
  

MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:36 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Men dom kan ju i alla fall läsa” 
Litteratur på teckenspråk 

 
 
 
 
 

SOFIA HAGBY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Sofia Hagby 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



  

Svensk titel:   ”Men dom kan ju i alla fall läsa” – Litteratur på teckenspråk 
 
Engelsk titel:  ”Well, at least they can read” – Sign Language Literature 
 
Författare:  Sofia Hagby 
 
Kollegium:  2 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Anders Stenström, Ingrid Johansson 
 
Abstract: The goal of this Master’s thesis is to explore the approach 

and general attitude of public libraries regarding Sign 
Language Literature. There is a need to study and advance 
how the deaf can find ways to read in their own language, as 
it is as important to them to be able to read in their language, 
as it is to the next hearing person. The purpose is to define 
and explain the full capacity of the problem. In the process 
of research, by investigating how library staff approaches 
and deal with deaf patrons, the nature of the patron-staff 
relationship is revealed. A closer look at the collections of 
Sign Language Literature that are found in libraries today, 
further expose how the deaf patrons’ fundamental need for 
literature in their own language has been marginalized. In 
collecting data, the method used was qualitative descriptive 
alignment. Based on fourteen interviews in total, eight public 
libraries, three state deaf school libraries and three library 
advisors were included in the research process. Moreover 
were previous research and the method of subjective 
interpretation of law used. As this thesis seeks to put forth, 
results show that library staff has little or no knowledge of 
deaf people and their needs. Although the respondents 
maintain a positive attitude toward Sign Language Literature 
when asked, they lack specific training in how to 
successfully accommodate deaf patrons; thus, libraries and 
their staff remain somewhat ignorant in their approach, 
failing to take their deaf patrons as seriously as the hearing 
population.  

 
 
 
Nyckelord: Litteratur på teckenspråk, döva, audism, attityd, bemötande, 

minoritetsspråk, biblioteksservice 
 
 
 



  

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING............................................................................................................................................1 
2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH METOD.....................................................................................3 

2.1 SYFTE .................................................................................................................................................3 
2.2 FRÅGESTÄLLNING...............................................................................................................................3 
2.3 AVGRÄNSNING....................................................................................................................................3 
2.4 TEORETISKT PERSPEKTIV ....................................................................................................................3 
2.5 METOD ...............................................................................................................................................4 

2.5.1 Intervju.......................................................................................................................................4 
2.5.2 Urval ..........................................................................................................................................5 
2.5.3 Genomförande............................................................................................................................6 
2.5.4 Litteratursökning........................................................................................................................6 
2.5.5 Lagtolkningsmetod .....................................................................................................................6 

3 BAKGRUND............................................................................................................................................8 
3.1 TERMINOLOGI .....................................................................................................................................8 
3.2 OM DÖVA..........................................................................................................................................10 

3.2.1 Vem är döv? .............................................................................................................................10 
3.2.2 Är döva funktionshindrade eller en språklig minoritet? ..........................................................11 

3.2.2.1 Döva som funktionshindrade............................................................................................................ 11 
3.2.2.2 Döva som språklig minoritet ............................................................................................................ 11 

3.2.3 Teckenspråkets historia............................................................................................................12 
3.2.4 Tecknad svenska.......................................................................................................................14 
3.2.5 Dövas teckenspråk som modersmål .........................................................................................14 
3.2.6 Tvåspråkighet...........................................................................................................................15 
3.2.7 Teckenspråket och den skrivna svenskan .................................................................................15 

3.3 ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR .....................................................................................................17 
3.3.1 Kollektivt bemötande................................................................................................................20 
3.3.2 Audism......................................................................................................................................21 
3.3.3 Normalcentrism........................................................................................................................21 

3.4 STYRDOKUMENT...............................................................................................................................22 
3.4.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest ...........................................................................................22 
3.4.2 IFLA:s Guidelines for Library Services to Deaf People ..........................................................22 
3.4.3 Bibliotekslag (SFS 1996:1595) ................................................................................................23 
3.4.4 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (Prop. 2005/06:2) ..........................................23 
3.4.5. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS:1960:729)...............................24 
3.4.6 Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 1998/99:143) .............................................................25 

3.5 LITTERATUR  PÅ TECKENSPRÅK ........................................................................................................25 
3.5.1 Framställning av litteratur på teckenspråk..............................................................................25 
3.5.2 Utbud av litteratur på teckenspråk...........................................................................................27 

4 FORSKNINGSÖVERSIKT..................................................................................................................28 
4.1 DÖVA OCH BIBLIOTEKSSERVICE........................................................................................................28 
4.2 FORSKNING OM TECKENSPRÅK OCH BEMÖTANDE AV DÖVA..............................................................30 
4.3 AUDISM, FÖREKOMMER DET? ...........................................................................................................30 
4.4 MEN DOM KAN JU I ALLA FALL LÄSA.................................................................................................32 
4.5 DÖVA OCH DEN SKRIVNA SVENSKAN ................................................................................................33 

5 RESULTAT............................................................................................................................................34 
6 DISKUSSION ........................................................................................................................................42 

6.1 SLUTSATSER .....................................................................................................................................43 
6.2 DISKUSSION KRING STUDIENS GENOMFÖRANDE................................................................................44 
6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ...............................................................................................44 

7 SAMMANFATTNING..........................................................................................................................45 
8 LITTERATURFÖRTECKNING.........................................................................................................46 



  

8.1 OPUBLICERAT MATERIAL..................................................................................................................46 
8.2 PUBLICERAT MATERIAL ....................................................................................................................46 

BILAGOR .................................................................................................................................................54 
BILAGA A SVENSKA HANDALFABETET ................................................................................................54 
BILAGA B MISSIV TILL FOLKBIBLIOTEKEN...........................................................................................55 
BILAGA C INTERVJUFRÅGOR TILL FOLKBIBLIOTEKEN ..........................................................................56 
BILAGA D MISSIV TILL DÖVSKOLEBIBLIOTEKEN..................................................................................57 
BILAGA E INTERVJUFRÅGOR TILL DÖVSKOLEBIBLIOTEKEN OCH BIBLIOTEKSKONSULENTERNA...........58 



 

1  

1 Inledning 

En vanlig inställning hos normalhörande är att döva personer kan eller borde kunna läsa 
lika bra som de flesta i samma ålder. När normalhörande lär sig läsa sker det oftast med 
ett fungerande talspråk som referens. För den som är döv fungerar inte alltid den vanliga 
läsningen på grund av att de dövas teckenspråk har uppenbara skillnader i jämförelse 
med skriftspråket. Detta kan medföra många dagliga hinder som andra inte tänker på, 
som att kunna ta del av samhällsinformation, tillgodogöra sig ny kunskap eller att få 
tillgång till samma utbud av böcker på teckenspråk som normalhörande har tillgång till 
på skriven svenska. Om dövhet också leder till ett handikapp är beroende på vilka 
attityder som finns i samhället till döva. 
 
Jag är hörselskadad och har en identitet som hörselskadad med den talade svenskan som 
mitt modersmål. Jag har stor hjälp av min hörapparat och läppavläsning i 
kommunikation med andra. Mina teckenspråkskunskaper sträcker sig till att jag 
använder mig av tecken som stöd, förkortat TSS, tillsammans med mina hörselskadade 
vänner. 
 
Vad som avgör om en person är döv eller hörselskadad är inte enbart relaterat till ett 
sinne, utan också vad individen har för identitet. Det är inte ovanligt att en hörselskadad 
person har en identitet som döv. För mig känns det viktigt att ha en identitet som 
hörselskadad och kunna använda både tal och teckenspråk. 
 
Många förväxlar begreppen hörselskadad och döv. En person som är döv kan inte höra, 
hon eller han utvecklar och använder teckenspråk som första språk och svenska som 
andra språk1. En som är hörselskadad däremot har oftast svenska som primärspråk och 
hörseln är den huvudsakliga kommunikationsvägen.2 
 
Det är bland annat boken - litteraturen som ger oss alla en möjlighet att utveckla vårt 
modersmål. Döva har samma rätt att använda och utveckla sitt teckenspråk och sina 
språkliga kompetenser från den första pekboken till avancerad teknisk litteratur, 
romanen eller poesin allt utifrån personliga behov och intressen. För att göra detta 
möjligt måste biblioteken kunna erbjuda litteratur på de dövas språk; innehållet i en bok 
måste förmedlas visuellt på video, CD eller DVD. 
 
I Sverige är döva en stor grupp som är mer eller mindre osynliga i 
bibliotekssammanhang. En bidragande orsak till detta är att det inte finns något större 
utbud av litteratur på dövas eget språk.3 Det är flera faktorer som påverkar att det inte 
framställts så mycket litteratur på teckenspråk.4 Ett av dessa hinder har bland annat varit 
lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.5 Upphovsrättslagen har utgjort 
ett hinder då den har tvingat litteratur på teckenspråk att hanteras som film/hyrfilm 
istället för att betraktas som bok; detta grundas på att teckenspråket är ett visuellt språk 
och därför kräver andra medier än de i tryckt form.   

                                                 
1 Dammert, Raol 2000. Funktionshinder – vad är det?: om olika skador, sjukdomar och funktionshinder 
som till följd av brister i samhället leder till handikapp, s. 36.  
2 Lundström, Kjell 2005. Kampen för ett språk, s. 199. 
3 Eriksson, Per & Söderlund, Helena 2000. Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 16. 
4 Söderlund, Helena Mötesplats inför framtiden – Borås 8-9 oktober 2003, s. 2 
5 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729)  
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Kunskapen om döva, deras språksituation och deras behov av anpassad litteratur är liten 
både hos den breda allmänheten och hos personal på landets bibliotek, detta 
konstaterades på en konferens om läsning och litteratur för döva i Örebro hösten 2002.6  
 
I mars 2006 presenterades forskningsfronten, det vill säga den kunskap som finns främst 
i Sverige men även i Norden och internationellt, kring teckenspråket och dess ställning.7 
Det visade sig att det fortfarande saknas forskning om hörande individers eller 
organisationers bemötande av döva och förändringar i bemötandet.  
Att skriva om utbudet av litteratur på teckenspråk känns därför som ett naturligt och 
relevant ämnesval för en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Med 
denna uppsats vill jag belysa ett problem samt försöka visa på betydelsen av varför 
litteratur på teckenspråk bör framställas i större mängd än vad som framställs och ges ut 
i dag, år 2007. 
 
Med min uppsats vill jag visa på ett problem som inte har uppmärksammats – problemet 
att som döv få tillgång till litteratur på sitt eget språk och på detta sätt vill jag bidra till 
forskningen. 

 

                                                 
6 Minnesanteckningar från konferensen ”Läsning och litteratur för döva”  
7 Teckenspråk och teckenspråkiga : Kunskaps- och forskningsöversikt : delbetänkande av Utredningen   
  Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:29)  
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2 Syfte, frågeställning och metod 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka visa på folk- och 
dövskolebibliotekens attityd till litteratur på teckenspråk. Detta genom att utgå från 
kunskaps- och forskningsöversikten När åsikter blir till handling där den teorin om att 
attityder anges som en social konstruktion som endast kan studeras utifrån deras 
effekter.  Utifrån detta är syftet att genom intervjuer med bibliotekspersonal försöka ta 
reda på deras attityder och bemötande av döva på biblioteken. 

2.2 Frågeställning 

 
Jag har valt att utgå ifrån följande frågeställningar för att uppnå syftet med uppsatsen: 
 
• Hur väl följer biblioteken de politiska målen? 
 
• Hur ser utbudet av litteratur på teckenspråk i Sverige ut? 
 
• Hur placeras litteratur på teckenspråk på hyllan enligt SAB-systemet?  
 
• Varför ser utbudet av litteratur på teckenspråk ut som det gör? 
 

2.3 Avgränsning 
Uppsatsens empiriska del avgränsades till att omfatta ett antal svenska folkbibliotek och 
statliga dövskolebibliotek, dess uppsättning av litteratur på teckenspråk. Uppsatsen är 
därmed inte en användarstudie och behandlar enbart gruppen döva och därmed utesluts 
hörselskadade. 
 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Bengt Lindqvist, socialminister 1985-1991, har varit en ledande expert i bemötande- 
och handikappfrågor i vårt land samt haft uppdrag som Förenta Nationernas rapportör i 
handikappfrågor. Lindqvist har låtit göra en genomgång av forskningsfronten då det 
gällde bemötande och attityder. Forskningsöversikten omfattade ett mycket stort 
material böcker, rapporter och artiklar från Sverige, de nordiska länderna och en del 
andra länder. Urvalet och slutsatserna gjordes av fil. dr. Dimitris Michailakis, forskare 
vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet.8 Då det gällde forskarnas 
inställning till förhållandet mellan attityd och handling framkom att det finns ett flertal 
variationer när det gäller att beskriva begreppet attityd och benägenheten att handla.9  

                                                 
8 När åsikter blir handling : en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder (SOU 
1998:16), s. 4. 
9 Ibid., s. 43. 
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Ur kunskapsöversikten har jag för den här uppsatsen lånat teorin om att attityder måste 
studeras utifrån deras effekter.10 

2.5 Metod  
Jag har i min undersökning använt mig av en kvalitativ deskriptiv inriktning eftersom 
syftet med uppsatsen inte var att kunna dra några generella slutsatser, syftet var att 
belysa ett problem och försöka skapa en större förståelse för problemet.   
 
Enligt Christensen kan datamaterial utgöras av primärdata och sekundärdata.11  
Primärdata utgörs av information forskaren själv samlat in för sitt syfte, till exempel 
intervju, enkät, observation, experiment etcetera. Sekundärdata är sådan information 
som redan finns tillgänglig för alla att läsa och ta del av det vill säga information som 
tidigare samlats in och sammanställts för annat syfte än det egna, till exempel böcker, 
tidskrifter och utredningar. Att använda sig av sekundärdata handlar alltså om att 
återanvända redan insamlade data. Det empiriska materialet i uppsatsen utgörs av både 
primär- och sekundärdata: intervju och litteraturstudier. 

2.5.1 Intervju 

Primärdata insamlades med stöd av ett frågeformulär som designades speciellt för denna 
studie. I ett medföljande missiv presenterades ämnesvalet kortfattat samt att svaren 
skulle behandlas konfidentiellt och inte kunna spåras till enskild person. Formuläret 
designades mot bakgrund av IFLA:s riktlinjer gällande styrdokument samt politiskt 
uppsatta mål som är relevanta i kontexten. Strukturerade men öppna frågor ställdes i 
avsikt att undersöka vilken kunskap och erfarenhet av döva biblioteksbesökare som 
fanns samt bibliotekens utbud av litteratur på teckenspråk och hylluppställning av dessa.  
Jag valde att ha öppna strukturerade frågor för informanterna fritt skulle kunna svara på 
frågorna utan att känna sig alltför styrda, det skulle ges möjlighet att lämna fria 
personliga svarsalternativ för att förhoppningsvis få del av respondenternas 
uppfattningar om det ämne som frågorna skulle belysa. Jag valde att inte ha med 
variabler som kön eller ålder då det inte skulle göra någon skillnad för resultatet. 
 
Till folkbiblioteken ställdes följande frågor: 

• Vilken befattning har Du? 
• Vilka kunskaper hade Du om döva biblioteksbesökare när Du började Din 

tjänstgöring på biblioteket? 
• Vilka erfarenheter har Du om döva låntagare idag? 
• Har Ni någon i personalgruppen som ansvarar för service till döva låntagare? 
• Vilken utbildning har personalen fått för att tillgodose gruppen döva och 

hörselskadades behov av service på Ert bibliotek? 
• Kan Ni erbjuda teckenspråklig litteratur? Barn/ungdom/vuxna 
• Hur stort utbud av litteratur på teckenspråk har Ni?  

Video DVD CD E-bok Annat 
• Hur får Ni tag på / köper in litteratur på teckenspråk eller annat material för 

döva? 

                                                 
10 När åsikter blir handling : en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder (SOU 
1998:16), s. 43. 
11 Christensen, Lars, et al. 2001. Marknadsundersökning – en handbok, s. 69. 
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• Hur klassificeras och katalogiseras litteratur på teckenspråk med avseende på 
dokumenttyp, på vilka hyllor har de placerats och under vilka signa?  

• Varför har de klassificerats, katalogiserats och placerats så som Ni har gjort? 
• Anslås det några resurser till att främja utbudet av litteratur på teckenspråk? 
• Upplever Du någon efterfrågan på litteratur på teckenspråk? 
• Enligt BTJs sambindningslista klassificeras litteratur på teckenspråk som film. 

Varför tror Du att det är så? 
• Egna kommentarer? 

 
Till dövskolebiblioteken och bibliotekskonsulenterna ställdes följande fyra frågor: 

• Vilken befattning har Du? 
• Hur klassificeras och katalogiseras litteratur på teckenspråk med avseende på 

dokumenttyp, på vilka hyllor har de placerats och under vilka signa?  
• Varför har de klassificerats, katalogiserats och placerats så som Ni har gjort? 
• Enligt BTJs sambindningslista klassificeras litteratur på teckenspråk som film. 

Varför tror Du att det är så? 
 
Den första intervjufrågan var av intresse för att få veta vem informanten var som 
svarade på frågorna. Av svaret skulle jag kunna få veta om informanterna verkligen var 
bibliotekarier eller om formuläret distribuerades vidare till kollegor som hade ansvar för 
den här typen av litteratur eller om de besvarades av en annan ”villig” person. De fyra 
intervjufrågorna som följer är en strävan att få en uppfattning om informantens kunskap 
om döva och deras situation, samt om det fanns någon som ansvarade för 
biblioteksservicen utifrån IFLA:s riktlinjer till döva låntagare på deras arbetsplats. Det 
var också av intresse för mig att veta hur stort utbud de hade på respektive bibliotek och 
hur de valt att ställa upp sin litteratur på teckenspråk samt hur de hanterades 
klassifikationsmässigt. Detta för att de gånger jag har sökt efter litteratur på teckenspråk 
på biblioteket, har litteraturen haft signum Få som är SAB-systemets klassifikationskod 
för litteratur på teckenspråk oavsett om det är litteratur om teckenspråk eller på 
teckenspråk eller om det är skön- eller facklitteratur eller dokumentets innehåll. 
 
Som ett led i att få veta om biblioteken följde de politiska målen ville jag ta reda på om 
det anslogs några resurser för att främja utbudet av litteratur på teckenspråk och hur de 
skaffade litteratur. Jag ville också veta om de som besvarade frågorna visste varför BTJ 
presenterar litteratur på teckenspråk som film i sambindningslistan då jag finner det 
intressant att de gör så och ville se om informanterna hade något tycke om detta. 
 
Vartefter svaren inkom sammanfördes dessa under respektive fråga för att på ett enkelt 
sätt kunna jämföras och analyseras. Frågor och svar presenteras i resultatavsnittet. 
 

2.5.2 Urval 

Då min undersökning är en kvalitativ studie har jag gjort ett så kallat strategisk urval av 
informanter.12 Ett sådant urval gör man när man främst är intresserad av kvaliteten på 
informationen och därför inte är intresserad av att göra ett representativt urval.13 Urvalet 
av intervjupersoner styrs av syftet och skall därför utgöra ett medvetet, strategiskt och 

                                                 
12 Halvorsen, Knut 1992. Samhällsvetenskaplig metod, s. 102.  
13 Ibid., s. 102. 
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selektivt urval: intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap 
om de företeelser man undersöker. De aktuella personerna skall ha viktig och relevant 
information att ge det vill säga information som kan besvara frågeställningarna.14  Jag 
ville att mina informanter skulle vara bibliotekarier eller anställda med kännedom och 
ansvar för anpassad litteratur. Urvalet av folkbiblioteken skedde för att få en geografisk 
spridning; fyra folkbibliotek i Norrland, fyra i Svealand och fem i Götaland och 
samtliga folkbiblioteken skulle finnas i länets huvudort.  Med i urvalet var Sveriges fem 
statliga dövskolebibliotek och 13 svenska folkbibliotek. För att ytterligare få en 
uppfattning om hur kunskapen om litteratur på teckenspråk ser ut i biblioteksvärlden har 
även tre bibliotekskonsulenter blivit frågade. Genom A. Eliasson som arbetar på 
Länsbiblioteket i Halmstad fick jag e-postadresser till dem. 
 

2.5.3 Genomförande 

Att personligen träffa informanterna för en muntlig intervju skulle ta för lång tid i 
anspråk då de utvalda biblioteken ligger spridda över hela Sverige. Jag valde därför att 
ta kontakt med informanterna och sända intervjufrågorna via e-post istället för att ta 
frågorna via telefon eftersom det kan vara problematiskt för mig att höra i telefon 
speciellt röster som jag inte känner igen samt att jag är beroende av läppavläsning.  
Frågeformuläret skickade med e-post till bibliotekarierna på de e-postadresser som 
återfanns på folkbibliotekens och de statliga dövskolornas respektive webbplats, även 
frågorna till bibliotekskonsulenterna skickades med e-post. Jag bad informanterna att få 
återkomma om det skulle vara något jag ville ha svar på eller ha något förtydligat. 
 

2.5.4 Litteratursökning 

För att få en bild av vilken ställning teckenspråket har och har haft i vårt land har jag 
studerat för ämnet relevant litteratur i syfte för att få kunskap om gruppen döva och 
betydelsen av litteratur på teckenspråk. Jag har även tagit med resultat som jag funnit 
vara relevanta för ämnesvalet från internationella studier. Jag har tagit del av relevant 
lagtext och dess förarbete samt andra styrdokument som stöder argumentationen för att 
litteratur på teckenspråk ska finnas i folkbibliotekens utbud av böcker, och i en större 
omfattning än vad som finns i dag. 
 
När det gäller sökning av litteratur på teckenspråk inom mitt ämnesval var materialet 
begränsat. Jag har bland annat använt mig av databaserna LISA och ERIC för att finna 
artiklar om döva. I LISA fann jag en del artiklar om döva och biblioteksservice, ERIC 
erbjöd artiklar om dövas skolundervisning. När det gäller döva och läsning är 
forskningen störst inom det medicinska området och där användes referensdatabasen 
PubMed för att hitta relevanta artiklar.  
 

2.5.5 Lagtolkningsmetod 

Det finns olika sätt att tolka lagen. Man talar om objektiv, subjektiv och teleologisk 
lagtolkningsmetod, beroende på vad man bygger sin tolkning på – lagtexten, förarbetena 
eller ändamålet. En objektiv lagtolkningsmetod innebär att man fäster den största vikten 
                                                 
14 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 67. 
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vid lagens språkliga lydelse, ”svart på vitt”. En subjektiv lagtolkningsmetod innebär att 
man lägger stor vikt vid lagens tillkomsthistoria, till exempel vad som sägs i lagens 
förarbeten. Med en teleologisk lagtolkningsmetod får lagens ändamål och dess funktion 
i tillämpningen större betydelse. 15 Jag har använt mig av en så kallad subjektiv 
lagtolkningsmetod vilket innebär att jag tagit del av förarbetsuttalanden och försökt 
tolkat lagstiftningen i enlighet med de syften som jag tror att lagstiftaren haft med 
bestämmelserna. 
 

                                                 
15 Lehrberg, Bert 1993. Praktisk juridisk metod, s 85 f. 
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3 Bakgrund 

3.1 Terminologi 
Förklarande lista på begrepp och vad jag menar med dem när de används i uppsatsen. 
 
Andraspråk  
Andraspråk är det språk som en individ lär sig efter sitt första språk, det vill säga efter 
modersmålet, i denna kontext den skrivna svenskan.16 
 
Audism 
Audism är en term som används för att beskriva diskriminering av döva personer.17 
  
Delaktighetsinskränkning 
En delaktighetsinskränkning uppstår när någon får problem i engagemang inom ett 
livsområde, engagemang kan som exempel för en döv vara att kunna ta del av det 
kulturutbud som finns på biblioteken. En delaktighetsinskränkning i denna kontext kan 
vara uttryck för att den döve inte känner sig accepterad eller inte får tillgång till 
nödvändiga resurser på sitt närmaste bibliotek.18 
 
Dokument  
Rowleys definition av ett dokument är: ”A document is a record of knowledge or 
information or a creative expression”.19 Enligt Online Dictionary of Library and 
Information Science, ODLIS, kan dokument finnas i flera format som manuskript, 
böcker, kartor, tidskrifter, rapporter, mikrofilm, filminspelningar, ljudinspelningar, film, 
CD-ROM etc.20 Dokument kan därmed utgöras av litteratur på de dövas teckenspråk i 
olika format. 
 
Funktionshinder  
Funktionshinder är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, en begränsning i en 
persons funktionsförmåga som har grunden i en skada eller sjukdom. I den svenska 
versionen av klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, har 
begreppet funktionshinder fått en vidare betydelse och betecknar numera både kroppens 
funktion, struktur, nedsatt delaktighet och aktivitet.21 När det uppstår problem i 
samspelet mellan en människa och hennes omgivning på grund av en 
funktionsnedsättning, finns alltså ett funktionshinder.  
 
Förstaspråk  
Ett förstaspråk är en individs modersmål i denna kontext är teckenspråk de dövas 
förstaspråk.22 
                                                 
16 Bergman, Brita 1977. Tecknad svenska, s. 24. 
17 Bauman, Humphrey-Dirksen Lippman 2004. Audism: exploring the metaphysics of oppression. 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education, vol. 9 nr. 2, s. 239. 
18 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa : svensk version av International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 2003. S. 14. 
19 Rowley, Jennifer 1992. Organizing knowledge : an introduction to information retrieval, s. 4 
20 Reitz, Joan M. 2001. ODLIS Online dictionary of library and information science 
21 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa : svensk version av International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 2003. S. 13. 
22 Sveriges Dövas Riksförbunds webbplats. 
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Handalfabet  
Handalfabetet består av bestämda handformer för att bokstavera ord eller namn.23 
Formerna kan vara fasta, vridbara eller rörliga.24 
 
Handikapp  
Begreppet handikapp skall inte längre användas som betecknande en egenskap hos en 
individ. Begreppet skall användas som en övergripande paraplyterm. Ett handikapp 
uppstår när en person med funktionshinder möter omgivningen och det finns brister i 
miljön eller i samhällsförhållanden som fungera som ett hinder eller begränsning för att 
kunna delta i samhällslivet.25 Exempel på det miljörelaterade handikappet i denna 
kontext: om det finns teckenspråkskunnig personal på våra bibliotek så utgör inte 
biblioteket en handikappande miljö för döva.  
 
Litteratur på teckenspråk  
Litteratur på teckenspråk är ett relativt nytt begrepp, ofta förekommer begrepp som 
"video på teckenspråk, teckentolkade filmer"26 enligt Helena Söderlund på 
Resursbiblioteket i Örebro. När begreppet litteratur på teckenspråk används tänker 
många felaktigt på pekböcker med tecken till. Med litteratur på teckenspråk menar jag 
en bok som ”läses” upp på ett visuellt media på de dövas modersmål – teckenspråket. 
 
Modersmål   
Modersmål det språk en individ lärt sig först och det redskap som används för att 
kommunicera och tolka sin omvärld med. Teckenspråk är dövas modersmål om de lärt 
sig det på ett naturligt sätt i en miljö där teckenspråket används.27 28 
 
Oralism  
Uppfattningen att döva saknade språk och därför inte kunde tänka abstrakt kom att 
kallas oralism.29 Oralism är att använda tal och läppavläsning istället för teckenspråk. 
Som argument har oralismens förespråkare hävdat att ”teckenspråk endast utgör en 
primitiv och ostrukturerad kommunikation med gester”.30  
 
Politiska mål 
Politiska mål skall fungera som vägledning och en vilja att förverkliga visioner och 
inriktningsmål för en viss verksamhet. När det gäller biblioteken är de politiska målen 
eller den kulturpolitiska ambitionen att kunna erbjuda alla medborgare i vårt land 
tillgång till kultur.31 
 

                                                 
23 Sveriges Dövas Riksförbunds webbplats. 
24 Fredäng, Päivi 2003. Teckenspråkiga döva : identitetsförändringar i det svenska dövsamhället,  s. 15 
25 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa : svensk version av International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 2003. 
26 Söderlund, Helena, e-post 2006-02-22 
27 Metodbok : svenska för döva : läsa, skriva, tala 1991. S. 19. 
28 Bergman, Brita 1977. Tecknad svenska, s. 11. 
29 Eriksson, Per 1993. Dövas historia. daubhaR – daufr – döver – döv. En faktasamling. Del 1, s. 62. 
30 Svartholm, Kristina 1984. Döva och samhällets skrivna språk : en forskningsöversikt och en 
tillbakablick, s. 11. 
31 Kulturpolitik (Prop. 1996/97:3). 
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Styrdokument  
Styrdokument innehåller lagar, riktlinjer, principer eller anvisningar som styr en 
verksamhet. Ett exempel på styrdokument i denna uppsats är upphovsrättslagstiftningen, 
bibliotekslagen samt IFLA:s riktlinjer.  
 
Svartskrift  
Böcker och övriga dokument som vi läser med ögonen är skrivna i svartskrift, det vill 
säga tryckta traditionella böcker.32 Svartskrift skiljer sig dels från punktskrift som läses 
med fingrarna, dels från talboken där öronen används för att läsa samt från tecken-
språkig litteratur som förmedlas och tolkas visuellt. 
 
Videogram  
Ett videogram är ett dokument för elektronisk återgivning som lagrar rörliga bilder, med 
eller utan ljud.33 Ett videogram betyder här i uppsatsen ett program på teckenspråk. För 
lässvaga hörande finns möjligheten att få litterära upplevelser genom att använda 
talboken i kombination med den traditionella boken. Ett videogram kan erbjuda en döv 
person samma möjlighet. 

3.2 Om döva 

3.2.1 Vem är döv? 

Ljudstyrka och förmågan att höra brukar uppges i decibel, dB. Här följer en enkel 
beskrivning av hörselnedsättning; vid 0-20 dB hörselnedsättning hör man bra, i detta 
intervall ligger de flesta normalhörande. Vid 20 dB börjar det blir lite svårt att höra 
mycket svagt tal på avstånd. Vid 30 dB hörselnedsättning blir det märkbart att man hör 
dåligt. Vid 40 dB får man problem att höra svagt tal också på nära håll. Vid 60 dB 
däremot, har man svårt att uppfatta vanligt tal och man blir beroende av hörapparat. Vid 
75 dB hörselnedsättning har man svårt att uppfatta starkt tal även på nära håll. När 
hörselnedsättningen kommit till 90 dB är man i praktiken döv.34 
 
I Sverige finns omkring 8-10 000 döva personer.35 Att vara döv innebär alltså att man 
inte hör mänskligt tal, ljud från naturen, musik, buller eller trafikljud. Gruppen döva är 
inte en homogen grupp. Graden av dövhet kan variera från individ till individ, man har 
olika förutsättningar och preferenser att hantera sitt liv som döv. Det gemensamma är 
funktionshindret att döva helt saknar hörsel eller har en grav hörselnedsättning. Döva 
delas in i två grupper; barndomsdöva och vuxendöva. Skillnaderna mellan barndomsdöv 
och vuxendöv beskrivs av Lundström i avhandlingen Kampen för ett språk. Om man tar 
hänsyn till tidpunkten för skadans inträffande så kan beteckningen barndomsdöv 
beskrivas som att barnet uppvisat en grav hörseldysfunktion före fem års ålder. 
Vuxendöv är en beteckning som används för att beskriva att en individ fått sin 
hörseldysfunktion vid vuxen ålder.36 Den som är vuxendöv har växt upp med identitet 
som hörande och har den talade svenskan som sitt första språk och därmed en social och 
kulturell identitet som hörande när denne förlorat sin hörsel. Hörselvårdsutredningen 
har i sin definition av döva satt en åldersgräns vid 18 år. Har personen blivit döv före 18 
                                                 
32 Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats. 
33 Kungliga bibliotekets webbplats. 
34 Sjukvårdsrådgivningens webbplats. 
35 Sveriges Dövas Riksförbunds webbplats. 
36 Lundström, Kjell 2005. Kampen för ett språk, s. 21. 
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års ålder räknas denne till gruppen barndomsdöv. Har personen däremot blivit döv efter 
18 års ålder räknas denne som vuxendöv.37  
 
Enligt Bergman och Nilsson är inomgruppsdefinitionen av ”döv person” traditionell att 
denne gått i dövskola och i och med det behärskar teckenspråket.38 
 

3.2.2 Är döva funktionshindrade eller en språklig minoritet? 

Traditionellt räknas döva till gruppen funktionshindrade, men de döva ser själva sig inte 
som funktionshindrade då dövheten inte är något handikapp - det är ett naturligt tillstånd 
för dem. 
 

3.2.2.1 Döva som funktionshindrade 

Det är först när det uppstår ett problem i samspelet mellan en person och hennes 
omgivning på grund av en funktionsnedsättning i en kroppsfunktion som det uppstår ett 
funktionshinder eller en delaktighetsinskränkning.39 Att vara döv innebär att man i 
första hand är en person, en person med en funktionsnedsättning det vill säga, en förlust 
eller avvikelse i den kroppsstruktur som har med förmågan att höra, vilket kan leda till 
delaktighetsinskränkning i ett talspråkligt samhälle. Döva har inga kommunikations-
svårigheter eftersom de har ett fullvärdigt språk för att kommunicera obehindrat med 
varandra. Kommunikationsproblem uppstår när omgivningen inte kan teckenspråk: 
samma typ av problem som uppstår när två personer kommunicerar med varandra på 
olika språk. 
 
Döva betraktas ofta som funktionshindrade ur en hörandes perspektiv eftersom den 
döve inte kan tala eller kommunicera verbalt med den hörande personen. För att kunna 
kommunicera måste den hörande kunna teckenspråk eller skriva till den döva personen. 
Hörande är i majoritet i vårt samhälle vilket innebär att de hörande anser sig utgöra 
normen för det normala. Då en hörande person stiger in i en grupp med döva utan att 
kunna teckenspråk blir det snart uppenbart att denne är den som är utanför och därmed 
den som är handikappad i kommunikativ bemärkelse.40 
 

3.2.2.2 Döva som språklig minoritet 

Döva ser sig själva som en språklig och kulturell minoritetsgrupp men officiellt är de 
inte en minoritetsgrupp, trots att teckenspråket är ett erkänt språk sedan riksdagen 1981 
beslöt att erkänna teckenspråk som dövas första språk.41 Våren 1999 beslöt riksdagen att 
teckenspråk inte skulle anses vara ett officiellt minoritetsspråk, det ansågs att de dövas 
teckenspråk inte kunde falla inom ramen för syftet med minoritetskonventionen.42 

                                                 
37 Hörselvårdsutredningen (HVU, 1986 – 1989). 
38 Bergman, Brita & Nilsson, Anna-Lena 1999. Teckenspråket. Ingår i Sveriges sju inhemska språk : ett 
minoritetsperspektiv, s. 341. 
39 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa : svensk version av International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 2003. 
40 Sveriges Dövas Riksförbunds webbplats. 
41 Eriksson, Per 1993. Dövas historia. daubhaR – daufr – döver – döv. En faktasamling. Del 1, s. 89. 
42 Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 1998/99:143). 
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Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har kämpat för och fortsätter att driva frågan om att 
det svenska teckenspråket skall behandlas som ett minoritetsspråk.  
 
European Union of the Deaf, EUD, som skapades för att företräda döva i Europa är en 
icke-statlig och icke-kommersiell organisation.43  Sverige är en fullvärdig medlem i 
organisationen genom SDR. EUD anser att det inte finns grund för att utesluta 
teckenspråket som minoritetsspråk, i synnerhet inte av språkvetenskapliga skäl, 
eftersom forskningen sedan länge har klarlagt att teckenspråk är ett fullvärdigt språk. 
EUD anser att det största hindret som måste övervinnas är attityder hos regeringar och 
jurister som inte tror att teckenspråk är faktiska språk och som inte inser eller förstår 
teckenspråkets betydelse för döva. SDR anser att det största hindret för att teckenspråket 
inte fått tillhöra minoritetsspråken är oförståelse och okunskap om dövas speciella 
kultur, problem och behov i kombination. Detta får till följd att döva till exempel får 
kämpa hårt för att ens komma i närheten av det utbud av litteratur, kultur och den 
sociala, språkliga, tekniska och samhälleliga nivå som är en självklarhet för 
normalhörande. 
 

3.2.3 Teckenspråkets historia  

Teckenspråket är ett visuellt, fullvärdigt språk med eget ordförråd och egen grammatik 
för ca 10 000 människor i Sverige.44 Det som skiljer teckenspråket och talspråket åt, är 
att teckenspråket uppfattas visuellt med synen och skapas gestuellt med händerna. Talat 
språk utförs vokalt med rösten och uppfattas auditivt med hörseln.  
                                                                                                                         
Teckenspråket skapas med en eller båda händerna tillsammans med mimikrörelser och 
ansiktsuttryck. Teckenspråket har en annan grammatik och meningsuppbyggnad än 
svenska språket. Ett tecken kan betyda ett eller flera ord och ibland även en hel mening. 
De ord som saknar tecken, egennamn och främmande ord tecknas med handalfabets-
tecken.45 Handalfabetet består av lika många tecken som det finns bokstäver i svenska 
alfabetet.46 Handalfabetet används också för att understryka vissa bokstäver eller när 
tecknet assimileras. Teckenspråket förändras liksom alla andra språk över tiden, tecken 
tillkommer, försvinner eller får annan form och det finns dialektala skillnader för en del 
ord och teckenspråket innehåller även slangord. 
 
Teckenspråket använder sig av synen istället för hörseln i talade språk. Ögats 
perceptionsförmåga kan uppfatta flera synintryck samtidigt medan örats förmåga att 
uppfatta ljud är mer begränsad. I teckenspråket kan man teckna flera tecken simultant 
och vad som gör teckenspråket speciellt är dess unika användning av rummet i 
lingvistisk bemärkelse.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Teckenspråket är inte internationellt, varje land har sitt eget teckenspråk.48  
Teckenspråken är olika men det beror inte på att de är en återgivning av de talade 
språken. Då skulle till exempel det amerikanska och det brittiska teckenspråket vara lika 
                                                 
43 European Union of the Deafs webbplats. 
44 Mål i mun (SOU 2002:27), s. 202. 
45 Bestämda handformer för att bokstavera ord eller namn, formerna kan vara fasta, vridbara eller rörliga. 
46 Ahlgren, Inger 2003. Teckenspråk. Ingår i Sveriges officiella minoritetsspråk. Finska, meänkieli, 
samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentation, s 58.  
47 Sacks, Oliver 1999. Att se röster :  en resa in i de dövas värld, s. 87. 
48 Ahlgren, Inger 2003. Teckenspråk. Ingår i Sveriges officiella minoritetsspråk. Finska, meänkieli, 
samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentation, s. 55. 
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men de två teckenspråken är lika olika varandra som det brittiska och det svenska 
teckenspråket. Med hjälp av improvisation och pantomim kan döva från olika länder 
förstå varandra ganska bra ändå eftersom teckenspråket är visuellt.49 
 
En person som haft stor betydelse för teckenspråkets uppbyggnad är fransmannen 
Charles-Michel de l’Epée, som var utbildad jurist och präst i 1700-talets Frankrike.50 Ett 
möte med ett par tonåriga tvillingsystrar blev grunden till att han började med 
dövundervisning. Flickorna svarade inte på tilltal, han fick genom flickornas mor veta 
att de var döva och att de tidigare hade fått undervisning av en annan präst som nyligen 
hade avlidit. l’Epée beslöt sig för att fortsätta systrarnas undervisning, främsta skälet var 
religionen, de fick inte vara okunniga om sin Frälsare för hur skulle dövas själar kunna 
fortleva utan bikt före döden?51 l’Epée ansåg att det talade språket var ett okänt språk 
för de döva och att den döve måste få använda sig av sitt första språk – teckenspråket. 
Hans undervisningsmetod kallades för den franska metoden, som byggde på skrift, 
tecken och handalfabetet.52 Talmetoden – oralismen, kallades också för den tyska 
metoden. Oralismen hade sitt fäste och sina starkaste förespråkare i Tyskland. En av 
dessa var Samuel Heinicke som förbjöd all användning av tecken, gester och 
handalfabet.53 Han ansåg att det enda sättet för en döv att fungera i samhället var att lära 
sig tala.54 
 
Den franska metoden dominerade fram till dövlärarkongressen i Milano 188055 där 
representanter från Europa och USA deltog.56 På kongressen samlades manualisterna - 
anhängare av teckenspråket, det vill säga, den franska metoden, och oralismens före-
språkare. Där beslutades det med stor majoritet att den tyska metoden var den mest 
lämpliga metoden.57 De kom fram till att tala ansågs förbättra de döva barnens psykiska 
och fysiska hälsa. Användning av teckenspråk ansågs förstöra hälsan. Teckenspråket 
ansågs också vara obrukbart som undervisningsspråk58 och bannlystes från 
undervisningen.59 I många länder förbjöds teckenspråket helt. Beslutet/resolutionen fick 
konsekvenser runt om i världen, också här i Sverige. I Sverige tvingades exempelvis 
döva dövskolelärare sluta undervisa, för att få arbeta som lärare för döva blev det ett 
krav att ha normal hörsel.  
 
Dövundervisningen blev obligatoriskt i Sverige år 1889.60 Det var vanligt att man 
bestraffade elever som använde sig av teckenspråk under skoltid.61 Elever som 

                                                 
49 Bergman, Brita 1992. Teckenspråket – ett svenskt minoritetsspråk : föreläsning vid Stockholms 
universitets installations och promotionshögtidlighet den 25 september 1992, s. 1. 
50 Göransson, Sara & Westholm, Göran 1995. Nästan allt om döva, s. 211.  
51 Ibid., s. 212. 
52 Eriksson, Per 1993. Dövas historia. daubhaR – daufr – döver – döv. En faktasamling. Del 1, s. 53 ff.  
53 Ibid., s. 55 ff. 
54 Ibid., s. 84. 
55 Ibid., s. 83. 
56 Svartholm, Kristina 1984. Döva och samhällets skrivna språk : en forskningsöversikt och en 
tillbakablick, s. 2. 
57 Göransson, Sara & Westholm, Göran 1995. Nästan allt om döva, s. 73. 
58 Fredäng, Päivi 2003. Teckenspråkiga döva : identitetsförändringar i det svenska dövsamhället,  s. 15 
59 Svartholm, Kristina 1984. Döva och samhällets skrivna språk : en forskningsöversikt och en 
tillbakablick, s. 14. 
60 Eriksson, Per 1993. Dövas historia. daubhaR – daufr – döver – döv. En faktasamling. Del 1, s. 88. 
61 Fredäng, Päivi 2003. Teckenspråkiga döva : identitetsförändringar o det svenska dövsamhället,  s. 16. 
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ertappades med att använda teckenspråket under lektionerna tvingades till och med att 
sitta på sina händer.62 Teckenspråket blev förbjudet i skolorna på 1920-talet.63 
Den orala metoden var den ledande metoden under 1950- och 60-talen då man lade stor 
tilltro på de tekniska hjälpmedlen som lanserades under dessa decennier.64 Det skulle 
med hjälp av hörapparater och förstärkare bli möjligt för döva att tala och bli så lika 
hörande som möjligt, döva skulle på så vis normaliseras. Oralismen dominerade i de 
svenska dövskolorna ända fram till 1950-talet och målet för undervisningen var att 
anpassa de döva till samhället.65 Teckenspråket sågs som ett hinder för att döva skulle 
lära sig tala. Begreppet döv försvann från officiellt språkbruk och ersattes av 
hörselskadad.66 
 
Senare granskning av den orala metodens resultat visade att det var ett fåtal döva som 
lärde sig tala på ett förståeligt sätt.67 Dövföreningarna protesterade över behandlingen 
av teckenspråket och det innebar att Sveriges Dövas Riksförbund år 1970 tillsatte en 
kommitté som fick uppdraget att ta fram en normerande teckenbok och en tillhörande 
grammatik. Resultatet blev tecknad svenska, i och med det fick vi två teckenspråk, 
dövas språk som inte är besläktad med svenska språket och tecknad svenska som bygger 
på svenskan. 
 

3.2.4 Tecknad svenska 

Den tecknade svenskan har utvecklats på samma sätt som det talade språket, tecknad 
svenska kan enklast beskrivas som tal med tecken till.68 Tecknad svenska innebär att 
talade ord och tecken används simultant. Principen är att ett ord är lika med ett tecken.69 
Denna metod som kallades ”total kommunikation” kom att vara dominerande vid 
landets dövskolor under 70-talet.  
 
Tecknad svenska är ett simplifierat teckenspråk, det följer det talade språket. Det kan 
jämföras med när vi talar svenska med en person som inte förstår svenska så bra, 
kommunikationen blir långsam, tydlig och inga svåra ord används. Döva använder 
tecknad svenska när de studerar svenska språket vid högläsning av svensk text och när 
de ska kommunicera med hörande som kan lite teckenspråk. 70 
 

3.2.5 Dövas teckenspråk som modersmål 

Genom riksdagsbeslutet 1981 blev teckenspråket officiellt de dövas modersmål och det 
bestämdes att teckenspråket, inte svenskan, skall betraktas som barndomsdövas 

                                                 
62 Håkansson, Gisela 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige, s. 93. 
63 Göransson, Sara & Westholm, Göran 1995. Nästan allt om döva, s. 73 ff. 
64 Svartholm, Kristina 1984. Döva och samhällets skrivna språk : en forskningsöversikt och en 
tillbakablick, s. 3. 
65 Fredäng, Päivi 2003. Teckenspråkiga döva, s. 16. 
66 Möne Elisabeth & Olsson, Ronny 1985. Dövskolans bibliotek, s. 3. 
67 Nordén, Kerstin, Preisler, Gunilla & Heiling, Kerstin 1979. Inlärningsprocesser och personlighets- 
    utveckling hos döva barn, s. 5. 
68 Ahlgren, Inger 1984. Döva barn och skriven svenska, s. 10. 
69 Bergman, Brita 1977. Tecknad svenska, s.15. 
70 Ahlgren, Inger 1984. Döva barn och skriven svenska, s. 12. 
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modersmål. Detta tydliggörs i den språkpolitiska propositionen Bästa språket – en 
samlad svensk språkpolitik71 som presenterades 2005. 
 
Att avgöra för vem teckenspråket är modersmål är inte helt enkelt skriver Bergman och 
Nilsson i Sveriges sju inhemska språk. Teckenspråket beskrivs som de ”dövas 
modersmål”, fastän det inte är modersmål i egentlig mening för hela dövgruppen utan 
endast för döva som har döva teckenspråkiga föräldrar. De flesta döva barn har hörande 
föräldrar vilket innebär att det endast är ett mindre antal barn, ca 5 %, som föds av döva 
föräldrar vilkas primärspråk är teckenspråk och därmed får barnet teckenspråket som 
sitt egentliga modersmål. Om däremot ursprungskriteriet för att ett språk skall kallas för 
ett modersmål är att det utgör det språk man lärt sig först så blir gruppen som har 
teckenspråk som modersmål avsevärt större.72 Enligt Nationalencyklopedin är 
ursprungskriteriet för att ett språk ska kallas modersmål att det utgör det språk barnet 
lärt sig först och behärskar bäst.73 De flesta döva har hörande föräldrar som får lära sig 
teckenspråket samtidigt som sitt döva barn. Detta gäller även hörande barn till döva 
föräldrar.   
 

3.2.6 Tvåspråkighet  

Sverige var det första land i världen som gav de döva rätt till tvåspråkighet. År 1980 
fattade riksdagen beslutet att dövundervisning på specialskolorna skulle övergå från att 
vara enspråkiga till att vara tvåspråkiga.74 Detta innebar att undervisning skulle ske på 
dövas teckenspråk eller tecknad svenska och svenska. Teckenspråket skulle nu vara de 
dövas första språk och det svenska språket deras andra språk. Barndomsdöva skulle 
därmed bli tvåspråkiga, alltså både behärska teckenspråket och svenska. 1983 blev 
teckenspråket undervisningsspråk och så sent som 1994 skrevs det in i läroplanen att 
ämnet teckenspråk skall finnas på schemat i landets dövskolor. 
 

3.2.7 Teckenspråket och den skrivna svenskan 

Det visuella teckenspråket har inget skriftspråk. För att uttrycka sig skriftligt använder 
sig döva av den skrivna svenskan. Döva använder svenskan för att tillgodogöra sig 
information från och till det hörande samhället men det används också av döva 
sinsemellan genom texttelefon, SMS och datorer. Teckenspråket används för 
direktkommunikation och svenskan för fjärrkommunikation.75 Döva barns första 
kontakt med svenska börjar oftast i skolan, där de inte bara måste lära sig skriva och 
läsa svenska utan även det svenska språket. Ett hörande barn lär sig läsa på ett språk de 
redan kan och som de haft omkring sig sedan födseln. För att lära sig svenska måste det 
döva barnet samtidigt kommunicera på teckenspråk.76 
 

                                                 
71 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (Prop.2005/06:2)   
72 Bergman, Brita & Nilsson, Anna-Lena 1999. Teckenspråket. Ingår i Sveriges sju inhemska språk – ett  
    minoritetsperspektiv, s. 339. 
73 Modersmål 2006. Ingår i Nationalencyklopedins nätupplaga. 
74 (Prop. 1980/81:100) bilaga 12 
75 Ahlgren, Inger 2003. Teckenspråk. Ingår i  Sveriges officiella minoritetsspråk. Finska, meänkieli, 
samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentation, s. 56. 
76 McLarey, Kristina 1995. Dövhet och den skrivna svenskan, s. 12. 
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För en hörande person bygger det svenska språket på ljudet, som är grundläggande för 
vår språkliga utveckling och därmed läsinlärning. Den svenska som de döva lär sig är 
inte den talade svenskan utan den skrivna, en lärare kan inte hänvisa till talet och visa 
hur det låter. Det går därmed inte för en döv individ att lära in svenskan via hörseln. 
Inger Ahlgren har myntat uttrycket: ”Svenska är inte ljud för en döv elev, det är 
krumelurer.” Det förklarar Ahlgren med att på svenska kan samma ljud skrivas på olika 
sätt till exempel ”stj”, ”skj” och ”sj”. ”A” och ”b” är olika bokstäver och har olika 
språkljud, den första bokstaven är en vokal och den andra en konsonant. När vokalen är 
kort är efterföljande konsonant i många fall dubbeltecknad. Det är svårt att utan ljud 
förklara skillnaden på ”p” och ”b” för de är lika varandra, eller ”!” och ”i”, att de är 
olika sorts krumelurer, en icke-bokstav och en bokstav.77 Det svenska språket skiljer på 
stora och små bokstäver till skillnad från handalfabetet. Hur ska versaler och gemener 
användas? Vi kan skriva ord med stora bokstäver för att betona något: ”JÄTTE” 
upplever vi som betonat, men det är svårt för en döv person. 
 
Teckenspråkets ställning har som tidigare nämnts inte alltid varit självklar. Därför finns 
det döva som inte fått lära sig det svenska språket på ett bra sätt, vilket har fått till följd 
att dessa har mer eller mindre stora problem med att ta till sig en skriven text. Statens 
kulturråd, Kulturrådet, som är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet 
skriver i ett avsnitt om funktionshinder att en person som är född döv har betydligt 
svårare att ta till sig skriven text än den som hör, och att detta gäller speciellt den äldre 
generationen.78 Genom att teckenspråket inte användes i undervisningen utestängdes 
dagens äldre döva i praktiken från all högre utbildning, det stora flertalet lärde sig inte 
att läsa eller skriva svenska.79 I handboken För samverkans skull som är utgiven av 
SDR tas den äldre generationen dövas problem upp. De har på grund av en dålig 
skolform, inte förmågan att bearbeta och få ut betydelser i svenska språket. För den 
generationen har det varit viktigare att lära sig uttala vardagliga ord och uttryck på 
bekostnad av språkförståelsen. De grammatiska och symboliska skillnaderna mellan 
teckenspråket och skriftspråket gör därmed att svenska kan bli obegriplig att läsa och 
skriva. 80 
 
Med ett exempel ur Kampen för ett språk kan en sats och dess teckenspråkliga 
representation kan beskrivas så här: 81 
 

                                                 
77 Ahlgren, Inger (1983). Tvåspråkig undervisning. Tegnspråk og undervisning av døve barn, s. 84. 
78 Kulturrådets webbplats.  
79 Bergman, Brita & Nilsson, Anna-Lena 1999. Teckenspråket. Ingår i Sveriges sju inhemska språk : ett  
    minorietsperspektiv, s. 346. 
80 Sveriges Dövas Riksförbund 2002. För samverkans skull : en handbok för samarbete mellan döv- 
  föreningar, kommuner och landsting.  
81 Lundström, Kjell 2005. Kampen för ett språk, s. 26. 
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En ung man gick och vaktade sina får ute på marken. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Fig.1. Exempel på teckenspråklig presentation 
 

Siffrorna anger i vilken ordning orden i meningen tecknas. Lundström förklarar: 
 

1. MARK. Med tecken visas att scenariot är en plan yta. Då meningen handlar om 
en man och får översätts detta tecken till det svenska ordet mark som bäst 
förklarar att det är en yta. 

 
2. FÅR MÅNGA Bestämningsordet många skrivs ut efter huvudordet. 

 
3. MAN UNG. Detta kan översättas till en/den unge mannen eller mannen som är 

ung på svenska. 
 
4. Tecken 2 till 5 har redogjort aktörerna och fastställt platsen för händelsen, alltså 

MARK. 
 

5. GÅ VAKTA. I tidsordning kommer aktivitetsverb efter tecknet som utför 
aktiviteten, alltså subjektverbet.  

 
6. DE. Det är ett deiktiskt tecken – det är en pekande hand som refererar till fåren. 

Tecknet kan översättas till svenskt pronomen de eller dom. 
 

7. HANS. Ett tillhörighetstecken, svensk motsvarighet är de ersättningsord eller 
possessiva pronomina, hans, dess eller sin, sitt och sina i vissa sammanhang. 

 
8. Preteriumformerna för verben i den svenska satsen är gick och vaktade. I 

teckenspråket finns ingen preteriummarkering, de förklaras i förhållande till 
varandra och i förhållande till presens i nuet. 

3.3 Attityder och inställningar 

Attitydforskning har sina teoretiska rötter förankrade främst inom sociologin, social-
psykologin och andra socialvetenskaper. Det finns ett stort antal definitioner på 
begreppet attityd samt olika sätt att mäta dem på. De flesta har dock en sak gemensam - 
de har att göra med människors bedömningar. En attityd anses bestå av kognitiva, 
affektiva och intentionella komponenter. Den kognitiva delen innehåller vad en person 
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tror eller vet om något. Den affektiva komponenten svarar för hur starkt man tar 
ställning för eller emot attitydobjektets olika egenskaper. Den intentionella 
komponenten slutligen är beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet.  

Enligt Nationalencyklopedin används termen attityd inom socialpsykologin och andra 
vetenskaper, vanligen för en varaktig inställning som har byggts upp genom 
erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något det vill säga för 
eller emot attitydobjektet.82 Begreppet attityd definieras av attitydsforskarna Fishbein 
och Azjen som en allmän och varaktig, positiv eller negativ känsla för en person, ett 
objekt eller ämne.83 Att begreppet känsla ingår i definitionen kan tolkas som något inre 
eller mentalt, inte direkt iakttagbart, den känslan kan antas påverka varseblivning, 
tänkande och därmed människans bedömning av ett attitydobjekt.  

Attityder formas i interaktion med omgivningen, den sociala miljön skall därför 
betraktas som den väsentligaste faktorn när det handlar om utformandet av attityder och 
dess effekter, negativa eller positiva. För att det skall ske en förändring då det gäller 
negativa attityder, värderingar och fördomar mot personer med funktionshinder måste 
det satsas på utveckling av bemötandekompetensen för personal inom olika 
samhällsområden. Detta tydliggjordes i regeringens proposition Från patient till 
medborgare84 vari man menade att det krävs kraftfulla politiska initiativ för att i 
grunden förändra attityder till människor med funktionshinder och därigenom förbättra 
bemötandet. Den största möjligheten till förändring ligger i kunskap om attityder, 
värderingar och fördomar. 
 
Grunden till negativa attityder till döva kan vara att människor kategoriserar döva 
utifrån vissa särdrag och inte ser deras individuella egenskaper. Döva är eller har varit 
utsatta för negativa attityder i hela världen, i går som i dag. I en studie85 beskrev 
författaren de negativa attityder som finns till döva bland den hörande befolkningen i 
Taiwan. Attityderna kännetecknades som stereotypa både bland människor i allmänhet 
liksom i massmedia.  De hörande hade till exempel den åsikten att döva endast kunde få 
arbete där det krävdes ett minimum av kommunikation. Artikelförfattaren beskriver att 
han utifrån att ha konstruerat ett multimedieprogram på CD har kunnat förmedla mer 
positiva attityder till döva. Författaren ville visa på goda förebilder, att döva genom 
utbildning och arbete kunde nå en god position i ett samhälle, i Taiwan har detta inte 
varit möjligt så artikelförfattaren tog sina exempel från USA. Multimedieprogrammet 
som presenterade ett antal döva personer med olika yrken till exempel lärare, läkare och 
veterinär syftade dels till att hjälpa döva att klara vissa lässvårigheter och dels att 
förändra attityder hos hörande. Den hörande gruppen som deltog i studien förändrade 
sin inställning och intog en mer positiv attityd till döva, och därmed förändrades tanken 
på att även döva kan uträtta ett arbete i det taiwanesiska samhället. Studiens konklusion 
var: genom att visa på positiva förebilder så kan attityder till döva hos hörande 
förändras till det positiva, döva kommer på så vis att respekteras på ett annat sätt. 
 

                                                 
82 Attityd 2006. Ingår i Nationalencyklopedins nätupplaga. 
83 Fishbein, Martin. & Ajzen, Icek. 1975. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to  
   Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.  
84 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79). 
85 Ju, Jing-Ming 2005. The Effect of Multimedia Stories about American Deaf Celebrities on Taiwanese 
Hearing Students’ Attitudes Toward Job Opportunities for the Deaf. American Annals of the Deaf, vol. 
150. Nr. 5, s. 427-432.   
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Ett sätt att förändra attityder är att öka kontakten mellan exempelvis döva och hörande.  
I en amerikansk studie från 198886 studerades vilka attityder bibliotekarier på 
universitetsbibliotek hade till funktionshindrade, i studien ingick 140 personer. Ingen av 
bibliotekarierna hade deltagit i någon längre utbildning där de skulle ha fått 
kunskap/information om biblioteksservice till funktionshindrade personer. Resultatet 
visade att själva kontakten med funktionshindrade hade större betydelse för vilka 
attityder som intogs än de teoretiska kunskaperna som fåtts genom viss utbildning. I 
resultatet framgick även att bibliotekarierna hade en liknande attityd till personer med 
funktionshinder som befolkningen i övrigt men att kvinnliga bibliotekarier hade en mer 
positiv attityd till funktionshindrade än manliga bibliotekarier.  
 
Bemötandet kan definieras som samhällets övergripande synsätt uttryckta i lagar och 
förordningar, alltså i gällande styrdokument. I delbetänkandet av Utredningen om 
bemötandet av personer med funktionshinder87 som kom 1998 skrevs att det finns en 
uppfattning bland forskare att ett negativt bemötande kan ha eller ofta har sina orsaker i 
att det formella regelverket är otydligt. Hetzler har i en studie, som gällde den svenska 
försäkringskassan, visat att existerande rättigheter inte alltid verkställs i praktiken. Hon 
menade att olika typer av dolda strukturer i den offentliga sektorn tycks lägga hinder i 
vägen och att anställdas attityder styrs av dessa strukturer. De så kallade dolda 
strukturerna hos de offentliga organisationerna kan ha en central betydelse för hur en 
lag kommer att tillämpas, och sådana dolda strukturer måste därför synliggöras menade 
Hetzler.88 
 
Studier har visat att det saknas moderna mätinstrument för att mäta negativa och/eller 
positiva attityder till döva hos yrkesverksamma speciellt inom human service-89 
organisationer. I en engelsk studie90 togs ett mätinstrument fram för att mäta attityder 
hos professionella som arbetar med människor som lider av psykisk ohälsa. 
Instrumentet består av ett antal påståenden som skall bedömas på en skala 1-6, där 6 var 
en positiv attityd och 1 en negativ attityd. Skalan bygger på tidigare studier där döva 
ingått, samt upplevda erfarenheter som artikelförfattarna fått av en grupp döva som 
berättat om olika attityder som de mött i sina möten med professionella inom human 
service. Artikelförfattarna anger att ”The Attitudes to Deafness Scale” skall kunna 
användas i olika kontext för att mäta attityder till döva i olika organisationer där det ges 
service till döva. 
 
Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd, hade regeringens uppdrag att verka 
för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder. Uppdraget har sin 
grund i den handikappolitiska handlingsplanen Från patient till medborgare.91 Målet 
var att förändra attityder, värderingar och vända perspektiv för att förbättra bemötandet 
av personer med funktionshinder. I avsnittet som skulle spegla tillgången på kultur 
skrivs "att ha tillgång till kultur innebär att kunna ta del av kulturutbudet i samhället 

                                                 
86 Dequin, Henry C, Schilling, Irene & Huang, Samuel 1988. The Attitudes of Academic Librarians 
Toward Disabled Persons. Journal of Academic Librarianship, vol. 14, nr. 1, s. 28-31. 
87 När åsikter blir handling : en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder (SOU 
1998:16) 
88 Hetzler, Antoinette. 1994. Socialpolitik i verkligheten : de handikappade och försäkringskassan. 
89 Exempel på Human Serviceverksamheter är vården, omsorger och utbildningsväsendet. Se Petersson et 
al. 2006. Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete, s. 1. 
90 Cooper, Alexandra, Rose, John & Mason, Oliver 2004. Measuring the Attitudes of Human Service 
Professionals Toward Deafness. American Annals of the deaf, vol. 148, nr. 5, s, 385-389. 
91 Från patient till medborgare. (Prop. 1999/2000: 79). 
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men också att kunna utöva kultur."92 En av förutsättningarna för att personer med 
funktionshinder ska kunna ta del av kulturen är att det finns en medvetenhet om vilka 
behov olika grupper av funktionshindrade har för att överhuvudtaget ha en möjlighet att 
kunna få del av kulturutbudet. Och då handlar det inte bara om den fysiska 
tillgängligheten, vilket man även påpekar när man skriver att otillgänglighet är lika med 
uteslutning och utestängning, dåligt bemötande och diskriminering. Genom utbildning 
kan man förmedla kunskap om hur attityder, värderingar och fördomar uppstår. När vi 
har den kunskapen, den insikten, kan vi arbeta med att förändra negativa attityder och 
värderingar, både våra egna och andras vilket förhoppningsvis kommer att påverka det 
kollektiva bemötandet i positiv riktning. 
 

Den definition av begreppet attityd som är mest relevant för syftet med denna uppsats är 
en definition som förklarar att attityder är en konstruktion, en konstruktion som är 
otillgänglig för direkt observation och därför måste studeras utifrån deras effekter.93 
Effekter som exempelvis kan studeras om man tittar på hur det kollektiva bemötandet 
av exempelvis döva biblioteksbesökare ser ut eller hur utbudet av litteratur som är 
särskilt anpassat till döva biblioteksbesökare det vill säga teckenspråklig litteratur ser ut. 
 

3.3.1 Kollektivt bemötande 

Välfärdsstatens institutionella ramverk, regelverk, materiella effekter och den sociala 
miljön antas vara viktiga förklaringsfaktorer bakom människors attityder och 
föreställningar. Döva personer konfronteras med problem som många andra inte har. 
Ansvaret för att minska dessa problem ligger på samhället.94 Grunden för detta ansvar 
läggs i politiken genom lagstiftning, programskrifter och politik i allmänhet. I 
slutbetänkandet av Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder i 
avsnittet om det kollektiva bemötandet framkom att det är många beslut som formar 
bemötandet av funktionshindrade i vårt samhälle.95 Lagar är utformade och styr det 
kollektiva bemötandet, den kollektiva attityden, men även individuella bemötanden när 
den enskilda människan till exempel skall få del av olika samhällsinsatser. Gällande 
lagar ger även riktlinjer hur resurser skall fördelas och användas. Hur en lag därefter 
följs, hur resurser tilldelas och hur resurser utnyttjas, är beroende på hur personal inom 
respektive organisation på olika nivåer tolkat gällande bestämmelse, detta påverkar det 
kollektiva bemötandet, den kollektiva attityden. Bemötandet blir enligt Lindqvist, 
därmed en politisk fråga96 och samhällets kollektiva värderingar, attityder, formar det 
kollektiva mötet mellan enskilda individer. Livsvillkoren för döva formas av det 
kollektiva bemötandet bland annat beroende av tillgång av kultur och teknik.97 
  
Diskriminering handlar primärt om ett undertryckande av eller en begränsning av 
rättigheter i formell och vanligtvis lagstiftad mening. Lindqvist underströk i sin 

                                                 
92 Om bemötande av människor med funktionshinder : ett nationellt program för att öka kompetensen om 
bemötande utgiven av SISUS 2003, s. 39. 
93 När åsikter blir handling : en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder( SOU 
1998:16). 
94 Ibid. 
95 Lindqvists nia :  nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder (SOU 1999:21). 
96 Ibid., s. 109. 
97 Kontrollerad och ifrågasatt? – intervjuer med personer med funktionshinder : rapport till Utredningen 
om bemötande av personer med funktionshinder (SOU 1998:48), s. 134. 
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utredning att alla medborgare skall ha samma rätt att delta i alla delar av samhällslivet, 
diskriminering av olika grupper kan inte någon gång accepteras.98   
 

3.3.2 Audism 

Audism är en relativt ny benämning för hur döva kan känna sig i samhället, begreppet 
står för den diskriminering, det förtryck och de negativa attityder som utgjort de dövas 
verklighet. Audism består av två ordled: latinets audire som betyder ”att höra” och –ism 
som är ett substantivbildande suffix som uttrycker handling eller skeende. Begreppet 
myntades av språkforskaren Tom Humphries redan år 1975 då han ansåg att den 
diskriminering som de döva i USA utsattes för borde benämnas med ett namn. 
Bauman99 skriver i en artikel om begreppet audism att den kan jämföras med begreppet 
rasism, och att det till och med kan vara berättigat att använda ett sådant begrepp som 
audism för att förstå att det handlar om förtryck - inte enbart från en individ till en 
annan utan även ett politiskt förtryck. Det är först när roten till audism är utforskad som 
det är möjligt att finna vägar för att undvika framtida audism. Bauman skriver vidare att 
audism är allmänt utbrett inom institutioner som skall ge service åt döva. Den som 
utövar audism är en audist som ger uttryck för sin överlägsenhet genom att tillhöra 
gruppen hörande i förhållande till gruppen döva, en audist vill normalisera den döve. 
 
I en relativt ny artikel100 gör författarna en jämförelse mellan dövas värld och Harry 
Potters värld och menar att liknelsen är slående då det handlar om förtryck. Potter tillhör 
en minoritetsgrupp som utgörs av trollkarlar och häxor, liksom döva tillhör en annan 
minoritetsgrupp i samhället. I Potters värld kan två icke trollkunniga (så kallat 
mugglare) föräldrar få ett trollkunnigt barn eller så kan två trollkunniga få ett 
mugglarbarn. Parallellen är att två döva kan få ett hörande barn, liksom två hörande 
föräldrar, kan få ett dövt barn. Författarna menar att det endast är i ”dövvärlden” som 
detta förekommer, där biologiska barn inte har samma språk och kultur som föräldrarna 
har. Harry Potter får konstant kämpa för att uthärda i den ”normala” världen vilket är en 
parallell till att döva dagligen måste ”fight audists” och ignoranta människor för att bli 
uppfattade som kapabla och normalt fungerande individer.  
 

3.3.3 Normalcentrism 

I SOU 2006:29 förekommer begreppet normalcentrism då det gäller kategoriseringen av 
döva.101 Begreppet förklaras som att majoritetssamhället bedömer minoritetsgrupper 
utifrån sitt eget tänkande och därmed inte tar hänsyn till hur minoritetsgrupperna 
uppfattar verkligheten. Normalcentrism kan också handla om avvisande attityder, ofta i 
dolda eller sofistikerade former. Den kan visa sig i negativt eller likgiltigt bemötande 
och i handlingar som utförs av experter och som är inbyggda i organisationskulturerna. 
Den hörande majoritetskulturens attityder till teckenspråket har befästs av svårigheterna 
att föreställa sig ett språk i någon annan form än det talade och skrivna. Allmänt 
                                                 
98 Lindqvists nia :  nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder (SOU 1999:21), s. 
120. 
99 Bauman, Humphrey-Dirksen Lippman 2004. Audism: exploring the metaphysics of oppression. 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education, vol. 9 nr. 2, s. 239-246. 
100 Czubek, Todd A. & Greenwald, Janey 2005. Understanding Harry Potter: Parallels to the Deaf World. 
The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, vol. 10, nr. 4, s. 442-450. 
101 Teckenspråk och teckenspråkiga : kunskaps- och forskningsöversikt (SOU 2006:29).  
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accepterade värderingar och föreställningar kan också innebära dolda eller sofistikerade 
former av normalcentrism som misskänner andra verklighetsuppfattningar än 
majoritetens.  

3.4 Styrdokument 

Folkbibliotekens verksamhet riktad till funktionshindrade styrs av olika styrdokument. I 
följande avsnitt redogörs kortfattat för relevanta delar i några av dessa styrdokument. 
Styrdokument kan vara av två slag, dels dokument som lägger ut linjer för hur i det här 
fallet, folkbiblioteket, ska agera för att nå ett visst resultat, dels dokument som talar om 
hur organisationen ska möta givna situationer.  
 

3.4.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 

Inledningen på UNESCO:s folkbiblioteksmanifest: 
 

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade 
medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 
därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri 
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.” 

 
Vidare står det att läsa: ”folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, 
religion, nationalitet, språk eller samhällsklass” och att ”särskilda tjänster ska kunna 
erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis 
språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner 
inom kriminalvården.”102 
 

3.4.2 IFLA:s Guidelines for Library Services to Deaf People 

International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, är en 
internationell biblioteksorganisation som är indelad i olika avdelningar. ”Section of 
Library Serving Disadvantaged Persons” arbetar med frågor kring 
bibliotekverksamheten för äldre och funktionshindrade.103 IFLA ger bland annat ut 
riktlinjer för hur en bra biblioteksverksamhet bör se ut för ett visst område som till 
exempel för döva. Riktlinjer för biblioteksarbete bland döva tog sin början på Sydney 
Conference on Library Services to Deaf People 1988.104 Riktlinjerna är indelade i fem 
sektioner: personal, kommunikation, samlingarna, service samt PR och marknadsföring. 
De riktlinjer som avser personal syftar bland annat till att kraven på att det skall finnas 
utbildade bibliotekarier som ansvarar för biblioteksservice till döva tydliggörs. Vidare 
framgår att de personalresurser som bör finnas på respektive bibliotek är beroende av 
bibliotekets storlek, och den population av döva som biblioteket antas skall kunna ge 
service till. Riktlinjerna anger vidare att all bibliotekspersonal bör utbildas i hur döva 

                                                 
102 Unesco folkbiblioteksmanifest 1994.   
103 Minnesanteckningar från Konferensen ”Läsning och litteratur för döva” 24 oktober 2002. 
104 Day, John Michael 1992. Guidelines for Library Services to Deaf People. IFLA Journal, vol. 18, nr. 1, 
s. 31-36. 
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kommunicerar om biblioteken på allvar skall kunna ge biblioteksservice till gruppen 
döva. Biblioteken bör också sträva efter att anställa viss personal med kunskap och med 
en trovärdighet som accepteras av dövsamhället. IFLA anger också att i en 
biblioteksutbildning bör det ingå viss undervisning i syfte att förbereda de blivande 
bibliotekarierna för mötet med döva biblioteksbesökare. Till sist anger riktlinjerna som 
avser personal att det bör finnas speciella nätverk som kan upprätta nationella riktlinjer, 
vara rådgivande och kunna ge stöd till bibliotekspersonal som möter döva i sin 
yrkesutövning. 
 

3.4.3 Bibliotekslag (SFS 1996:1595)  

Bibliotekslagen (SFS 1996:1595) som trädde i kraft januari 1997 är en ramlag vilket 
innebär att lagen innehåller mer allmänt hållna regler. Bibliotekslagen skall garantera 
medborgarna ett folkbibliotek i varje kommun, lagen anger också att det bör finnas 
länsbibliotek samt att det skall finnas skol-, högskole- och universitetsbibliotek.  I 
lagens förarbete105 skrivs att det är en kulturpolitisk ambition att kulturen skall kunna 
erbjudas alla, och att människor med funktionsnedsättning bereds möjlighet att använda 
sin kreativitet, sina konstnärliga och intellektuella färdigheter.  
 
Det skrivs även att staten bör ta ett ansvar i att främja utbud, att söka nya vägar att nå 
fram till alla grupper som idag inte är delaktiga i landets kulturutbud. I bibliotekslagens 
8:e paragraf anges att folk- och skolbibliotek särskilt skall ägna uppmärksamhet åt 
funktionshindrade genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska, och i former 
som är särskilt anpassade utifrån behov.106 Prioriteringen att ”ägna särskild upp-
märksamhet” gäller både verksamheten i stort och anpassad litteratur på minoritets-
språk.107 Bibliotekslagen skall därmed värna om svagare grupper i vårt samhälle och 
tillsammans med skolan utgöra en viktig resurs för läsandet och språkutveckling. 
Regeringen konstaterade inför bibliotekslagens tillkomst att kulturinstitutionernas 
insatser för funktionshindrade ser mycket olika ut, och att längst har biblioteken kommit 
när det gäller synskadade.108 I propositionen Kulturpolitik nämns inte något om 
litteratur på teckenspråk trots att biblioteken skall erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska, vilket borde innefatta de dövas teckenspråk, på så vis kan man anse att de 
dövas litteraturförsörjning inte tillräckligt har uppmärksammats. I kartläggningen Döva 
och bibliotek nämns att personal på daghem, förskolor och skolor samt bibliotek där 
man har kontakt med döva saknar utbud av litteratur på teckenspråk.109 
 

3.4.4 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (Prop. 
2005/06:2) 

I regeringens proposition Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik110 anges att 
teckenspråkiga och Sveriges erkända nationella minoriteter skall ges möjlighet att 

                                                 
105 Kulturpolitik (Prop. 1996/97:3). 
106 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
107 Funktionshindrades tillgång till kultur : kartläggning och handlingsprogram, s. 18. 
108 Kulturpolitik (Prop. 1996/97:3), s. 188. 
109 Eriksson, Per & Söderlund, Helena 2000. Döva och bibliotek: en kartläggning, s. 26. 
110 Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (Prop.2005/06:2). 
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använda, utveckla samt i vissa fall återerövra sina språk. I betänkandet Mål i mun111 
som föregick propositionen framkom att Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) ansåg att 
en språknämnd liknande de som finns för andra språk bör bildas för att garantera 
kvaliteten på teckenspråksmaterial som kommer att framställas. Regeringen svarade 
med att föreslå att insatser skulle vidtas för att stärka och utveckla teckenspråket och 
tillgodose de dövas och hörselskadades rättigheter. Regeringen menade att läsfrämjande 
insatser för barn och unga med ett annat modersmål än svenska bör stärkas. Särskilda 
insatser bör därför göras för att förbättra tillgången till litteratur på andra språk, vilket 
även bör inkludera de dövas teckenspråk. I propositionen står också att en ny 
språkvårdsorganisation bör utformas och en särskild funktion inrättas för vården av 
teckenspråket. Den nya språkvårdsorganisationen bör ges i uppgift att utveckla och 
främja vården av nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. 
Språkvårdsorganisationen bör vidare ha till uppgift att överblicka villkoren för samtliga 
språk som talas i Sverige, vilket inkluderar teckenspråket.  
 

3.4.5. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
(SFS:1960:729)  

Svensk upphovsrätt är en grundlagsskyddad rättighet. Författare, konstnärer och 
fotografer skulle ha rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lagen om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.112 Lagen tillkom för att ge 
upphovsmannen ensamrätt till att mångfaldiga ett eller flera exemplar av sina litterära 
eller konstnärliga verk. Mångfaldiganderätten omfattade inte endast framställning av 
identiska exemplar. Som exemplar inkluderas kopior och avbildningar av verket, även 
om dessa väsentligt avviker från originalet i utförande och format, till exempel om en 
roman blir film - eller om efterbildningen sker i en annan teknik än den för originalet. 
Lagen får inte inskränkas genom annat än riksdagsbeslut. I regeringsformen framgår 
också att lagen skall ge rättigheter till fysiska personer och inte t.ex. arbetsgivande 
företag.113 Det finns två typer av verk, litterära och konstnärliga. Film räknas som 
konstnärligt verk. När en film har skapats är det tre saker som skyddas av 
upphovsrätten: grundidén, handlingen och utformningen. När det gäller film är det 
huvudregissören, dialogförfattaren, manusförfattaren och musikkompositören som 
räknas som upphovsmän. Sedan 1995 räknas inte länge filmfotografen som 
upphovsman. Den digitala tekniken ger nya möjligheter för personer med 
funktionshinder att ta del av upphovsrättsligt skyddade verk vilket även fastslås i 
regeringens proposition om upphovsrätten i informationssamhället.114  
Den 1 juli 2005 infördes ändringar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk. Innan dess fanns en bestämmelse i den 17:e paragrafen som gällde rätten att 
framställa talböcker och verk i blindskrift för synskadade, vilket då uteslöt andra 
grupper med funktionsnedsättningar t.ex. döva som inte kunde ta del av eller hade 
problem med att ta del av verk i skriftlig form. I den ändring som nu införts i den 17:e 
paragrafen utvidgades personkretsen genom skrivningen att: ”var och en får på annat 
sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära 
verk … som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken”.  

                                                 
111 Mål i mun : förslag till handlingsprogram för svenska språket (SOU 2002:27). 
112 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). 
113 Bernitz, Ulf 1998. Immaterialrätt, s. 18. 
114 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. (Prop. 
2004/05:110)  
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Exemplaren skall också få spridas till dessa personer. Regeringen markerade i förarbetet 
till ändringen av den 17: e paragrafen att syftet med bestämmelsen bör vara att så långt 
möjligt se till att sådana anpassningar som behövs för att personer med funktionshinder 
skall kunna få del av upphovsrättsligt skyddat material på samma sätt som andra 
personer inte kan hindras. När det sedan gäller frågan om vilka typer av verk som bör 
omfattas av bestämmelsen anser regeringen att utgångspunkten måste vara att 
bestämmelsen begränsas till verk där det i dag finns ett konstaterat behov av 
anpassningar, ett sådant behov kan vara att framställa ett exemplar av en bok på 
teckenspråk för döva. Det anges tydligt i samma proposition att det numera är möjligt 
att framställa ett exemplar genom att filma någon som med användning av teckenspråk 
återger litterära eller musikaliska verk eller alster av bildkonst. 
 

3.4.6 Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 1998/99:143) 

I propositionen som behandlar nationella minoriteter i Sverige anges att: ”Ett 
pluralistiskt och genuint demokratiskt samhälle bör ge utrymme för minoriteter som har 
en annan kultur, religion eller ett annat modersmål.” 115 I minoritetspropositionen 
behandlas olika frågor som berör nationella minoriteterna i Sverige, fokus ligger i 
huvudsak på de traditionella minoritetsgrupperna. Syftet är att stärka och stödja de 
nationella minoriteterna och deras språk. Riksdagen beslöt att de dövas teckenspråk inte 
skulle anses vara ett officiellt minoritetsspråk trots att de ansåg att teckenspråket var en 
viktig del av de dövas kultur. När förslaget om att åtgärder ”skall vidtas för att ett 
tillräckligt stöd skall kunna utgå till litteratur på minoritetsspråken” 116 föll 
teckenspråkslitteratur utanför. De skäl som fanns för att stödja teckenspråket låg därför 
vid sidan av konventionens syfte. 

3.5 Litteratur på teckenspråk 

Litteratur på teckenspråk liknar inte den traditionella boken, litteratur på teckenspråk 
baserar sig på videoinspelningar där en bok översätts och förmedlas på teckenspråk. 
 
Litteratur på teckenspråk är ett visuellt språk därför måste andra dokumenttyper än 
traditionella böcker på svartskrift användas. Idag används format som DVD, CD och 
videoformat som medier för litteratur på teckenspråk.117  
 

3.5.1 Framställning av litteratur på teckenspråk 

En bok som översatts och bearbetats till ett annat språk betraktas fortfarande som bok. 
Böcker kan finnas i andra format än svartskrift, till exempel e-böcker, DAISY-skivor, 
talböcker på kassett, ljudböcker på CD och punktskrift, alla dessa olika format hanteras 
och betraktas som böcker. 
 

                                                 
115 Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 1998/99:143), s. 28. 
116 Ibid., s. 137. 
117 Söderlund, Helena Mötesplats inför framtiden – Borås 8-9 oktober 2003, 2;  
Tillgängligheten till kultur och media på teckenspråk. Översyn av teckenspråkets ställning. (Promemoria 
S 2003:12). s. 2. 
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De flesta böcker på teckenspråk är översättningar från böcker på svenska eller något 
annat språk. Inför produktionen ska det tas ställning till i vilken form materialet ska 
göras; film, drama, studio, utemiljö och så vidare. När det fastställts vilken bok som 
skall översättas/framställas på teckenspråk skall det beslutas vem som skall vara 
inläsare, skall denne vara man eller en kvinna? Vidare skall inspelningsplats 
bestämmas, det skall innehålls- och språkgranskas och hänsyn till bild och teknik skall 
tas. Slutligen återstår redigering, layoutkorrektur och distribution.118  
 
Under filminspelningen finns en teckenspråksaktör, en bisittare/sekundant som 
kontrollerar att teckenspråket blir rätt och en innehållsansvarig som ser till att all text 
verkligen kommer med. Priset för att framställa en bok på teckenspråk varierar 
beroende på bokens omfång, språknivån, aktörens erfarenhet och kompetens, 
utformningen på materialet; video, CD, DVD och så vidare. En kapitelbok kan således 
kosta ca 200 000 kronor att framställa,119 hela processen är sålunda inte bara 
tidskrävande utan också dyr. 
 
Enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, har det tidigare behövts 
tillstånd från författare och illustratörer, alla rättigheter skulle ha godkänts vilket sedan 
år 2005, har ändrats. Skälig ersättning skall dock utses, och beräknas bland annat efter 
verkets art, upplagans storlek och närliggande avtalspraxis.120 
 
Nedan kommer en kort presentation av de förlag som gett ut fler än en produkt, de som 
mer eller mindre regelbundet ger ut böcker på teckenspråk. Ibland dyker det upp någon 
som ger ut en enstaka bok eller produkt. Det finns dock inga producenter som regel-
bundet ger ut skönlitteratur på teckenspråk. 
 
SIT   
Specialpedagogiska Institutet (SIH Läromedel) är en statlig myndighet som arbetar med 
handikappfrågor i skolan. De är en pedagogisk kunskapsresurs för barn, ungdomar och 
vuxna med funktionshinder. SIT är det största förlag som regelbundet ger ut litteratur på 
teckenspråk. De har översatt och gett ut de flesta sagor och skönlitteratur som finns 
idag. Detta är inte deras huvudsakliga uppgift121, deras fokus ligger på läromedel. 
 
Ellas förlag  
Ellas förlag är ett litet privatägt familjeföretag som har gett ut fyra barnböcker i 
svartskrift med tillhörande cd-romskiva som finns i bakre pärmen. På cd-romskivan 
finns hela boken dels på teckenspråk, dels med tecken till tal/tecken som stöd och även 
med tal. Ellas har också gjort ett antal memoryspel för övning i tecken. 
 
Teckenhatten 
Teckenhatten är privatägd. De har inte gett ut någon skönlitteratur alls utan har gett ut 
bland annat dataprogram och memoryspel där man lär sig tecken. Deras målgrupp är 
inte teckenspråkiga döva utan de med behov av tecken som stöd. 
 
Bibelsällskapet har gett ut och översatt delar av bibeln till teckenspråk. 
 

                                                 
118 Minnesanteckningar från Konferensen Läsning och litteratur för döva 2002. 
119 Westholm, Göran, Specialpedagogiska institutet, e-post 2006-09-18 
120 Broms, Susanna 2005. Biblioteken och juridiken, s. 130 ff.  
121 Söderlund, Helena, Resursbiblioteket, e-post 2006-02-06 
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SDR - Sveriges Dövas Riksförbund har mest gett ut material som handlar om själva 
teckenspråket till exempel kurser och lexikon. 
 

3.5.2 Utbud av litteratur på teckenspråk 

Enligt Helena Söderlund på Resursbiblioteket122 i Örebro har de ca 850 poster123 av 
litteratur på teckenspråk, av dem är ca 150 poster som kan räknas till skönlitteratur. 100 
av dem vänder sig till lågstadiebarn. Färre än 50 poster är för läsare på mellanstadiet 
och uppåt. Färre än 10 titlar vänder sig till vuxna läsare.124 
 
Dessa siffror kan jämföras med det utbud av litteratur som finns för synskadade i form 
av kassettböcker och talböcker samt punktskrift. Enligt talbok- och punktskrifts-
biblioteket, TPB, har blinda/synskadade personer tillgång till 13 372 titlar 
punktskriftsböcker, av dem är 8273 titlar skönlitteratur varav 4702 är för vuxna och 
3570 för barn. När det gäller talboken finns 36 351 titlar i DAISY-format125 där 13 736 
är skönlitteratur för vuxna och 5239 för barn. Talböcker i analog format126 finns 46 237 
titlar, av dem är 15 796 skönlitteratur för vuxna och 4355 för barn.127    
 
 
 

                                                 
122 Resursbiblioteket i Örebro har som uppgift att bevaka utgivning av material på teckenspråk eller 
tecken som stöd som ges ut i Sverige, se Söderlund, Helena Mötesplats inför framtiden – Borås 8-9 
oktober, s. 3. 
123 En titel kan inneha flera poster i en databas då den finns i olika format. Jag använder ordet poster här 
då det är svårt att räkna de olika titlarna utan att ha tillgång till dem fysiskt. 
124 Söderlund, Helena, e-post 2006-04-25. 
125 DAISY betyder Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem Talboken är inläst på datafiler som är 
lagrade på CD - ROM-skivor istället för kassettband. Lyssnandet på en Daisyskiva kan ske i en dator eller 
i speciell talboksspelare. 
126 Talbok i analog form är inspelat på kassettband. 
127 E-post från Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2006-04-24. 
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4 Forskningsöversikt 

Med denna forskningsöversikt, samt forskning som redovisats på annat ställe i 
uppsatsen vill jag belysa att folkbibliotekens uppgift är att tillgodose även dövas behov 
av ett gott bemötande, samt att tillgodose behovet av litteratur på teckenspråk.  
 

4.1 Döva och biblioteksservice 
Möne och Olsson gjorde en studie om biblioteken på landets specialskolor för döva som 
fanns år 1985.128 I studien underströks att specialskolornas bibliotek måste bli 
tvåspråkiga, att teckenspråket inte bara skall ses som ett medel till den skriftliga 
kulturen utan jämställas med denna, och att bibliotekets roll för teckenspråk skall vara 
lika stor som de vanliga folkbiblioteken är för skriftspråk. En av frågorna som Möne 
och Olsson ställde i sin studie gällde bibliotekariernas utbildning; resultatet visade att av 
de sex skolbibliotek som besvarat frågan hade endast ett av dem en utbildad 
skolbibliotekarie. 1989 skrevs ett specialarbete på högskolan i Borås om döva, läsning 
och bibliotek,129 även då ställdes frågor om bibliotekariernas utbildning. Studien var 
liten: det ingick endast två av specialskolorna för döva. Resultatet visade dock att ingen 
hade någon egentlig bibliotekarieutbildning. I Anderssons studie från 1997 framkom att 
ingen av skolbibliotekarierna som intervjuades hade någon speciell utbildning för att 
arbeta med döva.130 
 
McQuigg har gjort en litteraturgenomgång som hon presenterat i en artikel: Are the deaf 
a disabled group, or a linguistic minority? Issues for librarians in Victoria's public 
libraries.131 Artikelförfattaren som har lång erfarenhet av att arbete på bibliotek, är 
vuxendöv och behärskar dövas teckenspråk. Hennes konklusion var dels att biblioteken 
måste vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättningar, och dels att om det är så 
att biblioteken önskar få döva låntagare till sina bibliotek måste de acceptera, respektera 
och kunna kommunicera med tecken. 
 
År 1996 höll IFLA, sektionen för Libraries Serving Disadvantaged Persons, en 
konferens i Peking.  Där deltog bland andra Bror Ingemar Tronbacke från Centrum för 
lättläst. På kongressen togs bland annat upp problemet med att döva kan ha svårighet 
med att läsa och förstå en skriven text samt att biblioteken bör ta hänsyn till detta. Det 
betonades att det producerades allt för lite läsmaterial bland annat till barndomsdöva. 
Frågan ”What can libraries do?” ställdes med syfte på service till lässvaga inbegripet de 
döva. Dels angavs att information om bibliotekets service måste “be given also in a way 
that is understood by non-readers”. Tronbacke kom fram till att dels bör biblioteken 
erbjuda audiovisuellt material, videos och dataprogram som skulle kunna stimulera till 
läsning. Biblioteken bör även försäkra sig om att materialet är placerat på så vis att det 
är lätt tillgängligt för döva. 132 IFLA kongressen 1998 hade temat The Implications for a 

                                                 
128 Möne, Elisabeth & Olsson, Ronny 1985. Dövskolans bibliotek. 
129 Engman, Karina & Jonsson Anita 1989. Döva, läsning och bibliotek.  
130 Andersson, Helena 1997. Döva ungdomar och bibliotek. 
131 McQuigg, Karen 2003. Are the deaf a disabled group, or a linguistic minority? Issues for librarians in 
Victoria's public libraries Australian Library Journal, vol. 52, nr. 4, s, 367-377.  
132 Tronbacke, Bror 1996. Easy-to-read :  An important part of reading promotion and in the fight against 
illiteracy, 62nd IFLA General Conference, 25-31 August, 1996, Beijing, China. 
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Public Library Service of the Disability Discrimination Act and the Needs of Special 
Users framhölls att låntagare med funktionsnedsättningar önskar bli sedda och 
behandlade som alla andra biblioteksbesökare.133 
 
I den engelska artikeln Inclusive library service for deaf people: an overview from 
social model perspective134 belyser författaren problemet folkbibliotekens service till 
döva biblioteksbesökare. Författaren menar att det under de senaste åren skett en 
förändring så till vida att yngre döva fått ökade möjligheter till utbildning, och därmed 
ett större behov av att få del av information/kunskap än vad som traditionellt funnits att 
få genom föreningarna för döva. Folkbiblioteken måste försäkra sig om att de inte 
utesluter döva och deras behov av service. Negativa attityder till döva måste utmanas 
och undanröjas, för som artikelförfattaren markerar så spelar inte fysiska förbättringar 
någon roll om inte biblioteken har en positiv attityd till döva biblioteksbesökare. God 
biblioteksservice till döva kan även spela en stor roll när det gäller att minska 
diskrimineringen av döva. I artikeln finns ett antal åtgärder beskrivna för att ge ideala 
förutsättningar för en god service till döva, som exempel: det måste finnas ett större 
utbud av litteratur i alternativa format, det bör finnas personal som kan behärska 
teckenspråk någorlunda bra. Slutligen betonas betydelsen av att engagera döva personer, 
a consultation group, i planeringen för att förbättra biblioteksservicen.  
 
Helena Andersson har i sin magisteruppsats Döva ungdomar och bibliotek – en 
undersökning vid Riksgymnasiet för döva, studerat döva ungdomar och bibliotek.135 De 
ungdomar som ingick i studien studerade på tre olika skolor som ingår i riksgymnasiet 
för döva, RGD, i Örebro. Resultatet visade att ungdomarna besökte ett bibliotek minst 
en gång i månaden, oftast skolbiblioteket, och att majoriteten hade en positiv inställning 
till bibliotek. I samma studie ingick fyra bibliotekarier som beskrev mötet med döva 
låntagare som mer personal- och tidskrävande i jämförelse med andra låntagare. 
Bibliotekarierna menade att det inte är lika lätt att enbart hänvisa till en hylla, 
bibliotekarierna fick ofta följa med fram till rätt hylla och visa.  
 
I artikeln Our Deaf Family Needs to Read, Too136, skriver författarna om sitt projekt på 
ett bibliotek i Saftey Harbor i Florida för att lära sina döva biblioteksbesökare att läsa 
och skriva. De skriver att det enda sätt att ge bra biblioteksservice till döva är att först 
lära dem att läsa. Safety Harbor är en av USA största dövstäder137 och när deras döva 
besökare ville kommunicera med bibliotekspersonalen gjordes det via lappar, men 
personalen förstod ändå inte vad de döva ville säga. De startade upp ”Deaf Literacy 
Program”, anställde en teckenspråkig lärare och programmet blev mycket lyckat. Det är 
sedan år 2000 ett permanent inslag i biblioteksserviceutbudet och döva studenter från 
hela regionen kommer dit för att lära sig läsa och skriva. Biblioteket byggde upp ett 
utbud som riktade sig till döva och år 2003 hade de ett utbud på över 1500 titlar i form 
av barnböcker, tidningar, video, skönlitteratur och facklitteratur. Alla i biblioteks-

                                                 
133 Evans, Cathy 1998. The Implications for a Public Library Service of the Disability Discrimination Act 
and the Needs of Special Users, 64th IFLA General Conference, 16-21 August 1998, Amsterdam, 
Netherlands. 
134 Playforth, Sarah. 2004. Inclusive library service for deaf people: an overview from social model 
perspective. Health Information and Libraries Journal, 21 (suppl.2), s. 54-57. 
135 Andersson, Helena 1997. Döva ungdomar och bibliotek : en undersökning vid Riksgymnasiet för döva. 
136 Rodriguez, Rosa & Reed, Monica 2003. Our Deaf Family Needs to Read, Too. Public Libraries, vol. 
42, no. 1, s. 38-41. 
137 I Sverige är Örebro en dövstad, dit många döva från hela landet flyttar för att gå på landets enda 
riksgymnasium för döva. En del bor där endast under skoltiden men många bosätter sig där permanent. 
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personalen har lärt sig teckenspråk och biblioteket har tre anställda som är döva. 
Författarna ger råd om hur man förbättra sin biblioteksservice: det handlar om att 
undersöka vilka resurser som finns till exempel om det finns någon i 
bibliotekspersonalen som är teckenspråkskunnig eller om det finns någon som är villig 
att lära sig teckenspråk, se över vad man har att arbeta med för att göra biblioteket 
dövvänligt, se över utbudet av litteratur som vänder sig till döva och se till att göra 
databasen mer tillgänglig genom att ange att söktermen ”döv” ska genera träffar. 
Genom att göra dessa saker och personligen engagera sig har gjort att biblioteket i 
Saftey Harbor har blivit accepterat och flitigt besökt av de döva. 
 

4.2 Forskning om teckenspråk och bemötande av döva  
Mars 2006 presenterade regeringen ett delbetänkande av utredningen Översyn av 
teckenspråkets ställning där författarna introducerade det aktuella forskningsläget. 
Forskningsöversynen behandlade främst svensk forskning men också nordisk och 
internationell forskning. Bland annat framkom att forskningen främst har handlat om 
hörselnedsättningar ur ett medicinskt perspektiv, men att idag accepterar både samhället 
och forskningen alltmer teckenspråkiga dövas egen beskrivning av dövhet och 
dövkultur. Kartläggningen visade att forskning om teckenspråk och om teckenspråkiga 
saknas inom flera områden men att forskningsfronten ändå flyttas framåt, vilket innebär 
att allt mer kunskap kommer att finnas tillgänglig. Svensk och nordisk forskning om 
döva har inte visat att det finns någon forskning som haft syftet att studera hörande 
individers eller organisationers bemötande av döva och förändringar i bemötandet. 138 
 
Äldre teckenspråkliga döva är en utsatt grupp som ofta utesluts från vetenskapliga 
undersökningar: kunskapen om deras välbefinnande och deras vardagliga liv är därför 
dålig. Detta beskriver Werngren-Elgström i sin avhandling Deaf sign language users – 
prevalence and aspects of quality of life in old age.139 I avhandlingen framhölls bland 
annat att det var av stor vikt för äldre teckenspråkliga döva att få utföra aktiviteter i en 
teckenspråklig omgivning, vilket leder till konsekvenser för planering av hälso- och 
sjukvård. Men resultatet kan även överföras till andra organisationer som biblioteken.  
 

4.3 Audism, förekommer det? 
I avsnittet Dövas liv med teckenspråk140 som beskriver dövas teckenspråkighet, skriver 
författaren att fast teckenspråket i dag har en legitimitet är teckenspråkiga döva till stora 
delar fortfarande osynliga i den samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga 
forskningen i Sverige. Författaren hävdar att den forskning som finns präglas av en 
klinisk syn och behandlar döva främst som hörselskadade och beroende av teckenspråk. 
Författaren fortsätter med att man därför kan anta att forskningens sätt att studera döva 
och deras liv har betydelse för hur döva har det i samhället. Författaren till avsnittet om 
Dövas liv med teckenspråk ställer slutligen en fråga: Är döva borträknade, medräknade 
                                                 
138 Teckenspråk och teckenspråkiga : Kunskaps- och forskningsöversikt. Delbetänkande av utredningen 
Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:29), s. 101.  
139 Werngren-Elgström, Monica 2006. Deaf Sign Language Users - Prevalence and Aspects of Quality of 
Life in Old Age. 
140 Teckenspråk och teckenspråkiga : Kunskaps- och forskningsöversikt. Delbetänkande av utredningen 
Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:29). 
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eller inräknade i samhällsgemenskapen sett ur samhällsvetenskapligt och 
beteendevetenskapligt forskningsperspektiv? Svaret blev att de döva fortfarande är 
borträknade på flera områden vilket kan tolkas som audism. 
 
Sangeeta Bagga-Gupta är docent i pedagogik och kommunikationsforskare vid Örebro 
Universitet. Hon har bland annat studerat och analyserat ett stort antal forskningsprojekt 
kring språk och lärande i såväl formella utbildningssammanhang för döva, som i 
vardagskontexter inom och utanför skolan. Hon skriver att det är angeläget att notera att 
alltför många studier alltför ofta rapporterat att döva elever inte når upp till samma nivå 
som hörande elever när det gäller läs- och skrivfärdigheter. Även om en stor del av döva 
elever når skolans uppsatta mål i grundskolan, så har majoriteten av döva ungdomar 
endast läs- och skrivfärdigheter som kan vara likvärdigt en hörande elev som lämnar 
årskurs 4 eller 5. Problemet med att så många döva elever i den svenska grundskolan 
faktiskt inte når målen och därmed inte kan komma in på nationella program på 
gymnasiet är en oroande trend. 141 
 
Bagga-Gupta har i en tidigare rapport ställt sig några som hon kallar bekymmersamma 
frågor som gäller attityden till döva elever. Risken är, menar hon, att det finns 
kollektiva attityder accepterade och icke- problematiserade, att tempot i dövklasser 
kanske är långsammare, att lärarna ”sänker ribban och skjuter problemet framför sig”. 
142 Detta indikerar att det finns kollektiva attityder till döva som kan påverka lärandet 
samt tron på sig själv och sin förmåga att som döv nå samma kunskapsnivå som 
hörande i samma ålder. Frågan som kan ställas är om denna attityd från skolan är ett 
omedvetet inslag av audism. 
 
I artikeln Do Deaf People Have a Disability?143 frågar Lane sig hur begreppet 
handikapp uppstod, och var gränsen går mellan att vi säger att en egenskap är ett 
handikapp eller inte. Vad anser vi vara normalt olika? Det anses normalt att folk väger 
olika men kraftig övervikt anses sjukligt. Vi accepterar att människor har olika 
hudfärger men att vara albino anses vara ett handikapp. Människor dricker olika mycket 
alkohol utan att det är en sjukdom, men att vara alkoholist är att ha en sjukdom. Vi är 
alla olika och det är normalt. Normen avgör om det är en mänsklig variation eller ett 
handikapp. Människor som är mycket längre eller kortare än de flesta människor 
betraktas ha en funktionell försämring. Att vara döv i bemärkelsen handikapp tar vi till 
sociala innebörder till exempel att döva människor saknar ett livsviktigt sinne eller att 
döva människor har begränsade val. I vissa länder är det underförstått att döv betyder att 
denne bara kan söka till vissa utbildningar och att man inte kan jobba vartsomhelst. I 
andra länder innebär dövheten att ett barn inte kan gå i skola alls, eller att bara gå 
grundskolan och inte kunna vidareutbilda sig. Alla sådana här åsikter kallas för audism. 
Liksom sexism och rasism insisterar audismen på att medfödda biologiska faktorer 
avgör den individuella kapaciteten för vad man klarar av. I många länder har inte döva 
rätt till utbildning, social hjälp, att köra bil eller rätt att använda sitt språk. 

                                                 
141 Bagga-Gupta, Sangeeta 2004. Literacies and Deaf Education : A theoretical analysis of the 
international and Swedish literature. Forskning i Fokus nr. 23.  
142 Bagga-Gupta, Sangeeta 2002. Vardagskommunikation, lärande och måluppfyllelse i tvåspråkiga 
regionala specialskolor, s. 45. 
143 Lane, Harlan 2002. Do Deaf People Have a Disability? Sign Language Studies, vol. 2, nr. 4,  s. 356-
379. 
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4.4 Men dom kan ju i alla fall läsa 

Som tidigare visats så kan döva ha vissa lässvårigheter, detta gäller inte bara den äldre 
generationen döva. Seyffart har i ett examensarbete på Malmö Högskola genomfört en 
intervjustudie med sex döva tonåringar.144 Syftet med hennes arbete var undersöka 
vilket förhållande dessa tonåringar hade till skönlitteratur. Seyffarts resultat visade att 
det fanns en positiv syn på att läsa skönlitteratur men med en stark koppling till 
språkutveckling: ungdomarna ansåg att det var viktigt att läsa för att utveckla det 
svenska språket. Språket och bokens innehåll visade sig vara de vanligaste hindren i 
läsningen enligt dem som ingick i studien. I intervjuerna framkom till exempel uttryck 
som att: ”För oss döva är det extra viktigt att läsa för vi är ganska dåliga på svenska … 
de flesta är ganska dåliga på svenska så det är bra för oss att läsa och utvecklas”.145. En 
av de intervjuade framförde sin uppfattning om video på teckenspråk och menade att 
det skulle bli lättare att förstå och ta till sig innehållet visuellt i jämförelse med att läsa 
boken.  
 
Lindahl, svensklärare för döva med erfarenhet av gymnasieungdomar, har skrivit boken 
Läsfällor och Skrivhinder.146 Han menar att det är en stor spridning mellan döva på 
gymnasienivå när det gäller både att läsa och att skriva. Vissa elever rör sig lätt mellan 
de dövas teckenspråk och svenskan samtidigt som andra har betydande svårigheter. Det 
går därför inte att säga att dövgruppen som helhet har läs och skrivsvårigheter. Men för 
dem med lässvårigheter är det viktigt att läsa texter som inte bjuder så hårt motstånd ur 
lästräningshänseende. 
 
McLarey har i sin studie Dövhet och det skrivna ordet 147 intervjuat nio döva barn i 
åldrarna 9-10 år som går i tredje klass. Hennes syfte med studien var inte att bedöma 
skriv- och läsförmågan hos döva barn utan att beskriva den. Barnen har teckenspråket 
som sitt första språk och svenskan som sitt andra. I resultatet framkom att barnen var 
entusiastiska inför läsning men samtidigt fanns en tvetydighet i studien när hon 
beskriver ett problem med analysen: att man inte vet hur bra barnens svar svarar mot 
hur de verkligen engagerade sig i texten. 
 
I en holländsk artikel presenterade författarna en studie om läsning, läsfärdighet och 
ordförståelse hos döva barn och ungdomar. Studien presenterades i Reading and 
Writing, 2006 och visade på problem för döva att läsa och förstå en skriven text. I 
studien ingick döva barn och ungdomar mellan 6 och 20 år, av dessa var 466 barn till 
hörande föräldrar och 15 hade döva föräldrar.  Då det gällde läsförståelse deltog 464 
döva och när det gällde ordförståelse ingick 504 barn- och ungdomar. Resultatet som 
handlade om läsförståelsen visade att den var lägre än förväntat, svårigheter med ord- 
och språkförståelse påverkade läsförståelsen negativt. Resultatet visade att de döva barn 
och ungdomar som hade fått läsundervisning i sju år hade lägre läsförståelsen i 
jämförelse sina hörande kamrater i samma ålder. I studien ingick även döva som hade 
talspråk som modersmål, deras resultat var signifikant bättre än de som hade 
teckenspråket som modersmål. Författarna skriver att sammantaget visar deras studie att 
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145 Ibid., s. 25. 
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147 McLarey, Kristina 1995. Dövhet och det skrivna ordet.  
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tidig tillgång på teckenspråk inte är någon garanti för en god läsförståelse, det vill säga, 
att kunna tillgodogöra sig en skriven text. 148 
 
I en studie från Spanien Reading Levels of Spanish Deaf Students149 beskrivs läsnivån 
hos 93 barndomsdöva grundskoleelever. Samtliga var prelingualt150 döva, alltså de hade 
förlorat hörseln i tidig ålder. Studenterna gick i grundskolan på Kanarieöarna, åldrarna 
varierade från 9 till 20 år. De testades i läsförståelse och deras attityd till läsning 
utvärderades. Studiens resultat var överensstämmande med tidigare gjorda studier. Döva 
studenters läsförmåga vid 13 års ålder var samma som eller sämre än hörande studenters 
vid 7 års ålder. Dessa döva studenter hade en likgiltig inställning till läsning. 
 

4.5 Döva och den skrivna svenskan 
Wennerberg har i sin avhandling Tempus och transitivitet i dövas andraspråk 151 använt 
sig av 129 uppsatser, fria berättelser, skrivna av 54 döva gymnasieelever i åldrarna 16- 
20 år, samtliga studerade på Riksgymnasiet för döva och/eller hörselskadade i Örebro. 
Ett av Wennerbergs syften var att beskriva tempusanvändning i de dövas andraspråk, 
den skrivna svenskan. Uppsatserna jämfördes med material från en annan liknande 
studie, en undersökning av tvärkulturella skrivstrategier hos invandrade vuxna som lär 
sig svenska som andraspråk, samt en kontrollgrupp svenska hörande med skrivvana. 
När författaren jämförde längdvariationen per skriven text framkom tydligt att de döva 
stod för de i särklass kortaste texterna. Att bedöma vad som är ett lämpligt valt eller inte 
ett lämpligt tempusval i texterna var inte helt lätt att bedöma; resultatet fick som 
Wennerberg själv skriver spegla hennes inställning och att det inte alltid var möjligt att 
avgöra vad som är rätt eller fel. Resultatet visade dock att de döva som deltog i hennes 
studie låg överlag på mer avancerade nivåer i sin andraspråksinlärning: i nio fall av tio 
valdes ett lämpligt tempus.  
 
 

                                                 
148 Wauters, Loes, Bon, Wim & Tellings, Agnes 2006. Reading comprehension of Dutch deaf children. 
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5 Resultat  

Syftet med uppsatsen är inte att visa på enskilda bibliotekariers attityd till döva 
biblioteksbesökare. Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka visa på folk- 
och dövskolebibliotekens attityd till litteratur på teckenspråk. Detta genom att utgå från 
kunskaps- och forskningsöversikten När åsikter blir till handling där den teorin om att 
attityder anges som en social konstruktion som endast kan studeras utifrån deras 
effekter. Ett resultat som kan exemplifiera detta är att visa på den stora skillnaden i 
utbud av litteratur till en annan grupp med behov av särskilt anpassad litteratur, 
synskadade. Resultatet visade att blinda och synskadade personer har tillgång till cirka 
13 370 titlar på punktskrift vilket kan sättas i relation till utbudet av anpassad litteratur 
till den grupp som min uppsats har belyst, döva: i dag finns cirka 850 poster av litteratur 
på teckenspråk som finns på landets bibliotek.  
 
För att besvara mina uppsatta frågeställningar upprättades ett frågeformulär som sändes 
till ett urval av bibliotek i landet. Frågeställningarna var: 
 

• Hur väl följer biblioteken de politiska målen? 
• Hur ser utbudet av litteratur på teckenspråk ut?  
• Hur placeras litteratur på teckenspråk på hyllan enligt SAB-systemet? 
• Varför ser utbudet av litteratur på teckenspråk ut som det gör?  

 
Resultaten bygger på de svar som inkommit och på tidigare forskning. 

Av de sammanlagt 18 bibliotek som kom att utgöra mitt urval så återkom 11 svar, av de 
svaren var 3 från dövskolebibliotek och 8 av dem från folkbibliotek. Av de 3 biblioteks-
konsulenterna som kontaktades fick jag svar av samtliga.  Några respondenter lämnade 
fylliga svar på flera av de ställda frågorna medan andra gav korta koncisa svar. 
 
Hur väl följer biblioteken de politiska målen? 
 
De politiska målen eller den kulturpolitiska ambitionen i Sverige är att kunna erbjuda 
alla medborgare i vårt land tillgång till kultur. Alla medborgare innebär att personer 
med funktionshinder inte får uteslutas från möjligheten att använda sin kreativitet, sina 
konstnärliga och intellektuella färdigheter. I bibliotekslagen framgår det också tydligt 
att folk- och skolbibliotek därför särskilt skall erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i anpassade former. Jag har i denna uppsats visat på forskning som pekar 
på att döva elever inte når upp till samma nivå som hörande när det gäller läs- och 
skrivfärdigheter, och att den äldre generationen döva kan ha stora svårigheter att ta till 
sig en skriven text. I propositionen Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, 
framgår det lika tydligt att teckenspråkiga skall ges möjlighet att använda, utveckla samt 
i vissa fall återerövra sina språk. Att utveckla sitt språk kan betyda att en person som är 
döv och lässvag behöver få läsa böcker på sitt modersmål, teckenspråk, för att utvecklas 
språkligt inom sitt modersmål och det svenska språket. Här har biblioteken ett stort 
ansvar för att kunna erbjuda lämplig litteratur i anpassade former. För att göra detta 
möjligt krävs att personal på olika nivåer inom biblioteksorganisationen får utbildning, 
det vill säga kunskap om biblioteksanvändare med särskilda behov. Kunskap fås genom 
formell utbildning samt erfarenhet från skilda områden i livet. Bibliotekarien bör enligt 
IFLA:s riktlinjer fått viss undervisning under sin bibliotekarieutbildning med syftet att 
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äga viss kunskap om dem som inte kan kräva sin ”rätt” till ett kulturutbud som andra 
kan göra. För att kunna ge god service till döva biblioteksbesökare måste kunskap 
finnas om denna grupp och deras specifika behov av bemötande och service inom 
biblioteksorganisationen.  
 
Tidigare studier har visat att det funnits brister vad det gäller utbildning om 
biblioteksservice till döva, därför ställdes två frågor till biblioteken som ingått i min 
studie: 
 

• Vilken befattning har du? 
• Vilka erfarenheter hade Du om döva biblioteksbesökare innan Du började Din 

tjänstgöring på biblioteket?  
 
Resultatet visade att befattningarna varierade bland folkbiblioteken: bibliotekarie, chef 
på barn- och ungdomsavdelning, samordnare för alla barnbibliotekarie på den 
kommunens folkbibliotek, enhetschef, barnboksbibliotekarie samt socialbibliotekarie. 
Bibliotekskonsulenternas befattningar var också blandade: bibliotekskonsulent på ett 
regionbibliotek, bibliotekskonsulent och barnbibliotekskonsulent 
 
Resultatet visade att de som tjänstgjorde på dövskolebiblioteken inte endast hade ansvar 
för biblioteksservicen på dövskolan utan dessutom hade andra uppgifter: "50 % i 
skolbiblioteket och 40 % som teckenspråklärare … utbildad textillärare" och en annan 
beskrev att hon "arbetar halvtid som bibliotekarie halvtid som lärare" och ytterligare en 
hade dubbla uppdrag på skolan som speciallärare. 
 
Erfarenheterna varierade bland folkbiblioteken. Majoriteten hade ”inga, inga alls, inga 
speciella” kunskaper om döva på bibliotek innan de började sin yrkesutövning på 
respektive folkbibliotek. Detta kan tolkas som att när respektive informant avslutade sin 
bibliotekarieutbildning hade de därmed inte fått den kunskap som de skulle ha behövt 
för att uppfylla den politiska ambitionen, de politiska målen.  
En av informanterna från folkbiblioteken uppgav att hon utifrån ”eget intresse av 
teckenspråk och dövas värld” (informant 1) lärt sig lite om bemötandet av döva. En 
annan med lång erfarenhet i sin yrkesutövning uppgav att: ”då hade jag ingen särskild 
utbildning om funktionshinder… på senare år har XX-bibliotek ett tillgänglighetsprojekt 
på gång… all bibliotekspersonal får fortbildning i olika typer av funktionshinder 
däribland hörselskador” (informant 2).  
 
Att respondenterna från de statliga dövskolorna hade dubbla uppdrag på skolan kan vara 
uttryck för att de bör ha en stor erfarenhet av döva barn och ungdomar.  
 
I IFLAs riktlinjer för hur en bra biblioteksverksamhet bör se ut poängteras att det skall 
finnas utbildade bibliotekarier som ansvarar för att biblioteksservice till döva tydliggörs, 
och att all bibliotekspersonal bör utbildas i hur döva kommunicerar. IFLA menar att 
detta är en förutsättning om biblioteken i realiteten även skall kunna ge en bra 
biblioteksservice till gruppen döva.  
 
Frågorna som ställdes med utgångspunkt från IFLA:s rekommendation var:  
 

• Har Ni någon i personalgruppen som ansvarar för service till döva låntagare? 
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• Vilken utbildning har personalen fått för att tillgodose gruppen döva och 
hörselskadades behov av service på Ert bibliotek? 

 
Intervjusvaren visade att på hälften av de folkbibliotek som ingick i min studie fanns 
inte någon person som speciellt ansvarade för service till döva. Oftast är det avdelningar 
som har ansvaret ”barnavdelningen och sociala avdelningen” (informant 3), eller ”Det 
har väl blivit jag och vår avdelning Särskilda tjänster” (informant 1). Ett folkbibliotek 
menade att ”det är all personals ansvar … döva är en relativt liten grupp av våra 
besökare” (informant 2). Av de bibliotek som angav att inte hade en ansvarig person 
skrev en informant att det inte fanns någon med något speciellt ansvar ”… mer än att 
jag bevakar inköp av material för vuxna döva och en barnbibliotekarie som ansvarar 
för vad vi har för barnens behov” (informant 4). Ett folkbibliotek meddelade dock att 
”detta är på gång och en tjänst kommer att få nytt uppdrag avseende service till 
funktionshindrade” (informant 5), vilket är lovande utifrån IFLA:s riktlinjer även om 
tjänsten kommer att rikta sig mot funktionshindrade generellt och inte specifikt till 
döva.  
 
Då det gällde utbildning för att kunna tillgodose dövas behov av biblioteksservice 
upplyste ett folkbibliotek att personalen ”fått möjlighet att lära sig teckenspråk på 
arbetstid ett par gånger per termin”. Den som besvarade frågan hade själv ”gått en 
högskolekurs på 10 poäng i teckenspråk på arbetstid”. Samma bibliotek håller 
”temamöten för all personal i hur man bemöter döva och andra funktionshindrade”. De 
har också haft ”döva gästföreläsare som informerat vad de vill ha av biblioteket”. 
Biblioteket erbjuder ”bokprat” med böcker ”om döva och skönlitteratur med döva 
huvudrollsinnehavare samt sång på teckenspråk” (informant 1). Ett folkbibliotek 
samarbetar även med en dövförening. På ett annat av folkbiblioteken finns ”en 
handlingsplan där det ingår utbildning kring dövhandikapp i ett utbildningspaket om 
tillgänglighet”. Utbildningen ”om funktionshinder ska ske etappvis under året” 
(informant 6). 
 
På ett par bibliotek har informanterna fått gå kurser i teckenspråk men ingen 
uppföljning har getts, kurserna gavs ”10 år tillbaka i tiden”. En av informanterna tycker 
att det ”fungerar trots att inte lika många kan teckenspråk längre”, informanten 
tillägger att ”döva låntagare verkar känna sig trygga med att använda oss” och ”vi är 
lyhörda för att ta till papper och penna” (informant 4). 

På hälften av biblioteken har personalen inte fått någon utbildning om gruppen döva och 
deras behov av biblioteksservice ”ingen…” (informant 3 och 5) eller ”Än så länge 
ingen” (informant 7). Resultatet indikerar därmed att det inte finns någon enskild 
bibliotekarie som har huvudansvar för biblioteksservice till döva, som det i realiteten 
borde enligt IFLA:s riktlinjer. Biblioteken anser att personalen gemensamt på 
avdelningarna har ett ansvar om att kunna informera om biblioteksservice till ”alla” 
besökare. På en del bibliotek är det ofta en person som har hand om inköp eller bevakar 
visst material som ansvara för en viss målgrupp som litteraturen vänder sig till. 
 
I propositionen Bästa språket, där de politiska målen även går att tolka, anges att 
läsfrämjande insatser för barn och unga med ett annat modersmål än svenska bör stärkas 
och att särskilda insatser bör göras för att förbättra tillgången av litteratur på andra 
språk.  



 

37  

I bibliotekslagens § 8 deklareras att folk- och skolbibliotek särskilt skall ägna uppmärk-
samhet åt funktionshindrade genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 
former som är särskilt anpassade utifrån behov. 
 
Utifrån detta var det relevant att ställa följande frågor: 
 

• Kan Ni erbjuda teckenspråklig litteratur? Barn/ungdom/vuxna? 
• Anslås det några resurser till att främja utbudet av litteratur på teckenspråk? 

 
Riktlinjer och lagar anger hur resurser skall fördelas och användas. Hur sedan en lag 
följs och hur resurser tilldelas eller utnyttjas är beroende på hur respektive organisation 
tagit del av och tolkat gällande bestämmelse, och förmedlat detta ut i hela 
organisationen på alla nivåer. Endast en informant skriver att hennes bibliotek anslår 
resurser till att främja utbudet av litteratur på teckenspråk, det ”anslås ca 7000 från 
Länsbiblioteket” (informant 3). På ett annat bibliotek anslås litteratur på teckenspråk 
”på samma anslag som ett annat projekt” (informant 1) som biblioteket har där man 
erbjuder sig att kostnadsfritt skicka hem böcker till dem som inte kan ta sig till 
biblioteket eller bokbussen. På de andra biblioteken anslås litteratur på teckenspråk ”på 
ordinarie budget” (informant 4). ”Inga extra resurser, ingår i det ordinarie 
mediaanslaget. Vi köper i stort det som erbjuds i sambindningen” (informant 5). Detta 
indikerar att bibliotekarierna tar vad som erbjuds och tar inget aktivt eget ansvar för att 
utöka utbudet ytterligare för att kunna erbjuda litteratur i enlighet med de politiska 
målen. 
 
I frågeformuläret fanns också plats att lämna egna synpunkter, några tog tillvara 
möjligheten och en synpunkt var att: Det är tråkigt att det mesta av teckenspråks-
materialet som produceras är finansierat av behovet för utbildning och så lite för 
vuxna. Att det inte finns samma möjligheter till anpassat material som är lämpligt att 
förmedla via biblioteken som det gör för läshandikappade” (informant 4). 
Kommentaren antyder att hörande läshandikappade i allmänhet får större resurser än 
döva lässvaga som kan behöva litteratur på det egna modersmålet för att utveckla sitt 
språk. 
 
Hur ser utbudet av litteratur på teckenspråk ut? 
 
I bibliotekslagen anges att staten bör ta ett ansvar för att främja utbud och söka nya 
vägar för att nå fram till alla grupper som idag inte är delaktiga i landets kulturutbud. 
Detta innebär att det måste finnas ett större utbud i alternativa format, som litteratur på 
teckenspråk för att döva i allmänhet och döva med vissa lässvårigheter i synnerhet skall 
få möjlighet att som det står i propositionen Bästa språket att ”använda, utveckla samt i 
vissa fall återerövra sina språk” Utifrån detta ställdes följande frågor till biblioteken: 
 

• Hur stort utbud av litteratur på teckenspråk har Ni? 
• Hur får Ni tag på / köper in litteratur på teckenspråk eller annat material för 

döva? 
 
Inledningsvis redovisades att det finns cirka 850 poster av litteratur på teckenspråk, men 
inte något av biblioteken som besvarat mina frågor kom upp till 850 poster. Utifrån 
teorin om att attityder måste studeras utifrån deras effekter, en effekt översatt i handling, 
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så visar detta resultat på att det finns ett mycket litet utbud av litteratur anpassat till 
döva på deras modersmål, teckenspråk eller till lässvaga döva.  
 
Det fanns en stor variationsbredd på utbudet.  
Några bibliotek angav enbart att de hade ” Video, e-böcker, cd-rom, böcker med tecken” 
(informant 2), andra gav mer specifika uppgifter som att: ”Mycket är placerat på 
Teckenspråksforum, antal teckenspråk; 201 exemplar” (informant 7). Ytterligare ett 
bibliotek angav att ” Får 345 träffar när jag söker Teckenspråk i vår katalog” 
(informant 8).  
Tabell 1 visar den variation av utbud som redovisats i siffror från fyra av 
folkbiblioteken, biblioteken kan ha gjort olika klassificering på vad titlarna har för 
medietyp.  
 

Tabell 1 Variation på utbud av titlar på litteratur på teckenspråk. 

 
Bibliotek 

1 
Bibliotek 

2 
Bibliotek 

3 
Bibliotek 

4 
Medietyp     

Video 80 74 279 176 
DVD 3 3 0 8 
CD 7 9 5 6 

Böcker 25 101 0 0 
Daisy 0 1 0 0 
Annat 0 13 61 3 
Totalt: 115 201 345 193 

 
 

Samtliga bibliotek kan erbjuda litteratur på teckenspråk för barn, ungdom och vuxna 
men de flesta har mest litteratur för barn och ungdom, en informant skriver att ”har inte 
hittat så mycket för vuxna tyvärr” (informant 4).  
 
Majoriteten av de bibliotek som ingick i studien köper in litteratur på teckenspråk från 
SIT, och BTJ. På en del håll är det länsbiblioteken som har hand om inköpen. ”Antar att 
Barnavd. köper in via BTJ. För övrigt är det mest Länsbiblioteken…” (informant 8). 
Det förekom även ett samarbete med ”lärare på teckenspråksutbildningar som följer 
med i utgivningen” (informant 1) samt att det görs ”inköp från Ellas förlag” (informant 
4). Att det kommer ”alldeles för lite nytt på teckenspråk” (informant 3) var en synpunkt 
som framfördes under fria kommentarer. 
 
Villkoren för döva boklånare formas av det kollektiva bemötandet som det visar i 
utbudet av teckenspråklig litteratur, ingen av dem som besvarat frågan om inköp 
antydde att de själva varit aktiv när det gäller att köpa in teckenspråklig litteratur utan 
de hade bara accepterat utbudet som andra beslutat om. Ingen sade heller någonting om 
att ändringen i lagen om upphovsrätt skulle gynna utbudet av litteratur på teckenspråk. 
Attityder översatt i handling får följande effekter: litet utbud av teckenspråklig litteratur. 
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Hur placeras litteratur på teckenspråk på hyllan enligt SAB-systemet ?  
 

• Hur klassificeras och katalogiseras litteratur på teckenspråk med avseende på 
dokumenttyp, på vilka hyllor har de placerats och under vilka signa? 

• Varför har de klassificerats, katalogiserats och placerats så som Ni har gjort? 
  
En informant på ett av folkbiblioteken beskriver att de har barnmaterialet ståendes på 
barn- och ungdomsavdelningen, och litteratur som vänder sig till vuxna har en egen 
hörna på talboksavdelningen där de samlat allt material om döva i form av tidskrifter, 
romaner, språkkurser och deckare om döva med mera. Det finns också möjlighet att 
”titta på dvd” där. Det material som finns i Teckenspråkshörnan är uppställd enligt 
SAB-systemet. Är det så att materialet finns i både bok och på video står de 
tillsammans: ”Vi ville samla allt material och på så sätt lyfta fram teckenspråket som är 
ett av våra minoritetsspråk” (informant 1). 
 
På ett annat folkbibliotek har litteratur på teckenspråk placerats i bibliotekets Äppelrum 
”där det finns olika medier för barn och unga med någon form av funktionshinder eller 
läs- och skrivsvårigheter”. Medier som har någon form av tecken eller teckenspråk står 
på samma hylla, även språkkurser och annat material om teckenspråk står där ”placerats 
tillsammans för att det skall vara enkelt att hitta för den som är intresserad” (informant 
2). Beskrivningen indikerar att man gjort en hylluppsättning för den intresserade inte 
för att markera en plats gjord med respekt för döva biblioteksbesökare. 
 
På ett annat folkbibliotek finns en ”speciell samling för unga döva” där allt material 
som vänder sig till döva ställs oavsett dokumenttyp. Materialet är uppställt efter SAB-
systemet det vill säga ämnesvis, Hc, N och så vidare. Litteratur som vänder sig till 
yngre barn är uppställda på en äppelhylla152, där de är markerade med färgband och ”på 
så sätt visar vilken litteratur som vänder sig till de med hörselhandikapp”. Biblioteket 
har haft ett projekt som senare har inlemmats i den ordinarie verksamheten, syftet med 
projektet var att ”få döva att använda biblioteket och hitta till fler hyllor”, målet med 
projektet ”blev uppfyllt”. Vad de ville visa med sin samling var att ”döva är välkomna 
till biblioteket”. I samma kommun finns en statlig dövskola, skolan köper in ”det 
material som finns att få tag på” och därför köper inte folkbiblioteket in så mycket nytt 
men de ”köper in mer material för små barn” då de upplever att ”det är uppskattat av 
dagispersonal som har svårt att få tag i den typen av material” (informant 4). 
 
På ett av dövskolebiblioteken registrerar man böckerna precis som alla andra böcker till 
exempel skönlitteratur och biografi och undervisning, men de har samlat allt på en hylla 
som kallas ”Allt om döva och hörselskadade” under en egen knubb.153 Inne i boken är 
det märkt ”döv/hsk” samt att de har skrivit in hyllreferens som visar bokens egentliga 
ämne. Filmer står bland övriga filmer men på en egen hylla och datorprogrammen är 
placerade vid datorerna. Böckerna står på en gemensam hylla för ”att det var lättare att 
ha det samlat på en hyllsektion allra främst för besökare, föräldrar, praktikanter m fl. 
som vill läsa kring detta ämne. Man kan gå rakt fram till hyllan helt enkelt utan att 
behöva söka i datorn” (informant 9). 
 

                                                 
152 Äppelhyllan är bibliotekets avdelning med medier speciellt anpassade för barn och unga med 
funktionshinder. Se Barnens biblioteks webbplats. 
153 En knubb är en bokliknande kloss som visar en ny avdelning i hyllan. 
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Ett annat dövskolebibliotek katalogiserar sina videofilmer och dvd enligt SAB, 
småbarnsvideo klassas som Hcf, och så vidare. Film om djur klassas som Ug. 
Videofilmerna står för sig och dvd-filmerna för sig. Teckenspråksböcker i 
pappersformat står på hylla Få. Dövskolebiblioteket finner detta sätt ”praktiskt och 
tycker det fungerar bra” (informant 10). Det tredje dövskolbiblioteket har en egen 
avdelning där video och DVD står efter SAB-systemet. Under katalogiseringen läggs de 
in som video/DVD. Till exempel "Hotellmysteriet"; Widmark Martin, står under 
Hcf/Tsp. De gör ingen större skillnad på böcker och video/DVD utan markerar dem 
bara med ”tsp” (informant 11). 
 
Samtliga dövskolebibliotek klassificerar den teckenspråkliga litteraturen efter SAB-
systemet. De har valt att samla materialet efter dokumenttyp och sedan efter SAB-
systemet. När det gäller tilläggsbeteckning används ”video/DVD” eller ”tsp”. 
Teckenspråksböcker som finns i pappersformat står på Få-hyllan. 
 
Barnbibliotekskonsulenten uppger att de har en ”en aktiv Äppelhylla där detta material 
finns”.  De använder sig inte av SAB-systemet utan medierna placeras efter knubbar där 
det står ”böcker på teckenspråk”, även videomedier hamnar där och de lånas ut som bok 
och inte video. Så har de gjort för att det ska vara enkelt för användare och 
bibliotekspersonalen och genom denna satsning har gjort att ”medier för barn med 
funktionshinder har lyfts och blivit mer synliga.” De övriga informanterna uppger att de 
inte jobbar med praktisk biblioteksverksamhet 
 
Varför ser utbudet av litteratur på teckenspråk ut som det gör? 
 
I inledningen av uppsatsen beskrevs helt kort att döva är en osynlig grupp på 
biblioteken, och att en bidragande orsak till detta kan vara att utbudet av litteratur på 
teckenspråk är litet, en annan bidragande orsak kan vara att kunskapen om döva 
biblioteksbesökare och deras behov är liten hos bibliotekspersonal. I Playforths artikel 
Inclusive library service for deaf people: an overview from social model perspective 
förklaras att folkbiblioteken måste förvissa sig om att de inte utesluter döva och deras 
behov av service. Ett exempel på god service är att det måste finnas ett större utbud i 
alternativa format riktad till denna döva. Också i BTJs sambindningslista presenteras 
teckenspråk på video under kategorin video där de har tagit hänsyn till mediet. Tryckta 
böcker hamnar under kategorin böcker och således får de signumet Få. Däremot 
klassificeras material på teckenspråk enligt SAB-systemet. En skönlitterär bok på 
teckenspråk som är inspelad på till exempel DVD hamnar alltså under VIDEO, trots att 
det är en bok. Inköpare på biblioteken kanske missar de skönlitterära och andra böcker 
på grund av detta.  
 
Efterfrågan kan också vara en anledning till bibliotekens utbud och för att få en 
uppfattning om detta ställdes följande fråga:  
 

• Upplever Du någon efterfrågan på litteratur på teckenspråk? 
 

Efterfrågan kan givetvis styra utbudet men biblioteket skall kunna erbjuda litteratur till 
dem som inte kan utnyttja det gängse utbudet vare sig det finns en efterfrågan eller inte.  
Inget folkbibliotek upplevde någon större efterfrågan av litteratur på teckenspråk: En 
informant på ett av folkbiblioteken svarade att efterfrågan var ”Inte så stor men väl om 
ämnet, dvs. media om hörselhandikappade” (informant 4), och en annan informant på 
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ett folkbibliotek skriver ”upplever att döva hellre läser tryckta böcker om de är lagom 
lättlästa” (informant 1).  
 
Utbudet av litteratur på teckenspråk har samtidigt försvårats av att det i lagens mening 
räknas som film och även i BTJs sambindningslista.  
 
Nästa fråga ställdes i syfte att få veta om informanterna hade någon kännedom om 
problemet med att litteratur på teckenspråk hanteras som film. 
 

• Enligt BTJs sambindningslista klassificeras litteratur på teckenspråk som film. 
Varför tror Du att det är så? 

 
Några av folkbibliotekens informanter uppger att de tror att orsaken är att teckenspråket 
är visuellt och därför fordras ett rörligt medium: ”Att tala med teckenspråk är ju ett 
visuellt sätt att kommunicera på” (informant 2) en annan svarade att ”det är väl oftast 
ett sådant media … video eller dvd” (informant 8) och att det kan bero på  ”okunskap 
om dövas kommunikation” (informant 1).  
 
En informant från dövskolebiblioteken beskrev att det är ”helt nytt för henne” men att 
hon kan förstå varför BTJ valt att göra så då teckenspråket är ett visuellt språk samt att 
”det är helt fel.” Hon frågar sig ”Hur skall man då klassificera andra språk som 
engelska, franska, spanska… sådant står ju under F om det handlar om ren 
språkvetenskap, likaså med teckenspråk”. Hon nämner att dövskolbiblioteket går efter 
vad boken är ”avsedd till och inte buntar ihop dem som film” (informant 9). En annan 
informant från dövskolebiblioteken svarar att BTJ ”kanske inte är så insatta i hur video 
och DVD fungerar för döva” (informant 10). Ytterligare en annan nämner att ”Skälet 
kan vara att det fortfarande generellt sett inte är helt klart för alla att teckenspråk är ett 
visuellt språk, inte ett filmat ’gestikulerande’ … man ser det alltså så att video/DVD på 
teckenspråk ses endas som det de rent tekniskt är; dvs. film” (informant 11). 
 
Bibliotekskonsulenternas svar på frågan är att de tror att man ”ser till formen och inte 
till innehållet som är litteratur” (informant 12) och ”okunskap om den döves behov” 
(informant 13). En informant svarar att hon ”tror att det har något att göra med 
upphovsrättsliga regler” (informant 14). 



 

42  

6 Diskussion 

Svensk och internationell forskning har visat att kunskapen om dövas språksituation och 
behov av anpassad litteratur är liten. Inför denna uppsats har jag inte funnit några 
användarstudier alls. I forskning kring döva och läsning ligger USA många steg före 
Sverige. Lundström skriver i sin avhandling att det inte går att i förväg fastställa en 
individs behov men att behoven kan konstrueras och att detta med att tilldela någon ett 
behov kan betecknas som en styrning.154 Forskning har inte desto mindre visat att det 
finns lässvaga både bland unga döva i dag och hos den äldregenerationen döva, vilket 
jag tolkat som att det de facto finns och har funnits ett behov av anpassad litteratur till 
döva utan att någon behöver tilldela döva detta behov. Att som döv inte få tillgång till 
litteratur anpassad till ett faktiskt behov eller att konstatera att utbudet på våra 
folkbibliotek är så litet begränsar möjligheten att utvecklas inom sitt modersmål och 
dessutom i sitt andra språk, svenskan. Risken finns att den stora skillnaden vad det 
gäller utbud av litteratur på teckenspråk i relation till utbudet till synskadade kan tolkas 
som en förmyndarattityd från bibliotekets sida. Detta kan bli tydligt när den yngre 
generationen döva börjar ställa krav på folk- och dövskolebiblioteken för att kunna få 
utvecklas på sitt eget språk och kräva på ett större och modernare utbud av 
teckenspråklig litteratur. 
 
De attityder som redovisats i min uppsats indikerar att det inte enbart är ekonomiska 
och upphovsrättsliga svårigheter som gjort att utbudet av litteratur på teckenspråk är 
dåligt.155 Bagga-Gupta skriver i Vardagskommunikation, lärande och måluppfyllelse i 
tvåspråkiga regionala skolor att den allmänna attityden - den syn som finns på döva 
som läsare av litteratur på teckenspråk och som låntagare i allmänhet är beroende av 
rådande attityder som återspeglas i det kollektiva bemötandet. Om språket inte stöds av 
offentliga institutioner, som av våra folkbibliotek, och om inte gällande styrdokument 
efterlevs, så får både språket och dess användare låg status vilket kan leda tanken till att 
det förekommer audism på våra folkbibliotek. Den definition av begreppet attityd som 
jag ansåg vara relevant för syftet med uppsatsen var definitionen som menade att 
attityder är en konstruktion som är otillgänglig för direkt observation och därför måste 
studeras utifrån deras effekter. Resultatet av min intervjuundersökning indikerar att det 
kan förekomma, kanske omedveten, audism. Exempelvis fanns utsagor som sade att 
bibliotekarierna inte fått utbildning om hur man ska bemöta döva, att det inte fanns 
någon särskild person med huvudansvar för biblioteksservicen till döva 
biblioteksbesökare samt att det inte anslås tillräckligt med resurser för att främja utbudet 
av litteratur på teckenspråk. Det behövs inte bara någon som tilldelas ett ansvar för 
biblioteksservice till döva, denna person skall ha/få kunskap om gruppen döva med dess 
olika behov när det gäller litteratur i olika format, gällande styrdokument och bör ha en 
vilja att ta del av tidigare och aktuell forskning inom ämnesområdet. 
 
Hur skall folkbiblioteken på lämpligaste sätt informera teckenspråkliga döva om sina 
tjänster på ett sätt som blir tillgängligt för den som inte kan höra ordet, och dessutom 
kanske är lässvag och samtidigt kunna få del av de dövas behov och önskningar vad det 
gäller utbud? Attityderna i samhället kan förändras genom ökad kunskap, kunskap kan 
fås och ges, den grupp som är expert på området kan antas vara de döva själva, därmed 

                                                 
154 Lundström, Kjell 2005. Kampen för ett språk.  
155 Söderlund, Helena, e-post 2006-04-25. 
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bör biblioteken bör ta del av deras erfarenhet och speciella behov av litteratur i olika 
format.   
 
I Sverige har hörande små barn och unga tillgång till litteratur genom föräldrar som 
läser och berättar, och bibliotekens barnhörnor och ungdomsavdelningar har ett stort 
utbud där barnen kan välja sin egen bok. Hörande barn kan utvecklas språkligt i sin 
egen takt genom litteraturen och i en hörande miljö, genom språket ”växer” barnet och 
kan ta till sig ny kunskap hela tiden på ett lustfullt sätt.  
 
Jag hoppas att inom en snar framtid att unga döva läshungriga ska komma in på våra 
bibliotek, och kunna känna att det finns en positiv attityd till deras grupp och behov 
genom att finna att utbudet av teckenspråklig litteratur är rikt, varierat och att det 
ständigt kommer nytt. När blir Harry Potter översatt till teckenspråk så att döva barn 
och ungdomar får del av en fantasivärld fylld av trollkarlar, häxor och magi? 
 
Min titel på uppsatsen är Dom kan ju i alla fall läsa, därför att jag har funnit ett flertal 
studier, svenska som internationella, som talar om att döva visst kan läsa men att det 
finns ett stort antal lässvaga bland gruppen döva. Orsaken kan finnas i okunskap om 
behoven, okunskap om politiska intentioner och gällande styrdokument eller kan det 
vara en kollektiv attityd, en orättvisa som uppdagas när man ser på effekterna, utbudet 
av litteratur. Utbudet är långt ifrån jämlikt för att ge döva barn och unga samma 
möjlighet att utvecklas i sitt eget språk, teckenspråket, som hörande barn på sitt språk, i 
vårt fall svenskan.  

6.1 Slutsatser 
Min undersökning visar att informanterna verkar välvilligt inställda till litteratur på 
teckenspråk, de försöker att hyllplacera dem på ett bra sätt och vilja få döva att känna 
sig välkomna på biblioteken. Men de har ingen eller liten utbildning i hur man bemöter 
döva och ingen gör något uttalande om det magra utbudet av litteratur på teckenspråk 
som finns på deras bibliotek. Även om informanterna är positiva till litteratur på 
teckenspråk betyder det inte att de aktivt jobbar för att få fram ett större utbud. Ett antal 
biblioteksanställda ansåg att papper och penna fungerade bra som kommunikationssätt, 
visserligen är det ett sätt att hantera bemötandeproblem på utifrån den med inställningen 
att dom kan ju i alla fall läsa men det kan inte anses vara ett fullgott sätt att visa döva 
biblioteksbesökare full respekt för språk och behov. Ingen av informanterna nämnde 
heller Lagen om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk som en anledning till 
utbudet och inte heller om ändringen i lagen som gett biblioteken rätt att framställa 
litteratur på teckenspråk.  
 
Min slutsats blir att den positiva attityd som kom till uttryck bland dem som deltog i 
studien inte räcker för att uppfylla demokratiskt fattade beslut, den kulturpolitiska 
ambitionen, att erbjuda alla medborgare tillgång till litteratur. För detta krävs utbildning 
om specifika gruppers behov av bemötande, efterfrågan och tillgång till litteratur. Om 
den kollektiva attityden på alla nivåer inom biblioteksorganisationen vore helt positiv 
till döva, skulle bibliotekarierna ha kunskap om döva och förstå deras behov av 
litteratur på teckenspråk och aktivt verka för det. 
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6.2 Diskussion kring studiens genomförande 
Mitt erhållna resultat är avhängigt de metoder och det urval av material som jag valt att 
använda mig av. Jag vill påpeka att jag i min undersökning inte tagit med samtliga 
folkbibliotek som finns i Sverige då syftet inte var att få ett generellt resultat, utan jag 
ville ha en spridning av de utvalda biblioteken, några är stora och några mindre. Jag tror 
inte att mitt material skulle ha sett annorlunda ut om jag fått med alla folkbibliotek. 
Fördelen med att använda e-postintervjuer har varit att jag fått deras svar skriftligt och 
inte missat något i deras svar. Nackdelen har varit att man inte har kunnat ställa en 
följdfråga direkt utan jag har bett om att få återkomma vid ytterligare frågor. Egen kritik 
kan riktas mot denna studie, jag borde ha tagit reda på en ungefärlig siffra på antalet 
döva personer och dess ålderssammansättning i respektive biblioteksområde för att 
bättre kunna tolka intervjusvaren.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant med en uppföljning om hur utbudet på folkbiblioteken ser ut 
om ett par år för att se om ändringen i lagen om upphovsrätt har fått någon effekt. 
 
En användarstudie av behov av teckenspråklig litteratur skulle också vara intressant där 
man till exempel jämför ett urval av 70-åriga barndomsdöva och 7-åriga barndomsdöva 
och kanske en åldersgrupp däremellan. 
 
Det vore också intressant att göra en fullständig undersökning av utbud på landets folk-
bibliotek för att verkligen se skillnaderna. 
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7 Sammanfattning 

Dövas rätt till litteratur, oavsett barn- ungdoms- eller vuxenbok, roman, fantasy eller 
avancerad teknisk litteratur, framstår tydligt i både svenska och internationella 
styrdokument som jag också velat visa i min uppsats. Men det har samtidigt visat sig att 
döva har svårt att ens komma i närhet av den mängd av litterära utbud som räknas som 
en självklarhet för hörande biblioteksbesökare. För att öka förståelsen för ett aktivt och 
rikt språk som teckenspråket de facto är har jag i min uppsats visat på teckenspråkets 
konstruktion i förhållande till det talade språket och problem som också finns förenade 
med dövas språkinlärning och läsförståelse.  
 
Det finns cirka 10000 döva i vårt land många av dem är äldre som kanske inte ställt 
eller ställer så stora krav på biblioteksservice men dagens och presumtiva unga döva 
kommer förhoppningsvis att ställa högre krav både på bibliotekspersonal och på tillgång 
på litteratur på det egna språket, de dövas teckenspråk. Utifrån denna studie kan frågan 
ställas om biblioteken kan anta den utmaningen. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och försöka visa på folk- och 
dövskolebibliotekens attityder till litteratur på teckenspråk genom att utgå från 
kunskaps- och forskningsöversikten När åsikter blir till handling, där den teorin om att 
attityder anges som en social konstruktion som endast kan studeras utifrån deras 
effekter. För att göra detta möjligt ställdes ett antal frågor som skulle ge svar på om 
biblioteken som ingick i min studie följde de politiska målen: 
 
• Hur väl följer biblioteken de politiska målen? 
 
• Hur ser utbudet av litteratur på teckenspråk i Sverige ut? 
 
• Hur placeras litteratur på teckenspråk på hyllan enligt SAB-systemet?  
 
• Varför ser utbudet av litteratur på teckenspråk ut som det gör? 
 
För uppfylla syftet och besvara mina frågeställningar har jag studerat och tolkat, för 
uppsatsen relevant litteratur. För att komplettera litteraturen har jag skickat frågor via e-
post till personal på valda folk- och dövskolebibliotek. Jag har också för att få 
ytterligare uppfattning om hur kunskapen om litteratur på teckenspråk ser ut bland 
bibliotekspersonal ställt frågor till tre bibliotekskonsulenter. 
 
Hetzler angav i sin studie att det kan finnas dolda strukturer, okunskap samt negativa 
attityder som hinder för hur olika styrdokument tillämpas inom olika organisationer 
vilket jag också tycker mig ha funnit. 
 
Det resultat som kom fram i min undersökning var att det inte finns så stort utbud av 
litteratur på teckenspråk på de undersökta biblioteken, och att bibliotekarierna där inte 
fick någon utbildning i bemötande av döva i någon större utsträckning. 
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Bilagor 

BILAGA A Svenska handalfabetet 
 
 

 
Figur 1. Handalfabetet. Sveriges Dövas Riksförbund (u.å.). 
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BILAGA B Missiv till folkbiblioteken 
 
Hej! 
 
Jag är student på Bibliotekshögskolan i Borås där jag nu skriver min magisteruppsats i 
vår. Min uppsats belyser ämnet litteratur på teckenspråk och jag är intresserad av att få 
svar på frågor som hänför sig till döva låntagare och utbudet av litteratur på teckenspråk 
som finns på Ert bibliotek.  
 
Litteratur på teckenspråk innebär att boken läses visuellt på video, CD eller DVD där en 
person med hjälp av teckenspråk förmedlar boken. 
 
De svar som Du lämnar på mina frågor kommer att behandlas konfidentiellt och i 
uppsatsen kommer inga namn att nämnas som deltagit i min studie eller vem som svarat 
vad. 
  
Jag skulle vara tacksam om Du besvarar mina ställda frågor så snart som möjligt dock 
senast den tjugotredje april 2006. Frågorna är bifogade som ett word-dokument som 
följer detta mail. Om Du har problem med att öppna filen, hör av Dig till mig. 
  
Jag hoppas få återkomma med eventuell följdfråga om det skulle visa sig vara något i 
Ditt svar jag som vill få ytterligare belyst. 
  
Tack för att Du tog Dig tid att läsa mitt brev! 
 
Med hopp om Din medverkan, 
 
Sofia Hagby  
 
Kontakt: 
E-mail: S044220@utb.hb.se 
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BILAGA C Intervjufrågor till folkbiblioteken 
 

1. Vilken befattning har Du? 
 

2. Vilka kunskaper hade Du om döva biblioteksbesökare när Du började Din 
tjänstgöring på biblioteket? 

 
3. Vilka erfarenheter har Du om döva låntagare idag? 

 
4. Har Ni någon i personalgruppen som ansvarar för service till döva låntagare? 

 
5. Vilken utbildning har personalen fått för att tillgodose gruppen döva och 

hörselskadades behov av service på Ert bibliotek? 
 

6. Kan Ni erbjuda teckenspråklig litteratur? 
Barn/ungdom/vuxna 

 
7. Hur stort utbud av litteratur på teckenspråk har Ni? 

Video DVD CD E-bok  Annat 
 

8. Hur får Ni tag på / köper in litteratur på teckenspråk eller annat material för 
döva? 

 
9. Hur klassificeras och katalogiseras litteratur på teckenspråk med avseende på 

dokumenttyp, på vilka hyllor har de placerats och under vilka signa?  
 

10. Varför har de klassificerats, katalogiserats och placerats så som Ni har gjort? 
 

11. Anslås det några resurser till att främja utbudet av litteratur på teckenspråk? 
 

12. Upplever Du någon efterfrågan på litteratur på teckenspråk? 
 

13. Enligt BTJs sambindningslista klassificeras litteratur på teckenspråk som film. 
Varför tror Du att det är så? 

 
14. Egna kommentarer? 
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BILAGA D Missiv till dövskolebiblioteken 
 
Hej! 
 
Jag är student på Bibliotekshögskolan i Borås där jag nu skriver min magisteruppsats i 
vår. Min uppsats belyser ämnet litteratur på teckenspråk. Förutom biblioteken på 
specialskolorna har frågor ställts till utvalda folkbibliotek runt om i landet. 
 
Litteratur på teckenspråk innebär att boken läses visuellt på video, CD eller DVD där en 
person med hjälp av teckenspråk förmedlar boken. 
 
De svar som Du lämnar på mina frågor kommer att behandlas konfidentiellt och i 
uppsatsen kommer inga namn att nämnas som deltagit i min studie eller vem som svarat 
vad. 
  
Jag skulle vara tacksam om Du besvarar mina ställda frågor så snart som möjligt dock 
senast den tjugotredje april 2006. Frågorna är bifogade som ett word-dokument som 
följer detta mail. Om Du har problem med att öppna filen, hör av Dig till mig. 
  
Jag hoppas få återkomma med eventuell följdfråga om det skulle visa sig vara något i 
Ditt svar jag som vill få ytterligare belyst. 
  
Tack för att du tog dig tid att läsa mitt brev! 
 
Med hopp om Din medverkan, 
 
Sofia Hagby  
 
Kontakt: 
E-mail: S044220@utb.hb.se 
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BILAGA E Intervjufrågor till dövskolebiblioteken och 
bibliotekskonsulenterna 
 
1 Vilken befattning har Du? 
 
2 Hur klassificeras och katalogiseras litteratur på teckenspråk med avseende på 

dokumenttyp, på vilka hyllor har de placerats och under vilka signa?  
 
3 Varför har de klassificerats, katalogiserats och placerats så som Ni har gjort? 
 
4 Enligt BTJs sambindningslista klassificeras litteratur på teckenspråk som film. 

Varför tror Du att det är så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


