vägleder eller stöttar den som är mindre kunnig i situationen. 
Skolans pedagogiska uppdrag kräver att skolan strävar efter att grundlägga och vidareutveckla 
eleverna enligt demokratins principer för tolerans, samverkan och likaberättigande mellan sina 
människor. 

Varje elev har i barnboksprojektet en portfolio där de gör egna dokumentationer över sina 
upplevelser (Nilsson & Sundemo, 2001). Eleverna har därutöver en eller flera brevvänner bland 
barnboksfigurerna som de skriver brev till och får personliga brevsvar från. För att väva in 
elevernas möjlighet att styra teman anknyter pedagogerna de introducerande breven till samtalen i 
klassrummet. Det kan handla om att någon av eleverna skall få en kattunge eller att en annan har 
tagit med sig utländska mynt till skolan. 

Williams, Sheridans och Pramling (2000) beskriver att ett flerstämmigt klassrum utgår från att en 
diskussion bygger på en dialog där ett inlägg ger upphov till ett annat och kommunikationen i det 
flerstämmiga klassrummet sker utifrån både verbala och skriftliga dialoger. Ett flerstämmigt 
klassrum utmärks av att pedagoger medvetet stödjer elevernas språkutveckling i ett 
helhetsperspektiv (Wennergren, 2006). Det innebär att man arbetar systematiskt med samtal och 
läs- och skrivprocessen genom att eleverna utvecklar sitt språkande i en miljö som bygger på 
samtalande, lyssnande, skrivande och läsande. Genom deltagande och samspel där språk och 
kommunikation utgör en central punkt i läroprocesserna kan vi se att lärande har med relationer att 
göra (Dysthe, 2003). Balansen mellan det som sker i elevernas huvuden och samspelet med 
omgivningen skapar positiva läromiljöer. Det är därför viktigt att skapa interaktionsformer som gör 
att varje individ känner sig accepterad och uppskattad som någon som kan betyda något för den 
andra. När individer får delta i en grupp under villkor av acceptans och uppskattning skapas en bra 
grund för motivation hos eleverna i klassrummet.  

En återgivande text bygger på elevernas egna erfarenheter och är enligt Gibbons (2006) en av de 
enklaste texttyperna att börja arbeta med. Gibbons lämnar som förslag att pedagogen under en 
skolutflykt tar foton samtidigt som eleverna antecknar och ritar av det de ser. Tillbaka på skolan 
talas gemensamt om deras upplevelser för att vid ett senare tillfälle genom de foton som de tog 
återigen diskutera upplevelserna. Eleverna ska sedan med stöd av bilderna skriva om upplevelsen. 
Genom att exempelvis introducera sammanlänkande ord som utvecklar elevernas skrivande kan 
pedagogen stödja eleverna i deras skriftspråkande process. Gibbons anser att pedagoger i arbetet 
med tvåspråkiga elever behöver gå från helheten till delarna, från innehållet till formen, för att 
slutligen gå från det kända till det okända. Liberg (2001) drar liknande paralleller som Gibbons då 
förberedelse och uppföljning av textläsning förklaras som viktig. Elever behöver få möjlighet att få 
samtala om texten både innan och efter bearbetning eftersom förberedelse och uppföljning är ett 
sätt att visa på elevernas nuvarande kunskaper samt de kunskaper som ska förvärvas eller har 
förvärvats. 

Forskning kring andraspråksinlärning visar att hur samtalen i klassrummet sker har stor betydelse 
för att elever framgångsrikt ska tillägna sig andraspråket (Gibbons, 2006). Det innebär att 
språkövningarna skall vara meningsfulla där pedagogen med sitt stöd förtydligar och ställer öppna 
frågor samt ger mallar och redskap för hur eleven kan utveckla sitt skriftspråkande (Roos. 2004). 
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 3.4 Relevanta begrepp 
Deltagaraktiva drag är ofta framträdande i den litterära genren (Liberg, 2001). Exempel på 
deltagaraktiva drag som Liberg nämner är om texten har många röster, att svåra ord och begrepp 
förklaras på olika funktionella sätt med en språklig omgivning, eller funktionella tomrum i texten.  
Funktionella tomrum kan exempelvis vara frågor i texten till läsaren som ger läsaren utrymme för 
eget tänkande och spekulerande. 

Dövhet behandlades länge som något man skulle bota och under en lång tid övades döva till att 
likna hörande så mycket som möjligt (Håkansson, 2003). I min studie använder jag begreppet döv i 
den bemärkelsen att en döv person är en person som själv ser sig som döv och använder sig av 
teckenspråk för sin kulturella och sociala identitet samt för sin språkliga utveckling (Roos & 
Fischbein, 2006). Det innebär att en person för att kategoriseras som döv inte måste vara medicinskt 
döv. En person som använder teckenspråk dagligen och har en identitet som döv kan också vara 
någon som använder hörapparat, cochleaimplantat eller någon som har så lite funktionell hörsel att 
denna väljer att inte använda tekniska hjälpmedel. Idag finns möjligheter för en döv eller gravt 
hörselskadad person att kunna uppfatta ljud (Hrf, 2009). Genom att operera in ett cochleaimplantat 
(CI) stimuleras hörselnerven och ljud kan uppfattas. Men cochleaimplantat har sina begränsningar 
då personen inte återfår hörseln. Det betyder att när en person med cochleaimplantat inte har på sig 
sitt hjälpmedel försvinner möjligheten att höra. 

Hörselnedsättning är en funktionsnedsättning som är medfödd eller uppstår i olika åldrar (Roos & 
Fishbein, 2006). Vid hörselnedsättning kan hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater behövas för 
att den hörselskadade ska kunna ingå i talade kommunikativa sammanhang. Gruppen med 
hörselnedsättning är mycket större än gruppen med dövhet. 

I lexikogrammatik är det inte enbart de enskilda enheterna i ett språk som är intressanta utan hur 
enheterna tillsammans skapar betydelse i sammanhanget (Hedeboe & Polias, 2008). Språkets 
beståndsdelar kan ses som en hierarki av enheter och är exempelvis ord, fraser eller satser. 

Modalitet uttrycker åsikter om vad som är sannolikt, vanligt, vad vi tycker är nödvändigt eller är 
villiga att göra (Hedeboe & Polias, 2008). Ofta uttrycks modalitet med modalverb som ex. kan, vill, 
måste och borde. Även adverbial som kanske och alltid är vanliga uttryck för modalitet. 

Morfem förklaras av Holm och Larsson (1980) som de minsta betydelsebärande enheterna i ett 
språk. I ordet målade är mål roten i ordet, måla stammen och -de ordets böjningsändelse. I 
teckenspråk motsvaras det av handformens grundform utan rörelse eller riktning på tecknet. 

Sammanbindningsmarkörer i en text är kohesiva drag som konnektorer samt hur referenter i texten 
har ett samband och kan länkas till varandra (Liberg, 2001). Liberg förklarar konnektivitet vara 
läsartilltal och olika innehållsaspekter i texten som engagerar läsaren.  

Semantik står för betydelselära och är studiet av de olika språkens betydelsesystem, ordens 
betydelseomfång och betydelseförändringar (Holm, 2000). 

Syntax är hur meningsbyggnaden ser ut i ett språk (Holm, 2000). Meningsbyggnad handlar om hur 
ord är relaterade till varandra i en sats, en fras eller en mening. 

Teckenspråk sågs officiellt under en lång tid inte som ett fullvärdigt språk (Ahlgren & Bergman, 
2006). År 1981 erkändes i riksdagen teckenspråket i Sverige som dövas språk (Bergman & Nilsson, 
1999). Sverige blev därmed det första landet i världen som gav teckenspråk ett officiellt 
erkännande. Teckenspråk är ett gestuellt-visuellt språk (Roos & Fischbein, 2006). Precis som talade 
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språk finns det flera teckenspråk i världen då teckenspråk som språk inte är internationellt. 
Teckenspråk har i likhet med talat språk en grammatik vilket innebär att det finns en följd av regler 
för hur symbolerna kombineras (Ahlgren & Bergman, 2006). I sitt utförande består teckenspråk av 
flera delar vilka beskrivs av Roos och Fischbein (2006) som händernas form, rörelser och placering, 
munnens rörelser och form och kroppens position och rörelse. Teckenspråk har också ett 
handalfabet som innebär att det finns en handform för varje bokstav i alfabetet. I döva barns 
utveckling till läsande och skrivande människor har handalfabetet en särskild betydelse eftersom de 
utvecklar ett intresse för skrivna ord när de får se vuxna i omgivningen använda handalfabetet 
(Ahlgren & Bergman, 2006). 

Roos och Fischbein (2006) talar om tvåspråkighet för personer med dövhet och hörselnedsättning 
som en funktionell tvåspråkighet. Det innebär att döva och hörselskadade med språken svenska och 
teckenspråk kan använda båda språken för att kommunicera med omvärlden, söka ny kunskap, 
påverka sin situation och utveckla sin personlighet. Det handlar om att kunna behärska och 
utvecklas som människa med två språk i olika sammanhang. För döva och hörselskadade kan 
tvåspråkigheten vara betydelsefull för att få tillgänglighet och delaktighet i samhället. 
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 4. Metod 

 Här följer en presentation om mitt val av metod och förhållningssätt.  

 4.1 Material och urval 
Jag har i min studie avgränsat området skönlitteratur till att behandla barnlitteratur. Utifrån FN:s 
barnkonvention är ett barn en individ upp till arton års ålder (UNICEF, 2008). Konventionen gör 
vidare en avgränsning och skiljer på ungdomar och barn. Utifrån deras riktlinjer kring begreppet 
barn avser en skönlitterär barnbok böcker utgivna för barn i åldrarna 1-12 år. 

Jag har med hänsyn till den begränsade tidsperioden för analyserna valt att analysera tre 
barnböcker. Dessa är Linnea i Målarens Trädgård (Björk, 1985), Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige (Lagerlöf, 1989) och Ronja Rövardotter (Lindgren, 1981). Valet av böcker baseras 
på att alla tre böcker är skrivna av olika erkända författare i Sverige och böcker som i Sverige är väl 
kända bland både barn och vuxna. 

 4.2 Hermeneutik  
I analyserna använder jag mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att jag använder 
mig av min förförståelse som en tillgång under analysen. Genom att ha ett hermeneutiskt 
angreppssätt i analyserna vill dessa bidra till läsarens förståelse för texterna, översättningen och 
tolkningen av texterna (Ödman, 2007). Ödman tar upp att det finns flera sätt att förstå världen eller 
en särskild företeelse på och avsikten med ett hermeneutiskt förhållningssätt är att för läsaren peka 
på men inte påpeka tolkningar. Det innebär att min tolkning påverkas av min förförståelse som i sin 
tur påverkas av min erfarenhetsvärld. Genom språket skapar jag sedan en dialektik mellan min 
tolkning och förståelse. Ödman beskriver att en dialektik mellan tolkning och förståelse innebär att 
det är det studerade ämnet som ställer frågor som forskaren försöker besvara. För att förstå det nya 
behöver jag alltså arbeta med att förstå mig själv på ett nytt sätt. 

En mycket viktig aspekt som Ödman tar upp är att man vid översättning av en text måste se till 
helheten och sammanhanget och komma ihåg att en översättning alltid bygger på en tolkning. 
Genom att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär analyserna att jag går in i och ut ur 
materialet och går från helheten till delarna. För att kunna tillgodogöra mig huvudinnebörderna i 
analyserna krävs det att jag ser på huvuddrag och även strukturer i texterna för att få möjlighet att 
se utvecklingslinjerna i dem. För att utvecklingslinjerna ska framgå behöver jag i min skildring se 
hur den samhälleliga och existentiella dimensionen kan avspeglas genom texterna. Detta för att få 
svar på hur texternas utformning samt strukturella likheter och olikheter kan lära oss något om vad 
lärare i en tvåspråkig undervisning i svenska och teckenspråk kan behöva känna till för att stödja 
eleverna i deras svenska språkutveckling. 
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4.3 Kunskapskritisk analys 
Bergström och Boréus (2005) beskriver att epistemologi, som är läran om kunskap, har som 
utgångspunkt att inte skilja den språkliga världen från den sociala och politiska världen. Genom att 
visa öppenhet och deltagande till det studerade kan jag inta ett kunskapssökande förhållningssätt. I 
kunskapskritiska analyser är texter viktiga för vår kunskapsutveckling (Hellspong, 2001). Detta 
eftersom skriftspråket fångar våra tankar och ger oss möjlighet att forma och utveckla dem. I 
kunskapskritiska analyser är frågorna formulerade för vetenskapliga eller allmänt utredande texter 
men har som syfte att öppna sig för nya perspektiv. Genom att göra våra tankar synliga för oss 
själva skapar vi möjligheten att bearbeta vår kunskap när vi försöker se sammanhanget och fylla ut 
kunskapsluckorna. 

Syftet med att göra en kunskapskritisk analys är att bearbeta texterna i syfte att finna vilka 
kunskaper texterna kan ge mig samtidigt som jag ser kritiskt på dem. Kunskapen i en text ska ses 
som en individuell och social kompetens som med språkets hjälp formas och förmedlas (Hellspong, 
2001).  

 4.4 Studiens tillförlitlighet 
Textanalyserna i uppsatsen har fokus på skönlitterära texter avsedda för barn och översättningen av 
dem från svenska till teckenspråk. Jag är medveten om att mina tolkningar, mina språkkunskaper 
och min förförståelse kommer att påverka mitt resultat. Det betyder att om någon annan genomför 
samma analys som jag har gjort kan tolkningarna komma att se annorlunda ut. Ytterligare en 
begränsning är att forskning om tvåspråkiga barn i svenska och teckenspråk idag fortfarande är ett 
ungt område och forskningstillgången inom området är därför begränsad. 

 4.5 Analysmodell 
För textanalyserna har jag valt två utgångspunkter; 

1. Textanalys 
2. Översättningsanalys 

 4.5.1 Textanalys 

För att få möjlighet att se texterna i sin helhet har jag gjort textanalyser. Jag har hämtat inspiration 
från Hallberg (2008) och valt att i textanalyserna utgå från följande perspektiv: 

 
•  Textens genre •  Berättelsens tema •  Barnlitterära motiv 
•  Berättarperspektiv •  Upplevelseperspektiv  •  Rum och miljö 
•  Illustrationer 
 
Litteratur är en resa i tiden där författaren måste anpassa sig till rådande kulturella normer. Textens 
genre är berättelsens mönster. Hedeboe och Polias (2008) definierar genre som den målinriktade 
sociala processen som medlemmarna i en kultur känner igen genom kännetecknande steg. Den 
berättande genrens sociala syfte är att underhålla och inom den berättande genren kan vi finna olika 
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berättande mönster som talar om vad det är för berättelse. Inom barnlitteraturen kan det vara 
mönster som äventyr, historisk berättelse, fabel, konstsaga osv. 

Berättarperspektiv är vem i texten som talar till läsaren. Jag delar upp berättarperspektivet i två 
kategorier. Den första kategorin är berättaren i tredje person och den andra jag- berättaren. En 
berättare i tredje person kan vara den allvetande berättaren likväl som den inkännande berättaren. 
Jag- berättaren möter vi dels i böcker som följer dagbokens mönster. En jag- berättare inger ofta ett 
starkt förtroende hos sina läsare. 

Temat i en berättelse är de händelser som utvecklar motivet i berättelsen och utgör den röda tråden 
medan motiv är den bestämda ram som utvecklar temat. Upplevelseperspektivet är den händelse i 
berättelsen som är den mest dominerande händelsen. 

Rum och miljö är de miljöer författaren presenterar för läsaren. I en berättelse kan flera 
miljöskildringar finnas. Exempel på rum och miljö är skogen, köket, närområdet, vägen till skolan 
osv. Illustrationer samverkar med texten och i textanalys handlar det om att se över bildernas 
funktion i förhållande till texten. 

 4.5.2 Översättningsanalys 

För översättningsanalyserna har jag utgått från Ingos (2007) fyra grundaspekter vid översättning: 

•  struktur • varietet • semantik • pragmatik 

Genom att utgå från de fyra grundaspekterna blir jag tvungen att pragmatiskt reflektera över hur 
den grammatiska strukturen och den språkliga varieteten samspelar. Texten skall vara möjlig att 
tillämpa för målgruppen samtidigt som författarens budskap och stil i högsta grad skall återges 
likvärdigt.  

Struktur, som en av fyra grundaspekter i översättning, handlar om att se till språkets form vilket 
innebär att översättaren måste anpassa källspråkets och målspråkets grammatiska strukturer till 
varandra. Det gör att översättaren behöver se till stilen i texten vilken präglas genom den språkliga 
varieteten samtidigt som översättaren tar hänsyn till språket i situationskontexten. Eftersom en text 
uppkommer utifrån vissa situationella förhållanden krävs ett pragmatiskt perspektiv hos 
översättaren där översättaren gör en situationsanpassning av texten utifrån målgruppen för att 
anpassa källspråkets semantiska struktur till målspråket. Författarens budskap och stil skall i så hög 
grad som möjligt överföras till målspråket. 
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 5. Tre textanalyser 

Under rubriken Skönlitteratur i undervisningen ges perspektiv på hur skönlitteratur kan 
användas i skolan. Här följer en analys av texter som ingått i litteraturgenomgången där jag 
analyserar texterna med ett tvåspråkigt perspektiv i svenska och teckenspråk. De tre texterna 
jag har valt att utgå från är Linnea i Målarens Trädgård (Björk, 1985), Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige (Lagerlöf, 1989) samt Ronja Rövardotter (Lindgren, 1981). 

 5.1 Linnea i målarens trädgård 
Analys av boken Linnea i Målarens Trädgård av Christina Björk (1985). Bilderna som diskuteras i 
textanalysen finns att hitta i bilaga 2. 

 5.1.1 Textanalys 

Berättelsen om Linnea i Målarens Trädgård är uppbyggd på en komposition som utgår från en resa. 
Precis som att Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är skriven som en didaktisk 
forskningsfärd (Edström, 1980) är Linnea i Målarens Trädgård också en didaktisk forskningsfärd 
eftersom författaren smyger in fakta i texten. 

Berättelsens början skildrar Linnea och Blomkvist hemma i Blomkvists vardagsrum. Linnea sitter 
och bläddrar i Blomkvists bok om konstnären Monet. Eftersom Linnea älskar blommor önskar hon 
att hon stod på den lilla japanska bron vid näckrosdammen i målarens trädgård. Blomkvist svarar 
Linnea om att det inte är helt omöjligt. Tillsammans reser de till Frankrike och när Linnea sedan 
kommer hem har hon lärt sig mycket genom sina nya erfarenheter och möten med människor. 

Barnlitterära motiv är i berättelsen bundna till sin genre. I berättelsen om Linnea i Målarens 
Trädgård åskådliggörs Linnea som det utforskande barnet. Motivet gestaltas i berättelsens tema där 
Linnea skildras som en flicka som brinner av lust för att lära sig nytt. Då författaren valt att utforma 
berättelsen som en didaktisk forskningsfärd följer vi med Linnea och Blomkvist när de besöker 
museum, utforskar blommor, träd och impressionistiska tavlor samt bekantar sig med Frankrikes 
matkultur. Bokens dominerande upplevelseperspektiv utgår från den japanska bron och framförallt 
näckrosdammen. Linnea funderar redan på hemmaplan på hur det skulle vara att stå på bron och 
blicka ut över näckrosorna. När hon och Blomkvist är på museum i Paris fascineras Linnea av 
Monets näckrosmålning. Väl i trädgården vill Linnea själv både fota och rita av en näckros. När 
Linnea sedan personligen får stå på bron i verkligheten finner hon situationen så märkvärdig att hon 
blir tårögd. 

Berättelsen i boken utgår från en jag- berättare med Linnea som frontfigur och berättare. Eftersom 
berättelsen utgår från jag- perspektivet blandas andra personer och deras upplevelser in men precis 
som i jämförelse med dagböcker behöver Linnea som jag- berättare inte introducera dessa 
omständigheter då Linneas värld för henne är väl känd. I boken om Linnea begränsas förståelsen 
för omvärlden av flickans referensramar vilket är vad som ger berättelsen sin karaktär. 

Med tanke på de begränsningar som uppkommer med jag- berättaren blir bilderna ett starkt 
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komplement till texten. I berättelsen om Linnea finns bilder på de blommor och blad Linnea i texten 
talar om. Bilderna hjälper till att förmedla den faktakunskap som författaren smugit in i texten 
genom miljöbeskrivningar. Ett sådant exempel är: 

”Nedanför oss växte alla näckrosorna, röda, skära och vita. På själva bron klättrade en växt som 

heter blåregn. Jag tog ett blad och pressade”. (Björk, 1985, s. 26).

För att ge eleverna en bra introduktion till en ny läsebok är det viktigt att eleverna ges en chans till 
förförståelse. Detta gör vi enkelt genom att diskutera fram- och baksida på boken. Vi kan genom att 
tala om framsidan fundera över vem flickan är och vem mannen bredvid Linnea på det gamla fotot 
är. Vad är det vi ser på bilden och vilka förväntningar bygger vi upp kring boken? 

 5.1.2 Översättningsanalys 

Eftersom teckenspråk inte har ett skriftspråk är jag tvungen att låna det svenska skriftspråket vid 
presentationen av översättningsanalyserna. Men det är dock viktigt att skilja på teckenspråket och 
det svenska språket. För att markera i texten i översättningsanalysen att det är teckenspråk jag syftar 
på använder jag mig av versaler i svenskan. Som stöd för att skriva ner översättningsanalyserna har 
jag använt mig av transkriptionskonventioner (Mesch & Wallin, 2009) vilka finns sammanfattade i 
bilaga 1.  

 5.1.2.1 Utvalt stycke 

”Tänk att jag har varit i målarens trädgård! Och i Paris! Blomkvist var också med, ja det var hans 

idé. Men jag ska kanske berätta från början. Jag älskar blommor. (Jag är ju till och med döpt 

efter en blomma.) Allt som växer är jag intresserad av, så är det med mig. Så är det med 

Blomkvist också, han som bor i samma hus som jag. Blomkvist är trädgårdsmästare, men nu är 

han pensionerad. Och det är mycket bra, för då har han tid med mig. Blomkvist vet nästan allt 

om växter, verkar det som”. (Björk, 1985, s. 7). 

 5.1.2.2 Översättning 

”TÄNK PERF BESÖK MÅLARE/POSS-fh TRÄDGÅRD I PARIS bs-BLOMKVIST CITATTECKEN 

BLOMKVIST FÖLJA PRO-1-OBJ POSS-fv IDÈ FLYGA PEK-f VERKLIGEN FUNDERA p-RULLA-BAKÅT 

BERÄTTA BÖRJAN PRO-1 PRO-1 ÄLSKAR BLOMMOR. POSS-1 NAMN VERKLIGEN FRÅN BLOMMA 

INTRESSERAD ALLT VÄXAx2 SAMMA BLOMMA/KVIST. VI-fv BO SAMMA HUS PEK-v 

BLOMMA/KVIST FÖRUT TRÄDGÅRD/MÄSTARE NU PENSIONERAD TYCKA MYCKET BRA PRO-1 

ORSAK PEK-v HA TID LEKA MED PRO-1-OBJ. SE-UT-fv BLOMMA/KVIST VETA ALLT OM VÄXTx2”.  

 5.1.2.3 Resultat av text- och översättningsanalys 

Genom att läsa texten på baksidan av boken introduceras vi till vad vi kommer att möta. Vi får veta 
att flickans namn är Linnea och att mannen på fotot heter Claude Monet samt att han är målare. Det 
skrivs om både Japan och Frankrike då det talas om att Linnea har varit i Paris och stått på den lilla 
japanska bron. Men det är först i bokens inledande text som landet Frankrike nämns och vi kan 
först då göra anknytningar mellan Paris och Frankrike. Svenskans alfabet och teckenspråkets 
handalfabet skiljer sig åt. För att främja kontrastiva analyser i klassrummet är en diskussionsfråga 
hur vi bokstaverar Paris på teckenspråk och hur vi skriver Paris på svenska. Detta för att ge en 
hänvisning till skriftspråkande svenska samtidigt som vi har en diskussion om tecknets form och 
bildning. För att diskutera tecknets form och bildning kan vi samtala om varför vi tecknar Paris som 
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vi gör. Vid en diskussion om tecknets form kan eleverna ges en förförståelse för tecknets bildning 
samtidigt som kunskapen om Paris vidgas när kunskapen om att vårt tecken för Paris figurerar 
Eiffeltornet medvetandegörs. Det finns också anledning till att diskutera med eleverna om att 
personnamn i teckenspråk inte brukar presenteras med HETER men att det däremot är möjligt vid 
presentation av städer. 

I teckenspråk utnyttjas det spatiala utrymmet i och med att den tecknande använder sig av utrymmet 
framför sig (Ahlgren & Bergman, 2006). Som berättare intar jag Linneas roll medan övriga figurer 
ges en lokalisering. När en ny person introduceras får denna en placering i teckenrummet framför 
den tecknande samtidigt som tidigare introducerade personer på ett smidigt sätt kommer in och ut 
ur berättelsen. Genom att använda sig av olika riktningar i tecknets utförande och blickriktningar 
förmedlas en visuell scen för mottagaren.  

Pekfunktionen är vanligt förekommande i teckenspråk för att visa på plats eller textpersonernas 
placering. I textens inledande mening säger Linnea Tänk att jag har varit i Målarens Trädgård! 
Och i Paris! I översättningen till teckenspråk utelämnar jag pekfunktionen i tecknet för MÅLAREN 
och använder mig istället av en flat hand som står för genitiv och uttrycker ägande (POSS-fh). 
Samtidigt som lokaliseringen visas genom riktningen som tecknet utförs i uttrycks i detta fall 
målarens ägande av trädgården. 

Prepositioner framkommer på teckenspråk i det spatiala fältet eller i markörer som inte visas 
manuellt. Det gör att berättaren vid översättning från svenska till teckenspråk måste inta det visuella 
perspektivet och utnyttja personerna i berättelsen genom lokalisering och förflyttningar. Ett utdrag 
som på svenska lyder Blomkvist var också med, ja det var hans idé. Att Blomkvist var med skulle 
på teckenspråk kunna översättas till bs-BLOMKVIST CITATTECKEN BLOMMA/KVIST FÖLJA 
PRO-1-OBJ, POSS-fv IDÈ FLYGA PEK-f. I tecknet FÖLJA används två artikulatorer (två händer) 
som utför en rörelse. Den ena artikulatorn figurerar i detta fall Blomkvist och den andra Linnea 
varav de gör en åtföljelse. Genom att presentera det sammansatta tecknet BLOMMA/KVIST med 
ett citattecken innan visar jag för mottagaren att Blomkvist på teckenspråk i fortsättningen av 
berättelsen kommer att presenteras med tecknet BLOMMA/KVIST istället för med bokstavering. 

I inledningen av den svenska texten uttrycks tempus genom svenska ordet varit. Teckenspråk visar 
inte tempus i verbformerna utan i form av lexikala enheter i syntaxen. Med andra ord uttrycks verb 
i teckenspråk utifrån hur olika tecken sätts samman och tillsammans skapar betydelse i 
sammanhanget. För att i teckenspråk förklara att det är något som hänt förut och inte nu kan jag 
välja att använda tecknet för PERF (som är mer känt som happ på grund av tecknets munrörelse). 
Svartholm (1990) markerar att det är viktigt att inte kategorisera ”happ” som tempus då teckenspråk 
inte har ett tempussystem. Däremot har vissa hjälpverb som exempelvis PERF i teckenspråk en viss 
temporal betydelse (Ahlgren & Bergman, 2006). Temporala ord, i detta fall tecken, är ord som 
säger något om tiden (Holm & Larsson, 1980). Talaren kan genom valet av tidsform förlägga den 
handling som uttrycks till sitt eget nu, till tidpunkten före nu eller till framtiden.  

Att använda sig av PERF BESÖK blir i detta fall en semantisk översättning av betydelsen i har 
varit i... Efter det följer inledningen av men jag ska kanske berätta från början. För att förtydliga på 
teckenspråk att jag ska kanske kan jag välja att inleda meningen som VERKLIGEN FUNDERA p-
RULLA-BAKÅT BERÄTTA BÖRJAN PRO-1. TÄNKA får då bli det tecken som ger uttryck för 
modaliteten i det svenska ordet kanske. Genom att teckenspråk dessutom använder sig av icke 
manuella signaler, som exempelvis instämmande huvudskakningar kan innebörden överföras från 
källspråket till målspråket. 
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Och det är mycket bra, för då har han tid med mig. Blomkvist vet nästan allt om växter, verkar det 
som. Modaliteten i verkar det som visar att Linnea inte är riktigt säker, men att Blomkvist i hennes 
ögon vet nästan allt om växter. En ändring av källspråket skall endast ske när målspråket kräver det 
(Ingo, 2007). För att texten skall bli anpassad för målspråket i denna mening sker en översättning 
som på svenska skulle uttryckas som Det verkar som Blomkvist vet nästan allt om växter. Med hjälp 
av kroppssignaler överförs känslan i texten på teckenspråk. 

Linnea talar om hur hon älskar blommor. Ordet ”älskar” har en hög modalitetsgrad. För att beskriva 
och gradera känslor kan en variation av ord användas: gillar, tycker om, avgudar. Vad är det som 
skiljer dessa uttryck i det svenska språket och vilka nyanser finns i teckenspråk är en 
diskussionsfråga att ta upp med eleverna. Dessutom kan i svenska ordet målarens flera betydelser 
hittas på svenska. Det kan öppna till en diskussion om språk. Vad kan vi hitta i ordet målarens? 
(Mål - målar – målaren – målarens). 

Vi kan i texten hitta flera sammansättningar på svenska, som exempelvis Blomkvist, 
trädgårdsmästare, näckrosmålningar, avbildade. Ser vi exempelvis till ordet avbildade motsvarar 
delen av att något är itu eller sönder vilket inte är gällande i sammansättningen. Om vi lär eleverna 
att tänka på sammanhanget som ordet är med i och till att se till närliggande ord om eleverna i inte 
förstår ett ords betydelse övar vi eleverna till att utveckla strategier i sin läsning. Detta öppnar för 
en diskussion om hur ord skiljer sig åt. Ett ord kan betyda en sak i ett sammanhang för att i ett annat 
sammanhang ha en annan betydelse. Genom att stödja eleverna i att utveckla lässtrategier och inte 
endast ge eleverna rätt svar vid deras frågor om språk motiverar pedagogen till en 
strategiutvecklande läsutveckling för eleverna. 

Förutom att göra eleverna medvetna om skrivartekniska drag kan här följas en diskussion om 
skillnader mellan talspråk och skriftligt språk i texten. Teckenspråk har som språk inget skriftspråk 
och eftersom döva elever inte kan jämföra svenskan som skriftspråk med det talade språket behöver 
vi lyfta fram vilka faktorer som skiljer skriftspråket och det talade språket. 

 5.2 Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige 

Här följer en analys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf (1989). 
Bilderna som diskuteras i textanalysen finns att hitta i bilaga 2. 

 5.2.1 Textanalys 

Nils Holgersson skulle kunna ses som en äventyrsberättelse samtidigt som vi vet att Selma Lagerlöf 
hade fått i uppdrag att skriva en ny läsebok för folkskolan (Lagerlöf, 1989). Boken skulle göra 
barnen förtrogna med deras land och Lagerlöf ville överföra kunskapen till barnen på ett spännande 
sätt och beskriva Sverige implicit med Nils Holgerssons resa genom landet tillsammans med 
flyttfåglarna. Berättelsens tema gestaltas av Nils Holgerssons utforskande av sitt hemland. Nils är 
en lat pojke hemma på gården och ställer mest till med odygd. En dag när han stannar hemma från 
predikan i kyrkan möter han en liten pyssling till tomte på gården hemma. Nils börjar busa med 
tomten och fångar honom i en håv. Detta spratt gör tomten vansinnig och han förvandlar Nils till en 
pyssling utan Nils medtycke. Som pyssling kan nu Nils förstå vad det är djuren säger och det dröjer 
inte länge förrän han anar hans impopularitet bland dem. När en tamgås sedan blir lockad av 
vildgässen att följa med till fjälls vill Nils göra sin mor och far gott genom att få gåsen att stanna på 
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gården. Det slutar med att Nils av misstag råkar följa med gåsen upp i luften och en spännande resa 
genom Sveriges landskap tar sin början. För att få bli en människa igen måste Nils se till att 
tamgåsen kommer hem tryggt efter sin färd. 

Innan resan är Nils en lat pojke som ställer till med besvär för sina föräldrar. När han förvandlas till 
en pyssling börjar han själv förstå att han inte är särskilt omtyckt av sin omgivning och att det har 
sina orsaker. Det barnlitterära motivet handlar om att utveckla sin kunskap om sitt fosterland och 
om vänskap. När Nils följer fågelflocken på deras resa genom landet ser han det som en chans att 
bli en bättre människa. Genom att göra goda gärningar och vara en lojal vän bygger han upp ett 
förtroende och en vänskap med fåglarna vilket skildrar Nils Holgerssons utveckling från byracka 
till en pojke med ett stort hjärta.  

Berättelsen bygger på ett berättarperspektiv i tredje person som är av allvetande karaktär men som 
utgår från Nils perspektiv. Det gör att omvärlden tolkas utifrån vad Nils ser, tänker och upplever. 
Upplevelsen av Sveriges skiftande natur är den huvudsakliga miljön i berättelsen där flyttfåglarnas 
återvändo styr årstiden i berättelsen. Berättelsens dominerande upplevelseperspektiv är berättelsens 
tema och Nils Holgerssons resa genom Sverige. Det som utgör slutklämmen är när Nils återvänder 
till gården som pyssling då vintern börjar närma sig och fåglarna är på väg söderut igen. Hans mor 
och far är bekymrade över att det går så dåligt för gården och för att Nils inte skulle hitta hem om 
de blev tvungna att sälja sitt hem. En av hästarna kan inte arbeta bra på grund av en spik i foten 
vilket Nils får reda på genom sin förmåga att prata med djuren. Nils beslutar sig för att hjälpa sina 
föräldrar men vågar inte visa sig för dem. Men när föräldrarna fångar tamgåsen som dykt upp på 
gården igen för slakt bestämmer sig Nils för att rädda sin vän. Nils lyckas med att rädda gåsen och 
att bli människa igen. På bilden vid texten ser vi hans mor och far vara glada över Nils hemkomst. 
Modern ger uttryck för omsorg genom att krama om Nils och pappan står lycklig men avvaktande 
bredvid. Hatten har han tagit av från huvudet och håller framför bröstet och tittar på sin fru och son.  
I bakgrunden ser vi gåsen och hans vän frigivna och lyckligt flaxa med vingarna. Kläderna speglar 
berättelsens tidsperspektiv då mamman har ett vitt förkläde och ett huckle på huvudet och pappan 
en väst och en hatt. Nils själv har haft samma kläder både som människa och pyssling, på huvudet 
har han en röd luva och västen är grön. Både luvan och den gröna färgen är objekt som förknippas 
med den traditionella bilden av pysslingar. 

Nils är glad över att vara hemma men är ledsen över att inte ha fått säga farväl till sina vänner i 
fågelflocken. Men dagen efter Nils hemkomst återkommer fågelflocken och dess ledare Akka till 
Nils för att säga farväl. Pojken blir överlycklig men gässen och han talar inte längre samma språk. 
På bilden vid texten där Nils får säga farväl till sina vänner ser vi Nils sitta i gräset med Akka i sin 
famn. De kramar varandra och Akka har sin näbb på Nils axel. I texten står däremot att: 

”Då reste sig pojken och gick fram till Akka. Han klappade henne och smekte henne över halsen. 

Därpå gick han över stranden mot land för han visste ju att fåglarnas sorg aldrig vara länge, och 

han ville skiljas från dem medan de ännu var bedrövade över att de hade mist honom”. 

(Lagerlöf, 1989, s. 1). 

Bilden samspelar alltså med texten men är samtidigt en egen tolkning av illustratören då kramen 
mellan Nils och Akka inte omnämns i texten som en kram utan som en klapp och en smekning. 

 5.2.2 Översättningsanalys 

För en förklaring av översättningsanalyserna hänvisar jag till rubrik 5.1.2. 
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 5.2.2.1 Utvalt stycke 

”Det var en gång en pojke. Inte stort dög han till, han hade mest lust att sova och äta och ställa 

till odygd. Nu var det söndagsmorgon och pojkens föräldrar skulle gå till kyrkan. Skönt, tänkte 

pojken, då kan jag skjuta med fars bössa, utan att någon lägger sig i. Men far gissade nog hans 

tankar. ”Vill du inte följa med till kyrkan så får du läsa predikan hemma”, sa han”. (Lagerlöf, 

1989, s. 1).  

 5.2.2.2 Översättning 

”LÄNGESEDAN POJKE. PEK-f LAT. VILL BARA SOVA ÄTA + BRÅKA BESVÄR. NU SÖNDAG 

MORGON POJKE/POSS-f FÖRÄLDRAR SKA GÅ KYRKA PEK-fh POJKE FUNDERA SKÖNT. BETYDA 

JAG HÄMTA-fh PAPPA-POSS-fh BÖSSA. PEK-fh INTE p-KNACKA-PÅ-AXELN g-AJABAJA PAPPA p-

TITTA-h-f-u-n p-GNIDA-HAKAN OM INTE FÖLJA KYRKA BETYDA PEK-f LÄSA PREDIKAN HEMMA”. 

 5.2.2.3 Resultat av text- och översättningsanalys 

Eftersom berättelsen som skrevs av Selma Lagerlöf är skriven på tidigt 1900-tal präglas texten av 
ordval och uttryck som inte förekommer i samma grad idag. 

För att följa teckenspråkets grammatik blir en översättning av det var en gång på teckenspråk 
LÄNGESEDAN. Att välja att teckna EN GÅNG skulle leda till att översättningen byggs på tecknad 
svenska och skulle därför avvika från teckenspråkets grammatik. 

Inte stort dög han till är ett uttryck som inte har en semantisk motsvarighet i teckenspråk. På 
svenska ligger i meningen en värdering av pojken varav vi för att finna en 
översättningsmotsvarighet kan fundera över vilken värdering ”inte stort” ger till verbet duga. Det 
gör att jag väljer att tolka pojken som lat. Nils Holgersson är en text som skrevs i början av 1900-
talet och kan därför användas för att diskutera hur svenska språket har utvecklats det senaste 
århundradet. 

Han hade mest lust att sova och äta och ställa till odygd. Jag finner tecken VILL BARA som en 
stilnivå som kan jämföras med hade mest lust i detta sammanhang. Lust som är synonymt med 
intresse, glädje och önskan visar på vad pojken vill samtidigt som ”mest” förklarar vilken grad. 
Konjunktionen och upprepas två gånger i den utvalda meningen. Äta och ställa till odygd är här ett 
ytterligare tillägg till föregående sagda. Med hänsyn till att texten skrevs för över hundra år sedan 
väljer jag att försöka bevara den ålderdomliga nivån i texten på teckenspråk genom att välja att 
använda mig av tecknet PLUS som motsvarar och i svenska språket. 

Nu visar på tempus och i teckenspråk är NU semantiskt med svenskans nu. Att det nu är 
söndagsmorgon vill jag visa på teckenspråk genom att göra en upprepad vridrörelse i tecknet NU. 
Genom att teckna i varierad hastighet kan vi lyfta fram berättartekniska drag som förstärker texten 
varav det är viktigt att ta hänsyn till att teckenspråk oftare använder sig av textpersonens perspektiv 
framför berättarperspektivet.  

Då ”pojkens föräldrar” förtydligar att det handlar om just denna pojkes föräldrar gör jag en 
semantisk översättning till teckenspråk genom att teckna ”POJKE-POSS-f”. 

Skönt, tänkte pojken, då kan jag skjuta med fars bössa, utan att någon lägger sig i. Skönt är här en 
reaktion som pojken tänker. Jag väljer därför att översätta till POJKE FUNDERA SKÖNT. Då kan 
jag som sedan efterföljs i meningen är en inledning till den slutsats som pojken drar. På teckenspråk 
översätts därför enklast betydelsen av att pojken kan till BETYDA JAG HÄMTA-fh PAPPA-
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POSS-fh  BÖSSA(POSS visar pappans lokalisering och roll som ägare). Eftersom jag i tecknet 
BÖSSA kan lägga in flera betydelser genom berättartekniska drag som förstärker texten kan jag 
genom att visa hur jag siktar med bössan och sedan avfyrar ett skott göra grundtecknet 
polysyntetiskt. Det polysyntetiska tecknet har ett större begreppsomfång än vad tecknets ursprung 
inkluderar. 

Utan att någon lägger sig i är en förklaring till vad pojken tyckte var skönt. Här behöver jag som 
översättare till teckenspråk fundera över vem som är någon eftersom teckenspråk utnyttjar 
textpersonernas perspektiv. Konkret i detta fall är någon föräldrarna. Betydelsen av att pojken 
tycker att det är skönt att ingen lägger sig i gör att jag på teckenspråk kan lägga in en värdering från 
föräldrarnas perspektiv. På teckenspråk kan den svenska meningen bli ett påstående i följande form; 
PEK-fh INTE p-KNACKA-PÅ-AXELN varav det följs av en gest i form av ett höttande finger som 
visar pojkens värdering av föräldrarnas åsikter i hans slutsats. 

Men far gissade nog hans tankar. I teckenspråk finns inte som i svenskan flera synonymer till 
pappa. I berättarens påstående har pappan gjort en tolkning. Jag väljer därför att översätta till 
PAPPA p-TITTA-h-f-u-n där jag genom att visa hur pappan synar pojken uppifrån och ner ett par 
gånger och samtidigt använda mig av icke-manuella markörer i ansiktet kan förmedla pappans 
aning om att pojken har något lurt på gång. Vill du inte följa med till kyrkan så får du läsa predikan 
hemma, sa han. Eftersom jag i teckenspråk redan tagit på mig pappans roll i föregående sats kan jag 
utesluta att förklara att pappa sa. Hur jag väljer att teckna sa måste analyseras utifrån 
perspektivbyten och eftersom jag i detta fall tagit på mig pappans roll räcker det att enbart gnida på 
hakan och uttala villkorssatsen. Eftersom pappans kommentar är en villkorssats översätts den i 
teckenspråk till OM. OM INTE FÖLJA KYRKAN BETYDA PEK-f LÄSA PREDIKAN HEMMA. 
Att använda mig av tecknet BETYDA visar jag på följden av om inte pojken följer med, dvs. 
villkoret. 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är en text med flera äldre uttryck i det svenska 
språket. Genom att uppmärksamma hur det svenska språket har utvecklats under århundradet finns 
det anledning till att diskutera teckenspråkets språkliga utveckling i Sverige. Det kan både vara 
betydelsefullt att diskutera om vi kan se några skillnader i tecknets form idag jämfört med förr och 
att föra en diskussion om hur referensramar påverkar teckenspråket. 

 5.3 Ronja Rövardotter 
Analys av boken Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren (1981). Bilderna som diskuteras i 
textanalysen finns att hitta i bilaga 2. 

 5.3.1 Textanalys 

Ronja Rövardotter kan ses som en rövarroman, en äventyrsbok samt en familjeskildring. Exakt 
under vilken tid berättelsen utspelar sig är svårt att avgöra men boken skildrar såväl rövarborgen, 
skogen och två familjers rivalitet. Ronja och Birk är vänner samtidigt som deras familjer är rivaler. 
Det gör att boken dessutom kan sägas likna Romeo och Julia-romanen (Hallberg, 2008). Ronja 
värdesätter sin vänskap med Birk vilket gör att hon gör uppror mot sina föräldrar som inte tillåter 
att deras enda dotter umgås med deras rivalers son. 

I berättelsen om Ronja gestaltas hennes syn på världen och ju mer kunskap Ronja får desto mer 
inser hon hur dum hon varit. Bokens motiv bygger på kampen för fred och rättvisa. Temat i 
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berättelsen förkroppsligas genom dialoger och motiv som en stark naturnärvaro i skogen och 
miljöbeskrivningar. Berättarperspektivet är i tredje person och av en allvetande karaktär. Genom att 
välja en allvetande berättare förklarar Edström (1980) att berättaren får fri insikt i alla figurers 
tankar och känslor vilket gör att berättaren ibland vet saker om huvudpersonen som personen själv 
inte redan vet om sig själv. 

Berättelsen stil präglas av en mörk och tung förnimmelse genom ord som åsknatt, oknytt, hålor och 
gömslen. Orden gör att det finns en tendens att berättelsen tempo blir långsamt och stämningsfullt. 

Upplevelseperspektivet i boken kommer när Ronjas far Mattis kidnappar fiendehövdingens son 
Birk. I utbyte mot Birk vill Mattis att fienden ska lämna den del av Mattisborgen de tagit i 
besittning. Inte förrän fienden har lämnat borgen skall de återfå sin förlorade son. Ronja som 
utvecklat en vänskap med Birk i smyg ser Birk som sin bror och vill inte se sin bror lida eller ännu 
värre dö. Av den raseri och sorg som hennes far åsamkat henne hoppar Ronja över helvetesgapet till 
fiendens sida. Det ger fienden möjlighet att byta tillbaka sin son i utbyte mot Ronja. Mattis 
accepterar överenskommelsen men går inte att trösta, i hans ögon har han inte längre något barn. 

Från upplevelseperspektivet i boken fortsätter berättelsen att handla om Mattis förtvivlan och 
Ronjas övergivenhet. Hemma hos Birk är det inte mycket bättre och för att kunna umgås med 
varandra flyttar Ronja och Birk ut till Björngrottan för att fly från sina rivaliserade familjer och leva 
ett vildmarksliv.  

Vanligt förekommande miljöer i texten är framförallt livet i rövarborgen samt skogen där Astrid 
Lindgren genom att använda sig av årstidernas växlingar i texten tydligt målar upp en bild för 
läsaren. 

”Och så kom våren som ett jubelskrik över skogarna kring Mattisborgen. Snön smälte. Den rann i 

strömmar nerför alla bergssidor och sökte sej till älven. Och älven röt och skummade av våryra 

och sjöng med alla sina forsar och fall en vårens vilda sång som aldrig tystnade”. (Lindgren, 

1981, s. 103). 

Bilden på sidan 105 i kapitel åtta visar hur Mattis kramar om sin dotter Ronja. Han har haft svårt att 
släppa iväg Ronja i skogen som enligt honom var full av farligheter denna tid på året. Inte förrän 
det var dags för Mattis att själv ge sig iväg för att röva släpper han ut sin dotter. Bilden förmedlar 
den kärlek och omtanke som Mattis visar genom sin oro. Mattis håller med ena armen om Ronja 
medan han med den andra klappar Ronja på huvudet. Med ett nedsjunket huvud förstärks hans 
omtanke som speglas i texten.    

Rum och miljö är de miljöer författaren presenterar för läsaren. I en berättelse kan flera 
miljöskildringar finnas. Exempel på rum och miljö i berättelsen om Ronja är skogen, köket, 
närområdet osv. Illustrationer samverkar med texten och i textanalys handlar det också om att 
analysera bildernas funktion i förhållande till texten. I jämförelse med bilden på sidan 121 i kapitel 
nio där Ronja är arg på sin far som rövat hennes hemliga vän Birk visas ena armen på Mattis vila 
bestämt på höften samtidigt som han visar sin storhet och makt genom att titta ner på Ronja. Ronja 
visar med stampande fötter och knutna händer sitt missnöje men storleksmässigt framstår hon som 
mycket liten jämfört med sin far som på bilden höjer sig över henne. Bredvid Ronja och Mattis står 
Lovis och tittar på. I texten framkommer att hon tigande hör på vilket på bilden framställs med ett 
neutralt ansikte och armarna i sidled. Det går med andra ord inte att avläsa genom bilden vad hon 
egentligen tycker och tänker om situationen. 
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 5.3.2 Översättningsanalys 

För en förklaring av översättningsanalyserna hänvisar jag till rubrik 5.1.2. 

 5.3.2.1 Utvalt stycke 

”Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja, det var en åsknatt så att allt oknytt som 

höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen, bara de grymma 

vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra väder och flög med tjut och skrik runt 

rövarborgen på Mattisberget. Det störde Lovis som låg där inne och skulle föda barn, och hon sa 

till Mattis: ”Skräm iväg grymvittrorna, så här blir tyst, annars hör jag inte vad jag sjunger!”. 

(Lindgren, 1981, s. 5). 

 5.3.2.2 Översättning 

”NÄR bs-RONJA FÖDDES NATT BERG MOLN ÅSKA PEK-f NATT I bs-MATTIS SKOGEN TROLL 

KRYPA UTSPRIDDA UNDERx2. MÅNGA ELAKA VILD bs-VITTROR CITATTECKEN SKOG/FRU FLYGA 

PEK-u PEK-vu-hu FAVORIT MOLNIGT VÄDER p-BERG PEK-f bs-MATTIS/ BERG DET-VARA 

RÖVARE/SLOTT SKOG/FRU FLYGA SKRIKAx2 PEK-n-v-h INNE SLOTT bs-LOVIS SNART FÖDA 

BABY p-TITTA-u FÅGLAR STÖRA p-KNACKA-PÅ-AXEL-v bs-MATTIS PEK-v g-BORT ELAKA 

SKOG/FRU MÅSTE TYST OM MÖJLIGT HÖRA VAD SJUNGA PRO-1”. 

 5.3.2.3 Resultat av text- och översättningsanalys 

Till skillnad från Astrid Lindgrens barnboksfigurer Pippi och Emil har Ronja i teckenspråk inte 
tillkännagetts ett allmänt känt persontecken. Det gör att jag i översättningen får bokstavera Ronjas 
namn bokstav för bokstav varje gång det förkommer i den fortlöpande texten. I det utvalda stycket 
däremot nämns Ronjas namn endast en gång. 

Teckenspråk är ett visuellt språk vilket gör att språket tvingar översättaren till att måla upp en 
visuell miljöbeskrivning för mottagaren. Ahlgren och Bergman (2006) jämför ett teckenrum med en 
scen där personer och föremål skapas. För att överföra den stämning som Astrid Lindgren vill lyfta 
fram i texten genom sitt språk och sina ordval kan jag skapa en visuell miljöbeskrivning för 
mottagaren, exempelvis genom att med spelande och spretiga händer markera området framför mig 
vid inledningen. Det ger dels mottagaren ett upptagningsområde samtidigt som stämningen från den 
svenska skriften överförs till teckenspråk. För att följa texten och måla upp miljön för mottagaren 
visar översättaren den omkringliggande miljön med bergen och molnen samt hur åskan slår ner i 
marken. 

I teckenspråk intar översättaren ofta karaktärernas roller. Genom icke manuella grammatiska 
signaler som visas i ansiktsuttryck och kroppsspråk överförs en semantisk översättning av texten, 
som exempelvis ett instämmande ja från den allvetande berättaren. När översättaren använder sig 
av en instämmande huvudnick kan känslor och stämning speglas i översättarens ansikte och 
möjligtvis också armarnas läge eftersom olika positioner förmedlar olika innebörder. Korsande 
armar skulle i det instämmande ”ja” kunna förtydliga berättarens intentioner. Genom att peka upp 
mot himlen och sedan teckna PEK-f NATT ÅSKA samtidigt som översättaren följer med blicken 
kan den instämmande huvudnicken förstärka ytterligare. Detta eftersom översättaren tagit på sig 
textpersonens roll och därför ser världen från textpersonens perspektiv. 

Den närmaste semantiska översättningen av ordet oknytt i teckenspråk jag finner är TROLL. I 
källtexten står allt oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och 
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gömslen. Med hänsyn till teckenspråket som ett visuellt och polysyntetiskt språk överför jag 
betydelsen av att trollen är utspridda i skogen genom att utnyttja den visuella scenen, TROLL 
KRYPA UTSPRIDDA. Tecknet UTSPRIDDA visar på trollens placering och samtidigt antal. 
Genom att utnyttja icke manuella signaler som blick och mimik kan stämningen och innebörden 
förmedlas. Det gör att vi i endast tecknet KRYPA kan förmedla innebörden av förskrämt och hålor. 
Som tidigare nämnt är teckenspråk ett visuellt språk som kräver att översättaren målar upp en 
visionsbild åt mottagaren. Genom att använda Pek- finger konkretiseras placeringar i teckenspråk. 
När källtexten beskriver hur de grymma vildvittrorna blir kvar ute i åskvädret precis som de älskar 
kan budskapet om att de är kvar ute i teckenspråk förmedlas genom enbart en pek- funktion. 

Vildvittror skulle synonymt kunna beskrivas som skogsfruar eller älvor på svenska men inget av 
dessa ord förekommer i teckenspråkets lexikala ordförråd. Med hänsyn till att det i målspråket inte 
finns ett tecken för vittror väljer jag att efter en svensk bokstavering av ordet teckna ett citattecken 
för att sedan förklara att vittror motsvarar ett sammansatt tecken i form av ”SKOG/FRU”. Samtidigt 
får tecknet för ”SLOTT” ersätta svenskans borg i satsen som bästa semantiska motsvarighet. Det är 
viktigt att vi tar upp likheterna och olikheterna mellan språken med eleverna så att vi kan stödja 
dem till att göra kontrastiva analyser av språken. 

För att förmedla att vildvittrorna är grymma översätts grymma till elak då teckenspråk i jämförelse 
med svenska har en mer begränsad begreppshierarki för ord som motsvarar grym. Detsamma gäller 
svenska orden tjut och skrik där tecknet SKRIKA får motsvara tecknet för tjut. Att teckenspråk är 
ett visuellt språk kan vara orsaken till att språket inte har lika stor begreppshierarki för uttryck som 
kopplas till hörseln. I klassrummet kan vi diskutera uttryck som finns på de båda språken som vi 
upplever som särskilda för språken. 

Genom att teckna FAVORIT specificeras att åskvädret för vildvittrorna är det bästa vädret. 
Eftersom teckenspråk många gånger vill visa på placeringen först inleder jag och flög med tjut och 
skrik runt rövarborgen på Mattisberget på teckenspråk genom att utnyttja pekfunktionen. Det blir 
då p-BERG PEK-f bs-MATTIS/BERG DET-VARA RÖVARE/SLOTT SKOG/FRU FLYGA 
SKRIKAx2 PEK-n-v-h. 

Källspråket följer Det störde Lovis som låg där inne och skulle föda barn, och hon sa till Mattis: 
”Skräm iväg grymvittrorna, så här blir tyst, annars hör jag inte vad jag sjunger! I översättningen 
tar jag hänsyn till att teckenspråk gärna börjar med placering först i berättandet. Efter 
konkretiseringen av att Lovis är inne och ska föda barn har jag tagit på mig rollen som Lovis och 
visar med en V-hand, som föreställer Lovis ögon, hur hon uppmärksammar fåglarnas tjut genom att 
titta åt det håll som ljudet kommer från. Genom att knacka på en axel, dvs. Mattis axel, visar jag 
som Lovis att jag vill säga honom något. När jag sedan återigen pekar på Mattis visar jag på en 
uppmaning från Lovis sida. Med en svepande hand visas en gest som visar att hon vill ha bort 
vittrorna härifrån. Teckenspråk är ett språk som utnyttjar perspektivbyten i berättandet vilket även 
möjliggör ett rollbyte mellan de olika aktörerna i berättelsen. Genom att inta perspektivbyten kan 
textpersonerna levandegöras i berättelsen genom deras kommentarer och tankar. 

Sammanfattningsvis visar översättningsanalysen att Ronja Rövardotter är en text där det finns flera 
likheter och skillnader mellan svenska och teckenspråk att diskutera med barnen gällande begrepp, 
innehåll och form. 
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 6. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka möjligheterna att använda skönlitteratur i skolan 
för att utveckla hörselskadade och döva elevers svenska språk. Kan textanalyserna svara på 
vad en lärare i en tvåspråkig undervisning i svenska och teckenspråk kan behöva känna till 
för att stödja eleverna i deras svenska språkutveckling? 

Eftersom det i en tvåspråkig undervisning i språken svenska och teckenspråk krävs en översättning 
av pedagogen vid högläsning valde jag att analysera tre böcker i ett tvåspråkigt perspektiv. Mitt val 
att använda mig av textanalys var given eftersom jag ville utföra en kvalitativ textanalysstudie som 
ser till texten i sin kontext framför ordfrekvens. Detta för att få en djupare insikt i områdets 
komplexa diskurs då högläsning kräver en förberedelse som kan vara komplex för pedagoger som 
arbetar med tvåspråkiga elever. Det som gör undersökningen begränsad är att analyserna bygger på 
min egen tolkning och därför inte kan vara allmängiltig.  

Utöver den allmänna översättningsproblematiken uppstår vid översättning från svenska till 
teckenspråk teckenspråksspecifika problem. Ahlgren och Ozolins (1983) tar upp orsaker till varför 
översättning till teckenspråk är mer komplex än översättning till talade språk. Ett problem som ofta 
sker vid översättning till teckenspråk är att teckenspråket lätt tenderar att försvenskas. Ett yttrande 
kan i teckenspråk inte återges utan att en person återger innehållet vilket gör att återgivarens stil och 
tolkning påverkar återberättandet. Dessutom ställs krav på översättaren vid att memorera innehållet 
och att återge budskapet. Ingo (2007) liknar en översättningsprocess som ett brobygge där 
källspråket och en noggrann analys finns vid den ena änden medan den andra änden är målspråket 
som i sin tur är beroende av översättarens språkbehärskning. 

Översättningsanalyserna visar att pedagoger som arbetar med tvåspråkiga barn i teckenspråk och 
svenska behöver vara medvetna om att teckenspråk och svenska är två olika språk med varsin 
grammatisk struktur. Det finns inte alltid motsvarigheter till ett svenskt ords betydelse i teckenspråk 
likväl som det inte alltid finns en motsvarighet i det svenska språket för ett teckens betydelse. I 
översättningsanalysen av Ronja Rövardotter funderar jag över om det faktum att teckenspråk inte är 
ett auditivt språk påverkar mina möjligheter att på teckenspråk hitta översättningsmotsvarigheter till 
svenska ord som tjut och skrik. Jag tänker att det kan anses vara särskilt viktigt att samtala om dessa 
likheter och skillnader med de elever som själva inte har möjlighet att uppfatta talat språket via 
hörseln. Dessutom behöver pedagogen uppmärksamma eleverna på att svenskans skriftspråk skiljer 
sig från svenskans talade språk. 

När det inte finns en semantisk översättning av ett ord är det upp till översättaren att hitta ett tecken 
eller ett ord som kan förmedla samma modalitet. När vi exempelvis ska översätta att Linnea älskar 
blommor behöver vi fundera över om vårt val av tecken vid översättningen av älskar överför rätt 
betydelse och om det valet passar in i kontexten. Om pedagogen är medveten om sina språkliga val 
visar det att det finns en medvetenhet hos pedagogen om strukturella likheter och olikheter mellan 
språken svenska och teckenspråk. Genom att samtala om språkliga val med eleverna kan pedagogen 
bidra till att utveckla elevernas egen medvetenhet om språk. Det är genom att samtala om språk 
som språkutveckling sker och den vuxnes roll i situationen är att vara den som vägleder läsaren 
genom innehållet. Vygotskij (2001) talar om språkets ursprungliga funktion som att kommunicera 
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och vuxna kan fungera som verktyg för barn genom interaktion och socialt samspel. Vygotskijs 
åsikt är att pedagoger ska använda utmanande ord i gemenskap med barn och att barn lär sig nya 
begrepp när de används kontinuerligt och systematiskt i sina rätta sammanhang (Kullberg, 2006).  

Språkligt visar översättningsanalyserna av Nils Holgersson och Ronja Rövardotter att 
teckenspråkets polysyntetiska tecken är ett starkt berättartekniskt drag. Genom att använda mig av 
polysyntetiska tecken kan jag exempelvis förmedla flera betydelser i tecknet p-TITTA-u. Precis 
som att polysyntetiska tecken, som är tecken med utvidgad betydelse, är vanligt förekommande i 
teckenspråk finns i svenska skriftspråket polysemiska ord. Det innebär att ett ord kan ha många 
olika betydelser. I textanalysen av boken Linnea i Målarens Trädgård lämnade jag som förslag att i 
undervisningen leka med ordet målarens genom att leta efter andra betydelser i ordet. Det är viktigt 
att vi som pedagoger gör eleverna uppmärksamma på att se på ord i sin kontext, exempelvis 
behöver två ord som sammanfaller i stavningen inte innebära att orden är semantiska. Genom 
kontrastiva analyser kan ord och begrepp visa sig ha oväntade svårigheter när de används 
tillsammans med andra ord och betydelsen hos ordet förändras i en annan kontext. När eleverna inte 
förstår innebörden av ett ord är det lätt att som pedagog ge svar på ordets innebörd utryckt ur sitt 
sammanhang. Arbetar pedagoger explicit med språk kan vi ge eleverna strategier kring sin läsning 
när vi uppmuntrar eleverna till att se till sammanhanget. Säger texten före eller efter hindret eleven 
något? Kan eleven se ordet i ett annat sammanhang i texten?  

En annan intressant fråga att diskutera utifrån översättningsanalyserna är hur vi ska bevara 
teckenspråkets historiska språkliga drag? Nils Holgersson är en text som är skriven på tidigt 1900-
tal vilket präglar den skriftliga texten. Om pedagogen ska ha möjlighet att överföra rätt stilnivå i 
översättningen behöver de språkliga valen vara anpassade till berättelsens tid och rum. Att 
genomföra detta kan däremot bli svårt pga. att dokumentationen av teckenförrådet förr i tiden 
begränsades av bristen på tekniska förutsättningar. Vi vet inte något om hur teckenspråket såg ut i 
Sverige innan dövundervisningen startade (Ahlgren & Bergman, 2006). Däremot vet vi att 
dövundervisningen varit betydelsefull för teckenspråkets utveckling eftersom undervisningen 
möjliggjorde att döva träffade varandra. 

När vi översätter en text till teckenspråk är det viktigt att mottagaren får en chans att måla upp en 
visuell scen för sitt inre. Om översättaren är tydlig med att använda sig av visuella markörer för 
lokalisering underlättas möjligheterna för mottagaren att följa med i texten. Det kan översättaren 
göra genom att inta ett visuellt perspektiv och vara tydlig i sitt berättande genom miljöbeskrivning, 
ansiktsuttryck, kroppsspråk och perspektivbyten. Dessa faktorer är viktiga för att förmedla 
berättelsens innehåll till mottagaren. Perspektivbyten i berättandet levandegör berättelsen och i 
teckenspråk utnyttjas ofta textpersonernas perspektiv av berättaren. Översättaren behöver därför ha 
förmåga att kunna leva sig in i textpersonernas perspektiv. 

Roos (2008) diskuterar om barn med dövhet eller hörselnedsättning och deras skriftspråkande. 
Döva tycks i mindre grad än hörande ha utvecklat förmåga att sammanföra över- och underordnade 
kategorier av ord. Orsaken tros vara att det beror på brister i interaktion i den tidiga pedagogiska 
verksamheten med barn och att det med barnen inte diskuteras samband och övergripande relationer 
mellan kunskapsområden. Genom interaktion behöver barn få möjlighet att bygga upp en semantisk 
förståelse för skrift och en pragmatisk förståelse. Den pragmatiska förståelsen handlar om 
språkspecifika drag och om hur texter används i olika sammanhang vilket skulle kunna jämföras 
med genrepedagogikens grundläggande idé om explicit undervisning. Jag tänker att en möjlig orsak 
till att döva tenderar ha svårt att sammanföra över- och underordnade kategorier av ord kan bero på 
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att teckenspråk är ett visuellt språk som ofta bygger på direkt kommunikation och inte har ett 
skriftspråk. Det tror jag gör att teckenspråk gärna konkretiserar varav tecken för exempelvis 
svenska ordet ”fordon” inte har uppkommit eftersom det inte funnits ett behov av ett sådant tecken.  

Pedagoger som arbetar med tvåspråkiga barn i svenska och teckenspråk behöver vara medvetna om 
de språkliga skillnader som kommer till uttryck i teckenspråk och svenska samt hur denna 
medvetenhet kan stödja eleverna i deras språkutveckling (Wellros, 1993). När pedagogen är 
medveten om språk får eleverna möjlighet att explicit utveckla lässtrategier när de övas att se språk 
i ett kontrastivt perspektiv. Samtal om ords egenskaper är en effektiv metod för att öka elevernas 
språkliga medvetenhet. När eleverna uppmuntras till att jämföra språk övas elevernas förmåga att se 
likheter och skillnader vilket även pedagoger har nytta av för att få insikter i ordinlärningens 
problematik.  

Svartholm (1990) ser språklära som en utveckling mellan olika nivåer i språkutvecklingen där det 
sker ett hopp mellan dem under processen. Mellan de olika nivåerna finns ett samspel och under 
processen är de olika nivåerna beroende av varandra. För att utveckla skriftspråkskunniga elever 
behöver pedagogen förtydliga språkets funktioner, genom översättningar till teckenspråk och 
diskussioner på teckenspråk ges döva elever möjlighet att utveckla en språkmedvetenhet. 

”Att studera språkets uppbyggnad utan att knyta an till hur det används vore som att studera 
verktygen i en verktygslåda och beskriva deras delar i detalj men utelämna det viktigaste, det 
som verktygen kan användas till.”. (Svartholm, 1990, s. 8). 

När skönlitteratur får ingå i den pedagogiska kontexten brukar det talas om den litterära textens 
kraft då barnen lär sig läsa samtidigt som deras skrivande och muntliga förmåga utvecklas (Liberg, 
2001). Genom dialoger och olika språkliga drag i texterna levandegörs språket för eleverna. Om 
skönlitteratur används i undervisningen kan pedagogen arbeta för ett lekbaserat lärande. Kullberg 
(2006) talar om de möjligheter som finns för pedagoger att vägleda eleverna mot högre 
psykologiska processer genom att använda sig av barnens eget språk. Om skönlitteratur som är 
skriven för barn får ingå i undervisningen kan pedagogen skapa lärandesituationer där det finns ett 
samspel mellan ett lekbaserat och ett undervisningsbaserat lärande. Både lekbaserat lärande och 
undervisningsbaserat lärande är språkligt beroende och för att eleverna ska utveckla sina 
skriftspråkskunskaper krävs en lekfull och kreativ miljö där eleverna har valmöjligheter i lärandet. 
Det innebär att miljön där lärandet sker behöver sjuda av engagemang, motivation och lust. 

För att underlätta läsinlärningen för eleverna är det viktigt med deltagaraktiva drag i texten (Liberg, 
2001). Genom att vara medveten om texternas utformning kan pedagogen välja texter som passar 
elevernas språkliga behov. Exempelvis ger funktionella tomrum i texten utrymme för eleverna till 
egen reflektion i vilka deras eget tänkande och spekulation utvecklas (Liberg, 2001). Starka faktorer 
som påverkar möjligheterna för en god läsförståelse är att innehållet är kulturellt känt för läsaren, 
läsarens intresse för ämnet samt läsarens förmåga till instrumentell motivation (Liberg, 2001). Med 
ett instrumentellt förhållningssätt ses kunskap som något ägt av andra, men som något läsaren själv 
kan lära sig att bemästra. Textinnehållets utseende, läsarens förkunskaper inom ett ämnesområde 
samt läsarens kulturella kunskap, kulturella bakgrund och förhållningssätt till ämnet påverkar 
läsarens möjligheter för en god läsförståelse. Den lingvistiska komplexiteten i en text är alltså av 
mindre betydelse för läsförståelsen. Det är genom att förvärva ämneskunskaper och kulturell 
kunskap som läsaren får större möjligheter att utvecklas utifrån de kunskaper som läsaren redan har. 
Om läsaren känner till den kulturella kontexten blir det lättare att fylla i eventuella semantiska gap 
vid möten med texter.  

Holmegaard och Wikström (2004) bedömer omvärldskunskap, tid och modersmål som viktiga 
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faktorer för elevernas språk- och kunskapsutveckling och möjligheten att få undervisning i och på 
sitt modersmål är därför avgörande för andraspråkselevers skolframgång. Om skolan stöttar elever 
med dövhet och hörselnedsättning till att bli tvåspråkiga i svenska och teckenspråk anser jag att 
skolan kan arbeta för att möjliggöra att eleverna blir fullt delaktiga i samhället. Skolan kan arbeta 
språkutvecklande med eleverna om pedagogerna arbetar för att utveckla elevernas medvetenhet och 
kunskap om olika genrer. Om eleverna känner en frihet att uttrycka sig i skrift som i tal och har 
förmåga att anpassa sitt språk efter kontexten underlättas deras möjligheter att bli likvärdiga 
demokratiska medborgare i samhället. 

För att ge eleverna möjlighet att utgå från egna erfarenheter ska diskussioner om texter i 
klassrummet handla om dess kontext, sociala funktion och schematiska struktur (Hedeboe & Polias, 
2008). Det ger eleverna möjlighet att genom socialisation samtala om textens syfte och språkliga 
drag och implicit utveckla språkförmågan. Genom explicit undervisning ges eleverna möjlighet att 
se till variationen som finns i olika genrer vilket sedan präglas i deras personliga textskapande när 
de är medvetna om att mottagaren och kontexten för deras text är viktiga faktorer för innehållet. För 
att utveckla språklig medvetenhet hos eleverna behöver pedagogen instruera eleverna till att 
medvetet ställa frågor till texter som de möter. Frågor om textens värld som Hedeboe och Polias 
(2008) tar upp är: 

- Vad pågår? (process) 

- Vem eller vad deltar i det som pågår? (deltagare) 

- Under vilka omständigheter pågår detta? (var, när, hur, med vem osv.). 

(Hedeboe & Polias, 2008, s. 85). 

Om eleverna övas till att ställa dessa frågor när de möter en text kan pedagogen medvetet stötta 
eleverna i deras utveckling av lässtrategier. Kuyumcu (2004) talar om att genrepedagogik tydliggör 
ett språkutvecklande arbetssätt när en genres sociala syfte och schematiska struktur presenteras för 
eleverna. I en genre är vissa textmönster obligatoriska medan andra är valfria vilket överför en 
frihet till viss individuell variation. En huvudtanke med en genrebaserad undervisning är att 
eleverna implicit möter många olika texter varav texten har ett funktionellt sammanhang. Samtidigt 
som kunskap tillägnas implicit genom socialisation krävs en explicit presentation av genren, i 
synnerhet för andraspråkselever.  

Eftersom det inte finns en färdig lärarhandledning att tillgå för varje skönlitterär bok tänker jag att 
det krävs en större planering av pedagogen när skönlitteratur med ett tematiskt innehåll får ingå i 
undervisningen. Att arbeta självständigt med material kräver att pedagogen arbetar medvetet med 
att formulera målen för undervisningen eftersom det finns förväntningar om att skolans praktik ska 
arbeta utifrån läroplanen och kursplaner. Genom att kontinuerligt ställa frågor till sin egen praktik 
kan det lättare synliggöras för pedagogen vad det är man vill och behöver utveckla i sin praktik 
(Rönnerman, 1998). På detta vis kan pedagogen få distans till sig själv och sina aktiviteter och 
genom självreflektion få mer kunskap om sin egen praxis. 

Om en vuxen bemöter barn med ett förhållningssätt där man ser på barnet som en förnuftig 
deltagare genom att reagera på barns initiativ med sensitivt anpassade svar kan ett positivt 
förhållningssätt till samspel främjas (Hundeide, 2006). Hur en vuxen uppfattar barnet kan öppna 
eller stävja möjligheter till ett positivt samspel. Det ligger i pedagogens uppdrag att anpassa 
inlärningssituationen till alla elevers möjligheter att förstå och lära (Vernersson, 2002). Ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt och kunskap om hur elevens lärande kan stödjas gör att 
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svårigheter kan undanröjas när det finns en variation i undervisning och arbetssätt. Med en 
differentierad pedagogik accepteras att alla elever är olika och därför också lär sig olika (Atterström 
& Persson, 2000). Det är därför viktigt att vi vid arbete med skönlitteratur i skolan använder oss av 
varierande arbetsformer och representationsformer. 

En pedagogs kompetens ligger i att genom barnens erfarenheter och bakgrund kunna skapa 
förutsättningar för att lära. Hur pedagogen väljer att se till barnets möjliga utveckling påverkar hur 
barnets utvecklingsprocess fortgår. När pedagogen inte vet hur undervisningen skall anpassas till 
elevernas språkliga begränsningar finns enligt Holmegaard och Wikström (2004) en risk för att 
undervisningen sker på en lägre kognitiv nivå än nödvändigt. Det vilar i pedagogens uppdrag ett 
ansvar att vägleda eleverna och ge dem de redskap de behöver. Språk är kultur och det är när 
eleverna lyckas med att knäcka den kulturella koden som ingår i en genre som eleverna kan förstå 
och använda språket rätt. Genom att i sitt skriftspråkande vara medveten om sin egen roll som 
förmedlare med uppgift att fånga upp mottagaren kan eleven utveckla sitt skriftspråk. När eleverna 
själva får välja uttryckssätt och språk kan vi motivera dem till ett livslångt lärande med 
språkutvecklande strategier. 

Sammanfattningsvis har jag med denna studie visat att skönlitteratur genom interaktion kan stötta 
eleverna till att utveckla en språklig medvetenhet. Resultaten av analyserna visar att skönlitteratur 
är en betydande källa att hämta kunskap från men att det krävs att pedagogen är medveten om hur 
språket medvetandegörs och tydliggörs för eleverna. Det gäller att pedagogen kan synliggöra 
språket för eleverna och genom att arbeta medvetet med språk kan vi i skolan arbeta på ett 
språkutvecklande arbetssätt. Om vi i klassrummet arbetar medvetet med skönlitteratur kan eleverna 
ges möjlighet att utveckla lässtrategier när de övas att se ord i relation till sitt sammanhang. En 
språklig medvetenhet hos eleverna byggs upp genom att pedagogen och eleverna i klassrummet 
samspelar och samtalar om språk. Vid arbete med skönlitteratur i undervisningen är det viktigt att 
pedagogen väljer texter som passar eleverna. Det är också viktigt att pedagogen har förmåga att 
utvärdera lärandemiljön eftersom miljön har en stor betydelse för elevernas språkutveckling då 
lärande sker utifrån förutsättningen att eleverna vill lära sig. 

 6.1 Framtida förslag 
Genom att använda mig av en kunskapskritisk textanalys som metod kan analyserna ge upphov till 
att nya frågor väcks. Tyvärr utgör tidens begränsning för arbetet ett hinder för att gripa tag i dessa 
nya frågor men min studie skulle kunna vara en grund till fortsatta studier som handlar om 
språkutvecklande undervisning med skönlitteratur i skolan. 

För att stötta pedagoger i skolan anser jag att det behövs en tydlig lärarhandledning som kan 
fungera som utgångspunkt vid arbetet med skönlitteratur i undervisningen. Den bör innehålla 
strukturer och mallar för hur arbetet kan organiseras och utvärderas utifrån skolans styrdokument. 
Lärarhandledningen bör också innehålla ett förtydligande av olika genrers mönster och strukturer 
för att underlätta för pedagoger att arbeta medvetet och funktionellt med texter samt genrer. 

Idag finns ingen forskning om teckenspråkiga döva barns möten med text genom högläsning 
(Ahlgren & Bergman, 2006). Detta är problematiskt eftersom högläsning för döva är specifik 
eftersom översättaren inte kan följa texten ord för ord som man gör när man läser för hörande barn. 
En studie kring detta område skulle därför kunna vara användbar för verksamma pedagoger som 
arbetar mycket med skönlitteratur i skolan.  
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 6.3 Slutord 
För en språkutvecklande undervisning i skolan krävs det att pedagoger samverkar kring en 
gemensam språkpedagogik som möjliggör ett systematiskt arbete med eleverna. Det medför att det 
krävs att alla pedagoger har de grundläggande kunskaper om språk som krävs för att skapa 
förutsättningarna för en språkutvecklande ämnesundervisning. Min förhoppning är att verksamma 
och blivande pedagoger som behöver behärska en översättningsprocess i språken svenska och 
teckenspråk i min studie ska kunna hitta stöd för att utveckla sin medvetenhet om sambandet mellan 
textens innehåll och den språkliga översättningen.  

Eftersom barn med hörselnedsättning har ett stort behov av att få möta det svenska språket på grund 
av att deras hörselnedsättning utgör ett hinder för deras möjligheter att uppfatta tal från 
omgivningen tror jag att skönlitteratur får barn att utveckla sina språkkunskaper. Jag anser att 
skönlitteratur i skolan möjliggör ett arbetssätt som är både lekbaserat och problemorienterat. 
Genom att arbeta lekbaserat ser vi till barnens erfarenheter och intressen samtidigt som jag tror att 
ett problemorienterat arbetssätt är en drivkraft för lärandet. 

Avslutningsvis anser jag att skönlitteratur för döva och hörselskadade elever är en stor tillgång för 
deras möjligheter att utveckla språk. Genom att möta skriftspråket i skönlitteraturen får de tillgång 
till språk samtidigt som deras språkliga erfarenheter utvidgas. Språkutveckling och 
kunskapsutveckling går hand i hand och genom att använda skönlitteratur i skolan kan vi skapa 
lärandemiljöer som har en mening för eleverna. När vi stöttar hörselskadade och döva elevers 
tvåspråkighet i svenska och teckenspråk stärker vi elevernas möjligheter att bli fullt delaktiga 
medlemmar i samhället. 
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 Bilaga 1 

Eftersom teckenspråk inte har ett eget skriftspråk tycker jag att det är viktigt att skilja på 
teckenspråket och det svenska skriftspråket genom att skriva de svenska motsvarigheterna 
eller översättningarna i versaler. 

För att transkribera texterna har jag utgått från de transkriptionskonventioner jag lärde mig 
i delkursen Textanalyser i ämnet Teckenspråk på lingvistiska institutionen, Stockholms 
Universitet. 

 

 Transkriptionskonventioner 
 
bs- När ett tecken består av en bokstavering markeras detta med förkortningen ”bs-” 

framför ordet. 

x2 När ett grundtecken sker upprepade gånger markeras detta med ett ”x” och sedan 
antalet gånger som tecknet utförs.  

-f Tecknet utförs med riktningspositionen fram. 

-n Tecknet utförs med riktningspositionen ner. 

-u Tecknet utförs med riktningspositionen upp. 

-v Tecknet utförs med riktningspositionen vänster. 

-fh Tecknet utförs med riktningspositionen till höger om fram. 

-p Tecknet är ett polysyntetiskt tecken. 

-g Tecknet är ett gestliknande tecken. 

PRO-1 Är en pronominell pekning mot den tecknande själv. 

PRO-1-OBJ Är transkription för tecknet ”MIG”. 

POSS-1 Är när tecknet utgörs av possesiver mot den tecknande själv. 

PEK-n-v-h Ett exempel på hur riktningspositionen kan förklaras i flera steg. I detta fall med ett 
pekfinger som först pekar ner, för att sedan föras till vänster, och sedan till höger. 
Sammanfattningsvis markerar pekningen ett upptagningsområde i form av en cirkel. 

PERF Teckenspråkets verbform ”HAPP”. 
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 Bilaga 2 

De bilder som presenteras här har jag tidigare diskuterat i textanalyserna. 

 Linnea i Målarens Trädgård 

 
Bokens fram och baksida. (Björk, 1985). 

 

 

Bilden visar hur blommor och blad som nämns i texten förtydligas med bilder. (Björk, 1985, s. 26). 
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 Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige 

 
Bilden visar hur glada föräldrarna blir när Nils kommer hem. (Lagerlöf, 1989, s. 94). 

 

 
Nils tar farväl av sin vän Akka. (Lagerlöf, 1989, s. 96). 
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 Ronja Rövardotter 
 

 

Mattis visar sin dotter Ronja kärlek och omtanke med en kram. (Lindgren, 1981, s. 105). 

 

 
Ronja är arg på sin far som har rövat hennes hemliga vän Birk. Mamma Lovis står bredvid och tittar på 

med ett neutralt ansikte. (Lindgren, 1981, s. 121). 
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