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1 Inledning  

Bokcirklar är ett etablerat fenomen i Sverige sedan 1800-talet och kan vara ett sätt 

för den som deltar att till exempel bredda sin läsning, finna social stöttning genom 

personliga problem eller öka sitt kulturella kapital. Sett i ett större perspektiv kan 

det tjäna som en plats som binder ihop det privata och det offentliga. I föreliggande 

studie har jag valt att fokusera på en teckenspråkig bokcirkel med nio kvinnor. Ut-

gångspunkten är att bokcirkeln bör analyseras som en social praktik, och mer spe-

cifikt som en läs- och litteracitetspraktik. En av mina frågeställningar handlar därför 

om att ta reda på vilka handlingsmönster som vuxit fram i denna praktik, och hur 

dessa handlingsmönster kan förstås utifrån ett större socialt sammanhang.  

Det finns en hel del forskning om bokcirklar, och det finns också gott om forsk-

ning om medicinska orsaker till dövhet. Däremot finns det enligt en statlig offentlig 

utredning från 2006 om teckenspråkets ställning, mycket lite samhällsvetenskaplig, 

forskningsbaserad kunskap om vuxna dövas liv.1 Personer med teckenspråk som 

första språk har den skrivna svenskan som ett andra språk. De flesta döva föds dess-

utom in i hörande familjer och får därför oftast inte sitt modersmål från sina föräld-

rar. Döva har inte heller kunnat utveckla sitt språk inom utbildningsväsendet förrän 

undervisningen för döva blev tvåspråkig i början av 1980-talet.2 Avståndet mellan 

teckenspråk och text är också större än mellan tal och text. Det beror bland annat 

på att skriftspråket till stor del är byggt på ljud och på att talspråk är uppbyggda 

linjärt och sekventiellt, ljud kommer på ljud, ord på ord, medan teckenspråket ge-

nom att både använda manuella och icke-manuella signaler (till exempel i ansiktet) 

kan uttrycka information simultant. Inom teckenspråk finns också en spatial aspekt, 

man kan till exempel ändra blickriktning för att signalera perspektivbyten när man 

återger dialoger mellan icke-närvarande personer.3 Där teckenspråket och texten 

möter varandra uppstår därför nya sätt att tänka kring språk och litteracitet. För att 

undersöka bokcirkelns språkliga dimension där teckenspråket och den skrivna 

svenskan möts under samtalen har jag valt att använda mig av Mary Louise Pratts 

begrepp kontaktzon.  

Ett antal internationella studier som tittat på bokcirklar organiserade av olika 

minoriteter visar att litteratursamtalen för deltagarna kan fylla syften som är speci-

fika för gruppens relation till läsning eller till majoritetskulturen. Bokcirklarna be-

höver då sättas in i en historisk och kulturell kontext. Enligt en studie om en bokcir-

kel med deltagare som tillhör en ursprungsfolkgrupp i Australien är läsning tätt för-

bundet med makt på olika sätt och bokcirkeln måste först avkoloniseras som social 

                                                 
1 SOU 2006:54, s. 329 
2 Danielsson (2009), s. 113 
3 SOU 2006:29, s. 18, 49 
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praktik för att passa deltagarnas erfarenheter och intressen.4 En studie om en bokcir-

kel med homosexuella män visar att deltagandet kan vara ett sätt att få användning 

för en egen version av subkulturellt kapital och få en paus från vardagens hetero-

kultur.5 Ytterligare en studie visar att deltagarna i olika bokcirklar för homosexuella 

män föredrar att hålla sin verksamhet isolerad och utanför bibliotekets lokaler, ef-

tersom de bär på kollektiva minnen av att ses som avvikare av samhällets institut-

ioner.6 Päivi Fredäng har forskat om identitetsförändringar i det svenska dövsam-

hället från efterkrigstiden till millennieskiftet, och urskiljer olika kulturella inrikt-

ningar som präglat olika tidsperioder. En av hennes slutsatser är att den kollektiva 

dövidentiteten går igenom en brytningstid och håller på att upplösas. Individuella 

mål och intressen får då allt större plats i olika teckenspråkiga nätverk som bildas 

inom och utanför dövorganisationerna.7 En av mina frågeställningar handlar om att, 

med hjälp av Fredängs modell, undersöka bokcirkeln i relation till dövsamhället. 

Redan i början av min undersökning står det klart att det finns extremt få 

bokcirklar som diskuterar skönlitteratur på teckenspråk. Detta för med sig nackde-

len att möjligheterna att samla in empiriskt material begränsas, men gör samtidigt 

ämnet än mer angeläget att utforska. Jag finner inte heller en enda tidigare studie 

på svenska eller engelska som handlar om en bokcirkel som diskuterar skönlittera-

tur på teckenspråk, och har därför inte kunnat luta mig mot likande studier. Med 

anledning av att jag endast kunnat få tag på en teckenspråkig bokcirkel, handlar en 

av mina frågeställningar om att utforska vilka orsaker som kan ligga bakom att det 

finns så få teckenspråkiga bokcirklar. Infallsvinklarna i denna undersökning kan 

sammanfattas med orden praktik, identitet och språk. 

1.1 Forskningsläge 

Redovisningen av den tidigare forskningen är indelad i tre avsnitt. Det första inne-

håller ett urval ur forskningen om bokcirklar, det andra presenterar några internat-

ionella studier om bokcirklar utifrån olika minoritetsperspektiv, och det tredje av-

snittet handlar om gruppen teckenspråkiga inom den svenska biblioteks- och in-

formationsvetenskapen. Detta då jag inte funnit några tidigare studier om just teck-

enspråkiga bokcirklar, men bedömer att en del av de perspektiv som presenteras i 

samband med studier om bokcirklar i relation till andra minoriteter kan vara rele-

vanta. Svensk forskning som överhuvudtaget berör teckenspråkiga inom biblioteks- 

och informationsvetenskapen är mycket begränsad och har därför också kunnat ges 

ett eget stycke.  

                                                 
4 Nolan & Henaway (2017), passim. 
5 Allington (2011), passim. 
6 Pruitt (2010), passim.  
7 Fredäng (2003), passim. 
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1.1.1 Bokcirklar 

En omfattande kartläggning av dagens läsargemenskaper i Sverige har genomförts 

i Kerstin Rydbecks forskningsprojekt Läsarnas cirklar som avslutades 2017.8 So-

cialt läsande definierar Rydbeck som ”kommunikation läsare emellan om litteratur 

och läsupplevelser”. Läsargemenskaperna kallas oftast bokcirklar, litteraturcirklar, 

läsecirklar eller bokklubbar och definieras som lokalt organiserade grupper av lä-

sare som under regelbundna träffar diskuterar litteratur och läsupplevelser. De kan 

antingen vara knutna till ett bibliotek eller en organisation, och alltså ha en huvud-

man, eller vara fristående.9 Det är belagt att begreppet läsecirkel användes år 1824 

i Sverige, då fanns det både sekulära läsecirklar inom överklassen och religiösa re-

flektiva läsningar av bibeln. Mot slutet av 1800-talet började också denna typ av 

läsning anammas av arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, som också började be-

driva läsecirklar med framförallt skönlitteratur. Under 1900-talet, när folkbildning 

blev ett ideal, kom bokcirklarna att förknippas med alla samhällsklasser. Det blev 

då bibliotekens uppgift att förse dem med böcker, samtidigt som de organiserades 

av studieförbunden. Under 1920-talet började studiecirklarna att fokusera på speci-

fika ämnen och använda sig av textböcker och kursmål, medan en subkategori som 

kallades litteraturcirklar riktade in sig på skönlitteratur.10 Cirklarna var också vik-

tiga inom 1970-talets kvinnorörelse. Även bokhandlare ordnar bokcirklar, och se-

dan 2011 är det möjligt för dessa att söka stöd ur Kulturrådets medel för läsfräm-

jandearbete. Under 1900-talet var biblioteksbaserade bokcirklar ovanliga men mel-

lan 2007 och 2011 ökade dessa med 187 procent, en anledning är en ökad använ-

darorientering i det läsfrämjande arbetet. Enligt forskningsprojektets kartläggning 

är det vanligare att människor som bor på landsbygden deltar i bokcirklar, troligtvis 

på grund av ett mindre kulturutbud. De flesta som deltar är också välutbildade och 

många anser att bokcirkeln gör det möjligt att diskutera svåra ämnen som berör ens 

eget liv, men eftersom diskussionen fokuserar på boken blir det inte för privat.11 

Den typiska deltagaren i en bokcirkel är en äldre, välutbildad kvinna.12 Rydbeck 

kopplar framväxten av läsargemenskaperna till framväxten av vad Habermas kallar 

för den offentliga borgerligheten och deliberativ demokrati.13  

       Elizabeth Long har under flera års tid genom intervjuer och observationer un-

dersökt vilka funktioner bokcirklar fyller för bokcirkeldeltagarna, som i hennes stu-

die utgörs av kvinnor i Houston, Texas. Enligt Long krävs det en viss homogenitet 

i en grupp, såsom delade erfarenheter och synsätt, för att den tillit som krävs för att 

öppna diskussioner ska kunna äga rum ska finnas. Om deltagarna är för olika kan 

                                                 
8 Inst. för ABM:s webbsida>Forskning>Pågående forskningsprojekt>Läsarnas cirklar 
9 Rydbeck (2013), s. 114-116 
10 Rydbeck (2013), s.118. 
11 Rydbeck (2016), s. 236, 238, 242 
12 Rydbeck (2016), s. 240-241 
13 Rydbeck (2016), s. 233; Inst. för ABM:s webbsida>Forskning>Pågående forskningsprojekt>Läsarnas cirklar 
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det leda till att bokdiskussionerna upplevs som irrelevanta för deltagarnas liv, vilket 

leder till alienering. Om deltagarna är för olika intellektuellt kan bokcirklarna upp-

levas som antingen för lätta eller för svåra.14 Enligt Longs studie läser deltagarna på 

ett annat sätt i bokcirkeln än de skulle ha gjort i utbildningssammanhang, de väljer 

till exempel böcker efter hur bra diskussioner de kan skapa och tar inte hänsyn till 

kritiker eller finkultur när de tolkar böckerna. Genom det utövar kvinnorna enligt 

Long ett slags kulturellt motstånd. Deltagarna ansåg att de lyckades behålla lekfull-

heten i sina tolkningar eftersom de inte skulle bli bedömda, de analyserade inte 

texterna, utan använde böckerna för självreflektion och som verktyg för att visa upp 

delar av sig själva för varandra. De menade också att det inte var viktigt att komma 

till någon slutsats i diskussionerna.15 Long kopplar mikro till makro genom att dis-

kutera hur grupperna blir särskilt viktiga för att navigera i en värld som är krävande 

och flyktig. I en värld av ojämlikhet och kommersiella intressen som invaderar oss 

blir bokcirkeln ett sätt som människor kan använda kulturen på för att finna lugna 

utrymmen med plats för den reflektion och det kamratskap som kan behövas för att 

omdana sig själva och sin värld, även om omständigheterna är bortom cirkeldelta-

garnas kontroll. Läsningen blir en bro mellan de individuella och de sociala erfa-

renheterna.16  

Linsey Howie har genomfört en sociologisk studie om läsargemenskaper med 

kvinnor i Australien och undersöker betydelsen av rituella inslag i upplägget av 

bokcirklarna. Howie använder sig bland annat av Durkheims ritualteori som går ut 

på att ritualer skapar sociala band som upprätthåller strukturer, och håller ihop sam-

hället. Vidare kan bokcirkeln förstås som en flykt från alienerande moment i var-

dagen, där små grupper drar sig undan i gemenskaper med spontan omedierad kom-

munikation som kan skapa en känsla av att vara en.17 Howie menar också att 

bokcirklarna kan förstås utifrån Foucaults syn på rituella gemenskaper som möjlig-

görande social förändring i och med att människor kan uttrycka kunskaper som i 

andra sammanhang setts som okvalificerade. Exempel på rituella inslag är att det 

finns rutiner, regler och konventioner för hur träffarna ska gå till, vilket skapar en 

stabil, ordnad och trygg värld. Det handlar till exempel om samtalsupplägget, att 

det finns en samtalsledare och normer om att man bör ha ett artigt sätt gentemot 

varandra.18 Enligt studien kan människor som på något sätt är exkluderade från det 

dominerande systemet söka sig till rituella gemenskaper för att komma förbi varda-

gens sociala begränsningar och fullfölja personliga mål, det blir en praktik som 

stärker jagets handlingskraft.19 

Jenny Hartley har genomfört enkätstudier om bokcirklar i Storbritannien. 

Många av bokcirklarna i enkätstudien bestod av kvinnor med intresse att diskutera 

                                                 
14 Long (2011), s. 137 
15 Long (2011), s. 145-148 
16 Long (2011), s. 188, 122-123 
17 Howie (2003), s. 130-132 
18 Howie (2003), s. 133-134 
19 Howie (2003), s. 137 
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andra ämnen än barn och hushåll, en del bokcirklar bestod endast av män, och 

många av de yngre bokcirklarna var blandade. Läsargemenskaperna visade sig se 

mycket olika ut, men hade en del saker gemensamt. Det deltagarna värderade mest 

med bokcirklarna var att det breddade deras läsning och att de var relationsskap-

ande. 75 procent av bokcirklarna i enkätstudierna köpte oftast sina böcker, och 

valde därför böcker som fanns som pocket. Bokhandlare har snappat upp trenden 

med bokcirklar och har utformat olika erbjudanden riktade till dessa, det visade sig 

dock i enkätstudien att bokcirklarna generellt undvek marknadsföring, och värde-

rade sin självständighet högt. Deltagarnas åsikter avvek också ofta från de profess-

ionella recensenternas.20  

Det finns också ett antal examensarbeten inom den svenska biblioteks- och in-

formationsvetenskapen som har bokcirkeln som tema, både bokcirklar organiserade 

av bibliotek och fristående bokcirklar. Ett exempel på en uppsats som undersöker 

bokcirklar utifrån de samhällsfunktioner de fyller är Peter Dahlströms Bokcirklar 

och samhället – Bokcirklar belysta av Jürgen Habermas teorier. Dahlström under-

söker biblioteksbaserade bokcirklar i relation till Habermas olika offentligheter och 

kommer fram till att de undersökta bokcirklarna passar in i en så kallad litterär of-

fentlighet i och med att de kopplar samman individen med samhället, utan tydliga 

politiska inslag, men genom den pågående diskussionen som äger rum under 

bokcirkelträffarna.21 Ett annat exempel på en uppsats som handlar om biblioteksba-

serade bokcirklar är Michaela Rings masteruppsats Bokcirkeln och bibliotekarien – 

En studie av bibliotekariers uppfattningar om bokcirkelverksamheten vid folk-

biblioteken, där hon undersöker vilka funktioner bibliotekarier uppfattar att 

bokcirklar har för deltagarna, deras egen roll som bibliotekarier, och för biblioteket. 

Hon kom fram till att de flesta deltagarna var läsvana sedan tidigare och att bokcir-

keln fyller en social, läsfrämjande och demokratisk funktion. Bokcirkeln är demo-

kratisk i den meningen att vem som helst är välkommen, att alla ska ha samma rätt 

att yttra sig och att det kan leda till att deltagarna möter människor med olika åsik-

ter. Det har dock enligt studien i praktiken varit svårt att uppnå någon mångfald i 

bokcirklarna, exempelvis vad gäller språklig bakgrund.22 Ett exempel på en uppsats 

som undersöker fristående bokcirklar är Ann-Sofie Bjarne och Katarina Larsons 

Läsaren i den informella läsecirkeln, som undersöker bokcirkelns biblioterapeu-

tiska funktioner. Intervjuer gjordes med sju kvinnor som deltog i olika bokcirklar 

och slutsatserna blev att deltagarna läser för att förstå sig själva och sin omvärld, 

och att bokcirklarna fungerar som social stöttning.23 Sofie Toftgård har tittat på 

bokcirklar på nätet i Socialt läsande på nätet – en studie av virtuella bokcirklar 

enligt grundad teori och kommer fram till att fördelar med att delta i virtuella cirklar 

är att deltagarna kan delta när och var de vill, vilket leder till ökad tillgänglighet för 

                                                 
20 Hartley (2002), s. 32  
21 Dahlström (2011), s. 64 
22 Rings (2011), s. 62, s. 41 
23 Bjarne & Larson (2004), s. 84-85 
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personer med tidsbrist och att det finns fördelar med att kunna diskutera böckerna 

helt anonymt. Deltagarnas bakgrund blir också mindre viktig, gemenskapen byggs 

på de gemensamma läserfarenheterna. De som är aktiva verkar även här vara stor-

läsare sedan tidigare.24  

1.1.2 Bokcirklar och minoriteter 

Jag har tagit del av tre internationella studier som handlar om bokcirklar utifrån 

olika minoritetsperspektiv. Daniel Allington beskriver i ”Distinction, intentions, 

and the consumption of fiction: Negotiating cultural legitimacy in a gay reading 

group” sin kvalitativa diskursanalys av svaren i en bokcirkel för homosexuella män 

på boken My Lucky Star av John Keenan. Han använder sig av begrepp från Bour-

dieu, som finkultur och populärkultur i relation till kulturkonsumtion, och Richard 

Petersons begrepp kulturell allätare. Han menar att gruppens åsikter om boken och 

den offentliga diskursen i medias åsikter om boken i grunden överensstämmer, men 

menar också att det verkar vara viktigt i gruppen med en så kallad ”gay version” av 

subkulturellt kapital.25 Subkulturellt kapital för homosexuella män kan enligt Al-

lington exempelvis handla om kunskaper om Hollywoodstjärnor som Barbara Strei-

sand och Liza Minelli, och en bokcirkel kan fungera som en plats där en person kan 

få användning för sitt subkulturella kapital.26 Subkulturellt kapital skapar i sin tur 

egna ojämlikheter och exkluderingar.27 Gruppen hade ett uttalat syfte att diskutera 

böcker av intresse för homosexuella män, och många menade att de ville göra mot-

stånd mot den anti-intellektualism de ansåg finns hos många andra homosexuella 

män. Allington pekar vidare på att man brukar framhålla att bokcirklar är till för 

vanliga läsare, men att man i själva verket deltar för att visa att man är lite extra 

kultiverad.28 

Nolan och Henaway presenterar i ”Decolonizing reading: the Murri book club” 

en studie av en bokklubb med deltagare som tillhör ursprungsfolket murri i Austra-

lien. Bokklubben arrangerades med stöd av biblioteket i Townsville. Janeese 

Henaway, en av artikelförfattarna och själv murri, ansvarade för utformningen. En-

ligt studien kunde bokklubben avkoloniseras som social, kulturell och politisk in-

stitution genom att den som vit medelklasspraktik omformades i enlighet med del-

tagarnas intressen.29 Liksom i Sverige är de flesta som deltar i bokcirklar i Austra-

lien vita kvinnor ur medelklassen. Enligt artikelförfattarna utmanar bokklubben de 

traditionella förväntningar som finns om bokklubbar eftersom murrifolket har en 

helt annan relation till kultur och läsning.30 Läsning förknippas bland många kolo-

niserade folkgrupper med förtryck, deltagare i bokklubben mindes till exempel att 

                                                 
24 Toftgård (2011), s. 55-56 
25 Allington (2011), s. 129 
26 Allington (2011), s. 142 
27 Allington (2011), s. 131 
28 Allington (2011), s. 132-134 
29 Nolan & Henaway (2017), s. 791 
30 Nolan & Henaway (2017), s. 791 
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den enda platsen de mötte läsningen på som barn var i kyrkan, där de samtidigt blev 

slagna om de inte satt still. Många har också upplevt att det tryckta ordet getts över-

ordnad status i relation till ursprungsfolkets muntliga berättartraditioner, och har 

upplevt att de måste offra sin muntliga kultur när de går in i läskulturen. Läsningen 

har ingått i ett assimileringspaket, och boken blir därför ett ambivalent verktyg sett 

ur ett ursprungsfolksperspektiv i ett neokolonialt Australien. Samtidigt har också 

en läskunnig svart befolkning fruktats av kolonisatörer, eftersom människor som 

kan läsa hittar farliga idéer i böcker som kan leda till att de vill frigöra sig. Delta-

garna i cirkeln var överhuvudtaget väldigt medvetna om att läsning och makt hör 

ihop och ansåg att det ledde till maktlöshet att inte kunna läsa. Den osäkra relationen 

till läskultur och böcker gjorde att deltagarna i bokcirkeln läste på ett annat sätt. 

Enligt Nolan och Henaway handlade det till exempel inte om att markera status i 

cirkeln, eller utöva subkulturellt kapital, som i Allingtons studie. Deltagarna var 

istället helt ointresserade av att placera in litteraturen i kategorier som finkultur eller 

populärkultur. Detta trots att deltagarna bortsett från tillhörigheten till murrifolket 

hade en typisk bokcirkelbakgrund, majoriteten av deltagarna var välutbildade, ur-

bana kvinnor. Artikelförfattarna menar att släktskap/samhörighet är en kärna i 

murrifolkets kultur och att bokklubben därför har handlat mer om det än om att 

ackumulera kulturellt kapital. Det visade sig att deltagarna ville ha en bokcirkel som 

inte handlade om att diskutera tunga ämnen, de efterfrågade istället ett andningshål 

i en vardag präglad av kamp för minoritetsfrågor och i ett samhälle präglat av ras-

ism. Gruppen i Townsville blev en plats där deltagarna kunde ha trevligt tillsam-

mans. Många i gruppen uttryckte också att de läser för att de vill förstå vita, vilket 

väcker frågor om vem som kan känna empati för vem. Studien reflekterar kring 

frågor som handlar om hur och varför folk tar sig an olika kulturella praktiker och 

hur de utformar ny mening efter dem.31  

John Pruitt menar i ”Gay Men’s Book Clubs versus Wisconsin’s Public Lib-

raries: Political Perceptions in the Absence of Dialogue” att relationen mellan de 

bokcirklar han undersökt och biblioteken är spänd, många av deltagarna pekade på 

att biblioteken inte deltagit i deras proteströrelser eller skyltar med böcker som be-

rör hbtq-teman. Trots att biblioteken Pruitt varit i kontakt med gärna skulle integrera 

bokcirklarna i sin verksamhet var det ingen av de 37 deltagarna som tillfrågades 

som skulle vilja att bokcirkelträffarna ägde rum på biblioteket, de föredrog istället 

att hålla sina bokcirkelträffar i någons hem eller i en öppet hbtq-vänlig miljö. Ge-

nerellt menar Pruitt att den konservatism som finns inom olika kulturella institut-

ioner lever kvar i gayrörelsens kollektiva minnen.32 Vidare menar Pruitt att delta-

garna finner tröst genom att isolera sig med varandra i bokcirklarna, eftersom de 

dagligen interagerar med den amerikanska heterokulturen. Han menar också att 

man kan sätta in deltagarnas vänskapsrelationer i en större politisk och kulturell 

                                                 
31 Nolan & Henaway (2017), s. 794-800 
32 Pruitt (2010), s. 121-123 
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offentlig sfär, eftersom det är personliga nätverk som bygger på värdegemenskaper 

som leder till att sociala rörelser kan mobiliseras. Andra funktioner för deltagarna, 

särskilt de som arbetade inom utbildningssektorn, var att öka sina kulturella kapi-

tal.33 Enligt Pruitt fungerar den här typen av bokcirklar som Dwyers ”postmodern 

reading spaces”, genom att de transenderar författare och texter, fokuserar på med-

lemmarna och diskussionerna och därigenom utmanar auktoriteter. Han ser dock 

problem med att bokcirklarna inte är en del av biblioteksverksamheten, eftersom 

det är ett sätt att bli synlig i samhället att alliera sig med offentliga institutioner, 

vilket gynnar både samhället i stort och deltagarna själva.34 

1.1.3 Teckenspråkiga inom biblioteks- och informationsvetenskapen 

Den tidigare nämnda statliga utredningen om teckenspråkets ställning från 2006 

pekade på att en ytterst liten del av kulturutbudet i samhället är tillgänglig på teck-

enspråk. Det finns ett mycket begränsat utbud av litteratur på teckenspråk, för 

vuxna endast ett litet antal titlar, i form av videogram. Eftersom gruppen tecken-

språkiga är liten är produktion av teckenspråkig litteratur ointressant för förlag.35 

Myndigheten för tillgängliga medier har sedan 2011 i uppdrag att främja tecken-

språkig litteratur.36  

Endast ett fåtal svenska uppsatser inom biblioteks- och informationsveten-

skapen handlar om gruppen teckenspråkiga överhuvudtaget. Samtliga pekar ut olika 

problem som finns när det gäller relationen mellan biblioteken och teckenspråkiga 

i Sverige. Johanna Palmén har undersökt hörselskadade studenters inställning till 

bibliotek och kultur i uppsatsen Att tala för döva öron. Hon kommer fram till att 

deltagarna i studien har en generellt positiv inställning till bibliotek och att de också 

gärna söker information utanför den egna gruppen. Problem som finns är att grup-

pen teckenspråkiga inte själva får formulera sina behov.37 Sofia Hagby har skrivit 

en magisteruppsats, Men dom kan ju i alla fall läsa – Litteratur på teckenspråk, om 

attityden till litteratur på teckenspråk på folk- och gymnasiebibliotek. Några av hen-

nes slutsatser är att utbudet av skönlitteratur på teckenspråk är mycket litet och att 

kunskaperna om teckenspråk och döva på biblioteken inte är tillräckligt goda för att 

kunna tillgodose teckenspråkiga användares behov.38 Beatrice Forsell har i och med 

masteruppsatsen Biblioteksservice för vuxna döva identifierat ett antal hinder som 

står i vägen för bibliotekens arbete med döva. En grundproblematik som känns igen 

i samhället i stort är konflikten mellan det språkliga/kulturella perspektivet på döva 

och synen på döva som funktionshindrade. Bibliotekarier som medverkade i studien 

uttryckte till exempel att de prioriterar gruppen funktionshindrade, där döva ingår, 

                                                 
33 Pruitt, (2010), s. 132 
34 Pruitt, (2010), s. 138 
35 SOU 2006:54, s. 309-311 
36 Söderlund (2013), kap. 7 
37 Palmén (2002),  
38 Hagby (2007),  



 13 

men missar då att skapa program och service för döva i egenskap av språklig mino-

ritet. Det fanns ingen programverksamhet för vuxna döva på de tillfrågade biblio-

teken och få bibliotekarier och assistenter som kunde teckenspråk. Forsell kommer 

fram till att biblioteken bör följa IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice för döva, 

vilket bland annat innebär att personal utbildas i teckenspråk och bemötande av 

döva och att biblioteken har en person med huvudansvar för gruppen.39 Slutligen 

har Helena Götesdotter ställt frågan Varför finns det inga äppelhyllor för vuxna? 

och kommit fram till att både produktion och efterfrågan av litteratur på teckenspråk 

är liten. Det beror bland annat på att det inte är ekonomiskt lönsamt att framställa 

litteratur på teckenspråk för förlag, att det finns en otydlighet när det gäller vilken 

aktör som ska ha ansvar, och på att många döva inte har någon biblioteksvana eller 

relation till bibliotek.40 

1.2 Bakgrund 

För att förstå hur vuxna dövas liv gestaltar sig behövs en bakgrund som förklarar 

viktiga händelser i dövas historia, hur synen på döva inom den samhällsvetenskap-

liga forskningen utvecklats, och vad som kännetecknar teckenspråk till skillnad från 

talspråk.  

1.2.1 Döva i en historisk kontext 

Hörsel och tal har historiskt sett kopplats samman med förnuftet, och döva har där-

för under exempelvis antiken och kristendomens framväxt ansetts vara i avsaknad 

av intelligens.41 När läkarvetenskapen utvecklade kunskaper om orsaker till hörsel-

nedsättning ökade dessutom fokus på dövheten som ett medicinskt problem, och 

döva har därför genom historien utsatts för olika experiment i syfte att bota döv-

heten, ibland med dödlig utgång. Eugenikens försök att förbättra rasen, ledde också 

till att döva kvinnor i Sverige tvångssteriliserades fram till 1950-talet.42 

Under 1700-talet började man undervisa döva i Europa med hjälp av tal och 

handalfabet. Under 1800-talet inleddes dock en period då talmetoden, eller så kallad 

oralism, dominerade inom dövundervisningen. Oralism går ut på att döva övas i 

talträning och läppavläsning för att efterlikna hörande. Efter Milanokonferensen år 

1880, då det fastslogs att det var Guds vilja att döva skulle tala, försvann alla teck-

enspråkiga skolor och oralismen kom att dominera helt och hållet.43 Dövskolor har 

funnits i Sverige sedan 1800-talet och under början av 1900-talet kom de att drivas 

                                                 
39 Forsell (2011), s. 68, 64, 62 
40 Götesdotter (2008), s. 61 
41 SOU 2006:29, s. 144 
42 Lane (1999), s. 212-213; SOU 2006:29, s. 106 
43 SOU 2006:29, s. 143; Senghas & Monaghan (2002), s. 85 
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i statlig regi som så kallade ”abnormskolor”.44 Precis som i andra delar av Europa 

skedde till en början undervisningen i Sverige på teckenspråk, medan det under 

1870-talet ändrades, och alla döva barn taltränades och förbjöds att använda teck-

enspråk i undervisningssammanhang.45  

Hundra år senare, under 1970-talet hade det blivit tydligt att dövundervisningen 

hade stora brister när det gällde barnens inlärning av svenska. Samtidigt hade det 

också bedrivits forskning om teckenspråkets lingvistiska egenskaper, och dövorga-

nisationer hade kämpat för rätten till teckenspråk, vilket ledde till att teckenspråket 

erkändes som ett språk av riksdagen år 1981.46 Numera anses teckenspråket vara en 

förutsättning för att döva barn ska kunna lära sig svenska, undervisningen är därför 

tvåspråkig och döva barn får även undervisning om dövas gemensamma kultur och 

historia.47 En förklaring till att tecknade språk världen över setts som ett kommuni-

kationsmedel och inte som språk jämställda talade språk är att de betraktats ur ett 

handikappolitiskt perspektiv och inte ett språkpolitiskt.48 Många äldre döva som 

fötts in i hörande familjer har upplevt en brist på språk under sina första levnadsår, 

de så kallade ”sju vita åren”, innan skolstarten då de fick träffa andra döva. Föräld-

rar till döva barn blev uppmanade att prata rakt in i barnets öra för att det skulle lära 

sig att höra, när det inte fungerade uppfann många familjer enkla hemmatecken. 

Många barn tappade sedan kontakten med sina föräldrar när de började i en 

dövskola, samhörigheten med andra teckenspråkiga barn och lärare kunde ofta vara 

starkare än biologiska band. Även om det var förbjudet att använda teckenspråk 

under lektionerna tecknade barnen i smyg och under rasterna, på det sättet levde 

språket vidare.  

Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet 
mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det hö-
rande samhälle som använder ett annat språk än vårt, ett språk vi inte hör.49 

Sedan 1980-talet har synen på döva som en kulturell minoritet fått genomslag, 

grundsynen är att döva har ett gemensamt språk och en gemensam historia, egna 

skolor, föreningar och mötesplatser. De har också gemensamma erfarenheter av att 

vara döva i ett hörande samhälle.50 Dövvärlden bygger på en föreställd gemenskap, 

på samma sätt som nationella gemenskaper.51 Dövskolor har varit en förutsättning 

för att en dövkultur ska kunna utvecklas, där har döva kunnat utveckla sitt språk, få 

                                                 
44 SOU 2006:29, s. 148-149 
45 Danielsson & Madebrink (2009), s. 79 
46 SOU 2006:29, s. 14-15 
47 Lane (1999), s. 196-197 
48 SOU 2006:29 Bilaga 2, s. 375 
49 Sveriges dövas riksförbunds webbsida>döva>teckenspråkiga döva 
50 Sparrow (2005), s. 140 
51 Senghas & Monaghan (2002), s. 78-80 
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kunskaper om sin historia och utveckla ett dövsamhälle.52 Medvetenheten om det 

som döva utstått genom historien är en av orsakerna till dövas starka sammanhåll-

ning.53 Denna medvetenhet kan odlas genom så kallade dövstudier. Institutionen för 

lingvistik på Stockholms universitet beskriver dövstudier som ett kunskapsområde 

som ägnar sig åt forskning om döva som kulturell minoritet, och som går att studera 

från många olika discipliner. Dövstudier anses inte bara handla om att lära sig via 

texter eller lärare, utan också genom att interagera med döva. Teckenspråk, dövkul-

tur, dövidentitet och Deafhood är exempel på begrepp och teman som studeras.54  

 

1.2.2 Döv epistemologi 

De Clerck beskriver hur dövas kunskapssyn, eller döv epistemologi har vuxit fram. 

Att utgå från döv epistemologi handlar om att undersöka hur man ser världen som 

en visuellt orienterad person. Samhällsvetenskaperna har tidigare varit ett fält som 

objektifierat och paternaliserat döva. Under 1960-talet började forskare inom ling-

vistiken och social- och kulturantropologin i USA att definiera döva utifrån begrepp 

som språklig minoritet, dövkultur och dövidentitet. Det ledde senare till ett para-

digmskifte, och antropologer och sociologer började genom etnografiska metoder 

att beskriva döva utifrån dövas egna synsätt, ett dövt subjekt växte fram som fick 

berätta om sin syn på världen. Under 1980-talet etablerades också skillnaden mellan 

Deaf och deaf, där den stora bokstaven markerar att den kulturella och inte den 

audiologiska aspekten avses. Inom forskningen har också postkoloniala perspektiv 

använts för att jämföra dövas erfarenheter med koloniserade folkgruppers, den dö-

ves kropp har då beskrivits som en koloniserad kropp. I och med de postmoderna 

perspektiven har också statiskheten i begreppet dövkultur ifrågasatts och man har 

velat utforska mångfalden i dövvärlden. Man kan till exempel undersöka effekterna 

av att det i många koloniserade länder varit kolonialmaktens teckenspråk som an-

vänts av missionärer. De Clerck efterlyser därför kulturöverskridande komparativa 

studier.55 I exempelvis USA, där döva lever utspritt har dövföreningarna varit som 

ett andra hem och bidragit till den enhetlighet som finns i ASL och dövkulturen.56 I 

områden där dövheten däremot varit så utbredd att de flesta hörande kunnat kom-

municera på teckenspråk har det inte bildats en lika stark dövgemenskap. Johnson 

beskriver en lantlig mayaby i Yucatan, Mexiko där andelen döva varit så pass hög 

att alla vuxna kunnat teckenspråk. De döva männen i byn var fullt delaktiga i den 

agrara ekonomin och både döva män och kvinnor deltog fullt ut i bomullsindustrin. 

De ordnade aldrig träffar med bara döva och kände inte någon särskild solidaritet 

                                                 
52 Baynton (1992), s. 217 
53 Senghas & Monaghan (2002), s. 74 
54 Stockholms universitet, Inst. för lingvistiks webbsida>teckenspråk>resurser>dövstudier 
55 De Clerck (2010), s. 437-440 
56 Carmel & Monaghan (1991), s. 414 
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med döva från andra byar, deras primära lojalitet låg hos familjen och den egna byn. 

Enligt Johnson berodde den svagare dövgemenskapen på full delaktighet i ekono-

min, och framförallt full tillgång till det sociala livet.57 En annan studie av Kusters, 

om byn Adamorobe i Ghana där andelen döva också varit hög visar också på ett 

ointresse för dövföreningar. Kusters menar att det inte beror på att döva varit inklu-

derade i den hörande världen, utan på att det skapas naturliga mötesplatser för döva 

när de inte är utspridda.58 

1.2.3 Tecknade språk 

Tecknade språk har precis som talade språk en egen grammatik och ett eget ordför-

råd. Det tecknade språket förmedlas gestuellt-visuellt, till skillnad från talade språk 

som förmedlas vokalt-auditivt. Teckenspråket är simultant, vilket innebär att man 

med teckenspråk kan uttrycka många signaler samtidigt. I teckenspråket används 

händer, ansikte och övre delen av kroppen. Ord som bokstaveras med handalfabetet 

är lån från svenskan.59 Tecknade språk har inget skriftspråk (i likhet med de flesta 

talade språk i världen), den skrivna svenskan är ett andraspråk för döva i Sverige. 

En annan skillnad mot talade språk är att teckenspråket oftast inte förs vidare från 

förälder till barn, eftersom de flesta döva föds in i hörande familjer. Den tvåsprå-

kighet som eftersträvas för döva skiljer sig från tvåspråkighet för hörande, vars två-

språkighet uppstår spontant, döva kan inte heller tillägna sig majoritetsspråket ef-

tersom de inte hör. Majoritetsspråket fyller för döva en läs- och skriftfunktion, me-

dan teckenspråket är grunden för kunskapsinhämtning och direkt kontakt med 

andra.60 Det svenska teckenspråket anses i en internationell kontext ha stark ställ-

ning. Det beror bland annat på rätten till vardagstolkning, att Sveriges Television 

visar nyheter på teckenspråk och att det svenska teckenspråket, i och med att en 

språkpolitisk proposition antagits 2005, avseende språkvård jämställts med de fem 

minoritetsspråken.61  

 

 

                                                 
57 Johnson (1991), s. 469-470 
58 Kusters (2014), passim 
59 Spsm:s webbsida>stöd>specialpedagogiskt stöd>språk och kommunikation>teckenspråk 
60 SOU 2006:54, s. 65-66 
61 SOU 2006:54, s. 74-78 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

 

För att förstå olika dimensioner av bokcirkeln använder jag mig av ett antal teorier 

och begrepp som i detta kapitel presenteras i olika avsnitt. Det första avsnittet pre-

senterar det sociokulturella perspektivet, där den sociala praktiken är i centrum. Se-

dan förklaras begreppen läspraktik och litteracitetspraktik närmare, vilka kommer 

att användas i analysen av det empiriska materialet. Det andra avsnittet presenterar 

Fredängs forskning om identitetsförändringar i det svenska dövsamhället, ett avsnitt 

som syftar till att sätta bokcirkeln i relation till det svenska dövsamhället. Det tredje 

avsnittet introducerar begreppet kontaktzon, som jag har valt att använda mig av 

för att beskriva mötet mellan teckenspråket och texten. Dessa perspektiv går hand i 

hand med studiens tre fokusområden som nämndes i inledningen - praktik, identitet 

och språk. 

2.1 Praktiken i centrum: det sociokulturella perspektivet 

Lärande, tänkande och andra mänskliga förmågor är delar av aktiviteter, innehållsliga till sin 
karaktär och situerade i sociala praktiker.62 

Roger Säljö menar att kunskap och färdigheter inte finns i oss, utan i samspel med 

andra, i sociala praktiker. Det är i dessa som ”människor, organisationer och sam-

hället i sin helhet utvecklar och bevarar insikter, kunskaper och färdigheter.”63 Detta 

sker vidare genom olika redskap, där både materiella artefakter och exempelvis 

språket ses som redskap. Synen på människan är att hon är en social och historisk 

varelse och att det inte finns något naturligt sätt att tänka. Tänkandet ses istället som 

historiskt föränderligt. Istället för att fokusera på individen fokuserar man på sam-

spelet mellan människor och olika praktikgemenskaper.64 I min studie har jag valt 

att anlägga ett sociokulturellt perspektiv och fokusera på den sociala praktiken. Ef-

tersom det i detta fall handlar om en tvåspråkig bokcirkel använder jag mig av be-

greppen läspraktik och litteracitetspraktik. Med begreppet läspraktik är det hur del-

tagarna läser och samtalar kring böckerna som är i fokus. Med begreppet litteraci-

tetspraktik breddar jag fokus till att även innefatta sättet som deltagarna använder 

olika språk och modaliteter under samtalen. Följande stycken presenterar dessa be-

grepp närmare. 

                                                 
62 Säljö (2005), s. 67 
63 Säljö (2005), s. 16 
64 Säljö (2005), s. 18-21, 33 
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2.1.1 Läsning som social praktik 

Läsning har traditionellt betraktats som en ensam aktivitet. Om man undersöker 

fenomenet läsning lite närmare är det dock tydligt att det är en social aktivitet redan 

från början. Många barn introduceras för läsning genom att deras föräldrar läser 

böcker för dem, och människor lär sig ofta att läsa i klassrummet där de sedan lär 

sig att tolka texter i så kallade tolkande gemenskaper. Dessa tolkande gemenskaper 

förmedlar normer och processer för hur man tolkar texter, och genom dessa lär sig 

läsare vilka texter som värderas i kulturen. Ett exempel är att romantik och deckare 

värderas lågt till skillnad från verk av nobelprisvinnare. Kollektiva och institution-

ella processer formar alltså läsarpraktiker genom att definiera vad som är värt att 

läsa och hur det ska läsas. Det finns också en föreställd läsargemenskap, där män-

niskor som inte träffats kan känna sig som en del av en stor grupp osynliga läsare 

som läser samma tidningsartikel eller bästsäljare och delar samma känslor kring det 

de läser.65 Läsning har med vana att göra, och vanan är också någonting som skapas 

socialt. All läsning behöver också en social infrastruktur med materiella förutsätt-

ningar, som bokproduktion, media, utbildning av läsare och institutionellt läsfräm-

jande. Läsningen har också, som tidigare berörts i avsnittet Tidigare forskning om 

bokcirklar och minoriteter, ett problematiskt förflutet kopplat till kolonialism och 

den komplexa relationen mellan muntliga traditioner och printkulturen. Genom att 

se läsning som en social praktik kan man få syn på detta och erkänna de problema-

tiska inslagen.66 Eftersom dövas skolgång under större delen av 1900-talet präglats 

av talträning och förbud mot teckenspråk utgår jag från att denna postkoloniala in-

fallsvinkel kan vara aktuell även här.  

David Peplow, som har studerat läspraktiker, menar att det vanligaste sättet att 

läsa i bokcirklar är så kallad mimetisk läsning, då texten och verkligheten smälter 

samman. Bokens handling diskuteras då som om den vore på riktigt, och bokens 

karaktärer diskuteras som om de vore verkliga personer.67 Peplows undersökning 

bygger på James Phelans tre kategorier när det gäller sätt som läsare förhåller sig 

till karaktärer inom litteraturen. Vid sidan av den mimetiska läspraktiken finns 

också det tematiska sättet att läsa som handlar om att se till de idémässiga funktion-

erna som karaktärerna i böckerna har och de kulturella, filosofiska eller etiska te-

man som berättelsen bär på. Det syntetiska sättet att läsa handlar om att fokusera på 

texten som konstruktion och huvudpersonerna som uppdiktade karaktärer med spe-

cifika funktioner för narrativet. Det är naturligtvis så att de olika sätten inte utesluter 

varandra, deltagarna kan växla mellan de olika praktikerna.68 

                                                 
65 Ross, MacKechnie & Rothbauer (2006), s. 224-225 
66 Fuller & Rehberg Sedo (2013), s. 28 
67 Peplow (2016), s. 139 
68 Peplow (2016), s. 141-142 
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2.1.2 Litteracitetspraktiker 

Eftersom deltagarna i bokcirkeln förhåller sig till olika språk och modaliteter, har 

jag valt att också använda mig av begreppet litteracitetspraktik. Detta då begreppet 

litteracitetspraktik är en del av ett teoretiskt ramverk som betonar att det finns olika 

typer av litteraciteter, och jag i min studie undersöker en praktik där olika språk och 

modaliteter ingår.  

Det blir allt vanligare att inom forskningen studera litteracitet som social prak-

tik. Man skiljer då mellan litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker. Begreppet 

litteracitetshändelse kan beskrivas som all direkt eller indirekt interaktion med skri-

ven text, det kan ske genom läsning, skrivande eller tolkning. Detta kan ske genom 

tal, tecken, bilder eller symboler. Att gå från att analysera en litteracitetshändelse 

till att analysera en litteracitetspraktik är att gå från frågan ”vad händer?” till frågan 

”varför händer det?”. Att undersöka varför det händer handlar då om att se läsning 

och skrivande som inbäddade i ett större socialt sammanhang. Inom kritisk teori 

talar man också ofta om att det finns många olika litteraciteter, och betraktar litte-

racitetspraktiker som förbundna med makt. Det blir då de som har social och poli-

tisk makt i ett land som avgör vilka typer av litteraciteter som anses giltiga och 

önskvärda att använda inom exempelvis undervisning. Vilka som ska få del av de 

litteraciteter som betraktas som giltiga, och vilka som inte ska få det, blir också en 

fråga om makt.69 En grundsyn inom teorin är alltså att litteracitetspraktiker skapas 

genom sociala institutioner och maktrelationer, där vissa litteraciteter blir mer do-

minanta och inflytelserika än andra. Litteracitet är på det sättet också historiskt si-

tuerad och föränderlig över tid. För att förstå hur och varför olika litteracitetsprak-

tiker förändras behöver man förstå hur en individs agerande alltid äger rum i en 

kontext där specifika sociala och ekonomiska villkor omger denne.70 I avsnittet 

Döva i en historisk kontext i bakgrundskapitlet redogjorde jag för en del av de so-

ciala villkor som kan antas påverka litteracitetspraktiker inom dövvärlden. Jag be-

skrev bland annat att teckenspråket haft en icke-giltig status fram till 1981, och att 

talmetoden var den sociala praktik som dominerade undervisningen för döva.  

Synen på litteracitet som social praktik går in under forskningsinriktningen 

New Literacy Studies (NLS) som började växa fram under 1980-talet i samband 

med den så kallade sociala vändningen inom samhällsvetenskaperna. Inom NLS 

finns det ett motstånd mot att rangordna litteraciteter, en litteracitetspraktik värde-

ras istället utifrån hur väl den passar in i en specifik social kontext. NLS har utveck-

lats som en reaktion mot en syn på litteracitet som en kognitiv färdighet hos indivi-

den. Inom NLS betonar man de ideologiska aspekterna av litteracitet och pekar på 

att litteracitet aldrig kan vara en neutral färdighet, utan alltid är inbäddad i sociala 

och kulturella kontexter. Kärnan i att undersöka litteracitetspraktiker är att fokusera 

                                                 
69 Purcell Gates., Jacobson & Degener (2006), s. 29-32 
70 Purcell Gates., Jacobson & Degener (2006), s. 32-33 
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på hur läsning och skrivande används socialt, och vilken mening människor tillskri-

ver sina läs- och skrivpraktiker.71  

Snoddon har studerat sagostunder på amerikanskt teckenspråk (ASL) och be-

skriver dessa som multimodala litteracitetspraktiker, där det skrivna teckensystemet 

är inbäddat i andra teckensystem. Det skrivna ordet är i studien inbäddat i sagobe-

rättandet som sker på ASL och boken är i sig multimodal med både bilder och 

skrivna ord.72 Vidare menar Snoddon att många talterapeuter har sett skriften som 

en transkription av talet, men att man också kan se skrift som en direkt transkription 

av fenomen, händelser, objekt eller idéer.73 Kuntze, Golos och Enns menar att en 

orsak till att många döva presterar sämre när det gäller att läsa och skriva är att de 

får för lite stöd i sitt visuella sätt att lära sig. Döva lär sig läsa på ett annat sätt än 

personer som hör språket och använder ljudbaserade strategier. Grunden för littera-

citet börjar dessutom tidigt, därför har döva barn som har döva föräldrar ett för-

språng, eftersom de får tillgång till teckenspråk tidigt.74 

Sanchez problematiserar begreppet ”voice” som hon menar bär på en dubbel 

mening. Dels bygger begreppet på antagandet att röst handlar om verbala yttranden, 

dels kopplas röst eller ”att göra sin röst hörd” till aktörskap. Vidare menar Sanchez 

att dövas poesi utmanar begreppet röst och antaganden om språk.75 Döva har i likhet 

med till exempel afroamerikaner under 1800-talet behövt etablera sin status som 

tänkande människor genom att uttrycka sig i text till en skeptisk publik.76  

Harmon beskriver svårigheterna med att överföra teckenspråket till skriftsprå-

ket. Till exempel sker ofta informationssekvenser på teckenspråk, som tidigare 

nämnts, simultant medan samma information översatt till text presenteras på ett lin-

järt sätt. Därför förkroppsligar texten den hörande världen och inte den döva. 

Många döva använder sig istället för att skriva av videoinspelningar, vilket kan be-

skrivas som dövas eget printsystem. Eftersom skriftspråket är förknippat med talte-

rapi, och är kopplat till fonetik har det ofta setts som ett nödvändigt ont för att kunna 

ta del av samhällets institutioner. En del döva författare jobbar dock med hybrid-

former där teckenspråk och text möts. Genom att i sina texter till exempel ha med 

icke-översatta ord på ASL, skriva med teckenspråkig syntax, handbokstavering och 

typografi skapar de enligt Harmon postkoloniala praktiker som ger möjligheter att 

få ner dövas erfarenheter i text. Det skrivna ordet och layouten kan på det sättet bli 

ett sätt att göra motstånd.77  

                                                 
71 Kridel (2010), s. 608-610 
72 Snoddon (2014), s. 338-339 
73 Snoddon (2014), s. 347 
74 Kuntze, Golos & Enns (2014), s. 205, 210 
75 Sanchez (2011), s. 33-34 
76 Sanchez (2011), s. 39 
77 Harmon (2007), s. 200-201, 205, 207 
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2.2 Kultur och identitet i det svenska dövsamhället 

Päivi Fredäng beskriver i sin avhandling Teckenspråkiga döva. Identitetsföränd-

ringar i det svenska dövsamhället hur olika samhällsförändringar har påverkat kul-

tur och identitet inom det svenska dövsamhället från efterkrigstiden till millennie-

skiftet. Hon undersöker bland annat hur interaktion med hörande kan upplevas som 

antingen erkännande eller misskännande. Upplevelserna bidrar sedan genom re-

flektion till olika perspektiv på individen själv och andra. Exempel på erkännande 

är användningen av ett gemensamt språk. Ett gott bemötande, i form av till exempel 

engagerade släktingar upplevs också som erkännande, även om dessa inte kan teck-

enspråk. Fredängs studie visar att äldre döva i större utsträckning accepterar icke-

teckenspråkig kommunikation med hörande och istället söker bekräftelse hos döva, 

medan yngre döva i större utsträckning söker bekräftelse även hos hörande.78 Ex-

empel på ett stämplande misskännande är stigmatiseringen av teckenspråk som 

gjort att en del äldre döva undvikit att teckna på offentliga platser för att slippa bli 

uttittade eller härmade, misskännandet har då övergått till skam över det egna språ-

ket. Exempel på kommunikativa misskännanden är att döva ofta utestängs från var-

dagssnack (på exempelvis arbetsplatser eller släktmiddagar), och istället får nöja 

sig med instrumentell information eller en ”förklarad gemenskap” när hörande sam-

manfattar samtal i efterhand. Det är en ständig kommunikationsdistans som leder 

till utebliven gemenskap. Institutionaliserade misskännanden handlar till exempel 

om oralism eller uteblivna demokratiska rättigheter som brist på tolk och otillgäng-

lig media. Både misskännanden och uteblivna erkännanden blir till negativa inter-

naliserade bekräftelser i identiteten.79  

Vidare beskriver Fredäng hur individens sociala identitet utvecklas till kollek-

tiv identitet genom att individen identifierar sig med gruppens emotionella vi. Det 

sker genom inneslutning i den sociala gemenskapen. Den kollektiva identiteten är 

självdefinierad och i den ingår medvetenhet, gemensamma kulturella värden och 

ideologiska föreställningar. Sammanhållningen inom gruppen ser olika ut beroende 

på relationen till övriga samhället. För många äldre bygger den starka identifikat-

ionen med andra döva på föreställningen om förtryck. Yngre har en mer individua-

liserad syn, fler kontakter utanför dövsamhället och identifierar sig ofta med perso-

ner i samma livssituation som de själva, oavsett om de är döva eller hörande. Döv-

föreningar fungerar för dessa inte som en familj, men utgör andningshål och erbju-

der avspänd samvaro. Den vänskap, kunskap och det stöd som ges av föreningarna 

stödjer individernas personliga utveckling. Personer som tycker att andra delar av 

identiteten är minst lika viktiga som dövheten kan till exempel söka sig till före-

ningar för döva akademiker eller idrottare.80 
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Fredäng identifierar fem olika dövperspektiv hos sina informanter, som utveck-

lats genom självreflektion i olika sociala sammanhang. Perspektiven är bevarande, 

förmedlande, kämpande, erövrande och nullifierande. Individer med det bevarande 

perspektivet har upplevt brist på meningsfull kommunikation med hörande och ser 

inte umgänge med hörande som erkännande på något sätt. De har bara döva vänner 

och den kollektiva identiteten som döv ses som den givna identiteten.81 Det förmed-

lande perspektivet kännetecknas av självständighet och anpassning till det hörande 

samhället. Dövsamhället ses inte enbart som positivt bekräftande, men dövheten är 

fortfarande överordnad i identiteten. Det finns dock en ambivalens när det gäller 

tillhörighet, vilken löses genom förmedlande mellan grupperna, man söker förena 

det bästa genom tvåkulturlighet.82  

Det kämpande perspektivet bygger på en stark kollektiv identitet som döv, egna 

erfarenheter av misskännanden som generaliseras till att vara misskännanden av 

alla döva. Kampen för teckenspråk är en kärnsymbol och kommunikation med hö-

rande som inte sker på teckenspråk ses som nedvärderande. Man strävar inte efter 

anpassning, utan egna alternativa värderingar. Dövidentiteten är även i detta per-

spektiv överordnad.83  

Det erövrande perspektivet finns ofta hos personer som haft engagerade föräld-

rar och emotionella bindningar till släkten. Perspektivet karakteriseras av individu-

alitet och livsprojektet handlar mer om egna mål än om problem i relation till hö-

rande. Reflektionerna kring dövhet är relaterade till nuet och man knyter dövkultu-

rella traditioner till identiteten utan att låta sig determineras. Identiteten är också ett 

ständigt reflektionsprojekt. Det är fortfarande i teckenspråket som tillhörigheten 

finns, dövföreningarna fungerar som en resurs i individernas liv snarare än som 

familj eller ideologisk kampgemenskap. Den postmoderna inställningen om det in-

dividuella ansvaret syns i formandet av identiteten. Det finns en asymmetri mellan 

den egna synen på sig själv som döv individ och den kollektiva dövidentiteten.84  

Det nullifierande perspektivet är som en försvarsmekanism hos individer som 

vuxit upp med oralism och integrerats med hörande, och går ut på att distansera sig 

från dövsamhället. Erkännande söks i gemensamma intressen med hörande, man 

känner ingen gemenskap med döva och saknar samtidigt förmåga att konkurrera 

som i erövrarperspektivet, då man har svårt med social kontakt. Det finns ett idea-

liserande av hörande som samtidigt är ambivalent.85 

Utifrån de individuella berättelserna och perspektiven ser Fredäng hur dövsam-

hället utvecklats och urskiljer tre dövkulturella typer; stigmatiserad exodus, identi-

tetsmanifestation och teckenspråkig kooperation. Stigmatiserad exodus leder till att 

en subkultur tar form och handlar om maktlöshet och flykt från det hörande 
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samhället, de subjektiva upplevelserna av förtryck förenar individerna till en kol-

lektiv familj. Subkulturen kännetecknas av en syn så sig själva som avvikare, och 

acceptans av samhällets handikappsyn. I dövföreningarna balanseras den negativa 

stigmatiseringen från det hörande samhället upp. Bevarande och förmedlande är de 

individuella perspektiv som finns i den typen av dövkultur. Historiskt hör detta ihop 

med dövorganisationernas isolationsfas mellan slutet av 1800-talet och mitten på 

1960-talet.  

Vid den andra typen, identitetsmanifestation har det skett en övergång från 

maktlösheten i subkulturen till kollektivt engagemang mot omgivningens stigmati-

sering, denna typ tog form under 1970-talet i samband med ett ökat intresse för 

teckenspråk. Det fungerar som en kontrakultur, med gemensamma värderingar och 

ett ideologiskt avståndstagande från oralism och en stolthet över att vara döv, ett 

ideologiskt dövmedvetande tar form som vid sidan av den ideologiska medveten-

heten kännetecknas av en betoning på den lingvistiska innebörden av dövhet. Istäl-

let för att vara en osynlig subkultur kräver man rättigheter.  

Den tredje typen, teckenspråkig kooperation handlar om samkultur, där döv-

samhället och det hörande samhället ses som jämlika, men kulturellt åtskilda. Inom 

den teckenspråkiga kooperationen är teckenspråket utgångspunkt, men värdering-

arna utgår från individens intressen och mål, teckenspråket ses som en identifikat-

ionsmarkör men är inte längre som en helig kärna. Denna typ hör ihop med att 

många av dövas rättigheter tillgodosetts under 1980- och 90-talen och att samhället 

gått mot ökad pluralism. Hörande blir inte länge en grupp som döva antingen ser 

upp till eller tar avstånd från, eftersom det finns en tillit till den egna förmågan och 

resurserna.  

Enligt Fredäng går dövsamhället igenom en brytningsprocess där den kollek-

tiva identiteten håller på att upplösas. En orsak är att teckenspråket, när det blir 

erkänt, förlorar sin symboliska betydelse och sitt värde som mål för den ideologiska 

kampen.86 Det återstår att se vad som kommer att ske i dövsamhället i och med 

utbredningen av cochleaimplantatet, som på nytt har skapat en oro för att barn som 

inte är fullt hörande får växa upp utan teckenspråk och för att dövkulturen helt kom-

mer att försvinna i framtiden.87  

2.3 Kontaktzon 

Begreppet kontaktzon används ofta inom postkoloniala studier för att beskriva fö-

reställda rum där kulturer möts, och bygger på Mary Louise Pratts definition från 

1994. 
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I use this term to refer to social spaces where cultures meet, clash, and grapple with each other, 
often in contexts of highly asymmetrical relations of power, such as colonialism, slavery, or 
their aftermaths as they are lived out in many parts of the world today.88 

I ”Arts of the Contact Zone” beskriver Pratt ett brev författat på både quechua och 

spanska under 1600-talet av den andinske mannen Guaman Poma, riktat till den 

spanske kungen Philip den tredje. Poma lärde sig skriva av halvbrodern vars far var 

spanjor och Pratt menar att brevet illustrerar den sociokulturella komplexitet som 

blev resultatet av kolonialismen. Begreppet kontaktzon bär inte på en fast mening, 

utan är i sig självt tvetydigt och instabilt. Innebörden är pågående förändring och 

begreppet kan användas som ett spekulativt verktyg snarare än en statisk teori. Det 

har använts både för att beskriva konkreta ögonblick i tid och rum, som till exempel 

mångkulturella klassrum, och abstrakta utrymmen inom litteraturen. Hall och Ros-

ner beskriver tvetydigheten i begreppet genom att peka på att det av somliga genom 

att betona maktobalans har beskrivits som någonting som står i motsats till utopiska 

idéer om gemenskap, medan andra har beskrivit kontaktzoner som alternativa uto-

pier där skillnader istället för homogenitet ses som idealet. I Pratts begreppsvärld 

finns också ”safe houses”, där grupper kan läka, få ömsesidigt erkännande och till-

sammans konstruera gemensamma kunskaper som de sedan kan ta med sig ut i kon-

taktzonen. 89  

We used the term to refer to social and intellectual spaces where groups can constitute them-
selves as horizontal, homogeneous, sovereign communities with high degrees of trust, shared 
understandings, temporary protection from legacies of oppression.90 

Bokcirkeln bär på flera olika dimensioner som skulle kunna analyseras utifrån 

Pratts begrepp. En möjlighet hade varit att undersöka bokcirkeln som ett safe house, 

en plats där deltagarna har möjlighet att definiera sig själva, och gå stärkta ut i kon-

taktzonen med dess potentiella misskännanden. En annan möjlighet hade varit att 

undersöka bokcirkeln som en audiologisk kontaktzon där hörande och döva möts. 

Eftersom det är nödvändigt med en viss avgränsning har jag dock valt att fokusera 

på den språkliga dimensionen, och undersöker i första hand bokcirkeln som en 

lingvistisk kontaktzon där det svenska teckenspråket och den skrivna svenskan mö-

ter varandra.  

2.3.1 Mötet mellan teckenspråk och text  

Lindgren använder sig av Pratts begrepp kontaktzon när hon undersöker vad som 

händer när man som författare inte bara förhåller sig till två språk, utan också två 

lingvistiska modaliteter (den gestuella-visuella och den vokala-auditiva). Hon 
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menar att begreppet är användbart för att förstå hur möten mellan döva och hörande 

kulturer belyser makt, auktoritet och litteracitet.91 De flesta döva interagerar med 

hörande i sin vardag, genom att skriva i kontaktzonen kan författarna skapa narrativ 

som bär spår av både döva och hörande. Vidare menar Lindgren att döva författare 

har likheter med många ursprungsfolk med muntliga berättartraditioner, som också 

i sitt skrivande måste föra en dialog med sina berättartraditioner byggda på histo-

rieberättande ansikte-mot-ansikte.92 Liksom dessa författare förhåller sig deltagarna 

i min studie till två lingvistiska modaliteter, och för under sina bokcirkelträffar sam-

tal som bär spår av både döva och hörande.  

Lindgren har studerat två franska självbiografier av döva författare, den ena 

skriven 1779 av Pierre Desloges, som redan på sin tid ansåg att litteracitetsbegrep-

pet var för snävt och menade att döva som behärskade teckenspråk kunde vara lit-

terata även om de inte kunde läsa och skriva. Den andra biografin skrevs av skåde-

spelaren Emmanuelle Laborit i slutet av 1990-talet, hon beskrev svårigheterna med 

att få ner sitt tredimensionella rörliga språk på papper.93 Texten blir ett uttryck för 

spänningen mellan orden på sidan och teckenspråkets förkroppsligade, spatiala och 

kinetiska dimensioner.94 Lindgren menar att Laborits text kan förstås utifrån post-

koloniala teorier, eftersom den bär på en kulturell hybriditet, de koloniala diskur-

serna har förlorat sin ensamrätt till auktoritet och tillåter spår av de koloniserades 

språk.95 Enligt Lindgren är några orsaker till att det finns så få självbiografier av 

döva dels att de fortfarande möter hinder för att uppnå full litteracitet när det gäller 

det skrivna språket, dels att många kämpar med socioekonomiska problem. Hon 

menar också att ett skäl har att göra med dövkulturen, som lägger större vikt vid 

gruppsolidaritet och kollektiva erfarenheter än individuella prestationer.96 

                                                 
91 Lindgren (2012), s. 242 
92 Lindgren (2012), s. 243-244 
93 Lindgren (2012), s. 352 
94 Lindgren (2012), s. 344 
95 Lindgren (2012), s. 251 
96 Lindgren (2012), s. 349-350 
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3 Forskningsfrågor 

Med utgångpunkt i det sociokulturella perspektivet utgår jag från att man i en 

bokcirkel, tillsammans med andra, skapar sätt att möta en text genom specifika 

handlingsmönster som växer fram. Dessa handlingsmönster kan beskrivas som so-

ciala praktiker, och mer specifikt i detta fall som läs- och litteracitetspraktiker. En 

annan utgångspunkt är att språk och identitet är relevanta infallsvinklar i denna 

undersökning, vilket legat till grund för de valda teoretiska perspektiven. Dessa ut-

gångspunkter har, tillsammans med inläsningen av den tidigare forskningen, myn-

nat ut i följande forskningsfrågor: 

 

- Hur kan man beskriva de handlingsmönster som vuxit fram i denna sociala 

praktik och vilken mening tillskrivs dessa av informanterna? 

- I vilken utsträckning kan bokcirkeln förstås som ett uttryck för subkultur, 

kontrakultur eller samkultur enligt Fredängs definitioner? 

- Hur förhåller sig deltagarna till relationen mellan text och teckenspråk under 

litteratursamtalen, och på vilket sätt kan detta förstås utifrån Pratts begrepp 

kontaktzon? 

- Varför finns det så få teckenspråkiga bokcirklar?  
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4 Källmaterial och metod 

För att besvara frågeställningarna har jag valt att genomföra en etnografisk studie 

med deltagande observation och tematiskt öppna intervjuer. Jag fick kontakt med 

en deltagare i bokcirkeln, som är baserad i Mellansverige, genom att ställa frågan 

om det fanns någon som var med i en teckenspråkig bokcirkel i en Facebookgrupp 

som handlar om frågor som rör döva och teckenspråk. Kontakten fungerade som en 

inträdespunkt till fältet.97 Hon frågade övriga deltagare om jag fick lov att sitta med 

under en bokcirkelträff. I samband med observationen kunde jag sedan boka in in-

tervjuer med tre deltagare. Intervjuerna filmades och översattes sedan till skriven 

svenska. En mailintervju och en telefonintervju genomfördes också. Under telefo-

nintervjun spelades ljudet in med filmkamera.  

Vägen till mitt empiriska underlag var inte enkel. För att få tag på en tecken-

språkig bokcirkel frågade jag runt bland mina teckenspråkiga bekanta och kontak-

tade Sveriges dövas riksförbund. Den bokcirkel som jag fick tag på via Facebook 

var det enda napp jag fick, vilket har gjort mitt empiriska underlag begränsat. Det 

var också till en början osäkert om jag skulle kunna få sitta med under en träff 

eftersom två deltagare kände sig tveksamma till att ha en utomstående med under 

samtalet. Till slut fick jag dock ett godkännande. Under observationstillfället då sex 

personer i bokcirkeln närvarade och jag sökte informanter till mina intervjuer be-

rättade en deltagare att hon på grund av privata skäl inte hade möjlighet att ställa 

upp på intervju, en annan att hon helt enkelt inte ville bli intervjuad och en tredje 

gav inget direkt svar. Tre informanter lämnade in sina kontaktuppgifter till mig. 

Senare fick jag kontaktuppgifter till ytterligare en deltagare som inte var med vid 

observationstillfället, men som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag 

mötte efter en av mina intervjuer av en slump en av de deltagare som sagt att hon 

inte ville bli intervjuad och passade då på att föra frågan på tal igen, på så sätt fick 

jag en femte informant. Hennes tveksamhet hade berott på att hon inte tyckte att 

hon som hörande skulle bli intervjuad, jag fick då förklara att det är språket som är 

i fokus och hon som hörande också kan komma med intressanta perspektiv. En av 

de fem deltagarna som kunde ställa upp på intervju hade inte tid att träffas och 

föredrog att svara på frågor via epost och intervjun med den hörande informanten 

skedde via telefon. Att det inte gått att få tag på någon annan teckenspråkig bokcir-

kel är ett resultat i sig, och gör ämnet än mer intressant då det väcker frågor om 

varför det finns så få teckenspråkiga bokcirklar. Den empiri som finns är därför, 

trots att den är smal, intressant och värd att utforska.  

                                                 
97 Aspers (2006), s. 71 
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4.1 Etnografi 

Begreppet etnografi betyder bokstavligen beskrivning av ett folk eller en kultur.98 

Aspers menar att etnografisk forskning innebär att forskaren förklarar någonting 

med hjälp av en teori som är grundad i den mening som finns hos de aktörer som 

studeras.99 Inom etnografin försöker man skapa ett mänskligt porträtt som gör män-

niskors rika liv rättvisa genom att inte bara beskriva en isolerad del. Istället har man 

ett holistiskt perspektiv, och kan till exempel undersöka hur språk, eller deltagandet 

i en dövförening är delar av en större helhet.100 Jag undersöker hur deltagandet i 

bokcirkeln är en del av en större helhet genom att undersöka dess relation till kultur 

och identitet i dövsamhället, och relationen mellan teckenspråk och text. Målet är 

att hitta en förklaring som är baserad på förståelse, och denna uppnås genom att 

forskaren till följd av en tolkningsprocess identifierar mening. Meningen har sin 

bas hos ett fälts aktörer, och kan uttryckas genom text, bild och praktik. Ett ord eller 

en aktivitet har olika mening hos olika aktörer eller grupper.101 För att skilja mellan 

aktörernas meningsnivå och det vetenskapliga språket kan man tala om första och 

andra ordningens konstruktioner. Första ordningens konstruktioner handlar om ak-

törernas förgivettagna tankar och är forskarens utgångspunkt. Dessa kommer i mitt 

arbete till uttryck under intervjuerna. För att besvara mina frågeställningar måste 

jag sedan förklara begreppen på teoretisk nivå, andra ordningens konstruktioner, 

med hjälp av de teorier och begrepp jag valt att använda. Dessa andra ordningens 

konstruktioner skapas av mig, men bygger fortfarande på aktörernas konstruktioner. 

Enligt Aspers är det rimligt att informanterna ska kunna läsa forskarens resultat 

eftersom resultatet kan ha ett värde för fältet, och eftersom forskaren därigenom 

kan styrka sina slutsatser. Dessutom ska forskningen kunna kopplas till frågor som 

är relevanta i samhället. Därför ska forskningen presenteras så att både fältets aktö-

rer och forskare kan förstå den.102 Eftersom de informanter som deltar i denna studie 

är vana läsare kommer de att kunna ta del av min uppsats, vilket några av dem har 

uttryckt intresse för.  

Inom etnografin strävar forskaren efter att studera en situation i dess naturliga 

tillstånd, man strävar efter så kallad naturalism fri från störningsmoment orsakade 

av forskningsprocessen. I den ena änden finns den idiografiska synen på etnografi, 

som innebär att syftet med forskningen att ge detaljerade beskrivningar av unika 

händelser eller kulturer. Dessa beskrivningar har ett egenvärde i sig själva, utan att 

man behöver reflektera kring hur representativa de är för andra händelser eller kul-

turer. I den andra änden finns den nomotetiska ansatsen som strävar efter att ut-

veckla eller testa teorier utifrån den detaljerade observationen. De flesta forskare 

                                                 
98 Denscombe (1998), s. 68 
99 Aspers (2006), s. 2 
100 Carmel & Monaghan (1991), s. 413 
101 Aspers (2006), s. 28, 33, 35 
102 Aspers (2006), s. 37-39 
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befinner sig någonstans mellan dessa ytterkanter och har som ambition att skapa 

detaljerade beskrivningar av specifika situationer, och samtidigt placera sin etno-

grafi inom ett teoretiskt sammanhang. För att ge etnografin en teoretisk grund kan 

forskaren reflektera kring huruvida empirin är i enlighet med eller motsäger rele-

vanta teorier, hur intressant valet av forskningsområde är i relation till sociala frågor 

i forskarens kultur och forskningsfält, och jämföra sina iakttagelser med liknande 

etnografier.103 Min avsikt har varit att både ge en beskrivning av bokcirkeln, och 

jämföra empirin med sådant som kommit fram i tidigare studier om minoriteter och 

bokcirklar, och undersöka i vilken utsträckning de valda teoretiska perspektiven 

kan användas för att förstå olika dimensioner av bokcirkeln. Studien kan i bästa fall 

bidra med ny kunskap som kan användas i samband med utformandet av biblioteks-

verksamhet riktad till teckenspråkiga användare.  

Eftersom den etnografiska forskningen ofta handlar om att fokusera på social 

ojämlikhet har den anklagats för partiskhet. Istället för att sträva efter objektivitet 

som inom kvantitativa metoder, kan man sträva efter saker som transparens och 

tydlighet vad gäller forskarens motiv.104  Fredäng beskriver att det kan ses som par-

tiskt att lyfta upp mönster i marginaliserade grupper som ”normala”.105 

4.1.1 Deltagande observation 

Deltagande observation är en typ av fältarbete och bygger på direktobservation. 

Forskaren är med när det händer, till skillnad från att som vid intervjuer befinna sig 

ett steg längre från själva händelsen.106 Litteracitetspraktiker får, som tidigare 

nämnts i teorikapitlet, sin mening genom den kontext de befinner sig i. Den delta-

gande observationen är därför en lämplig metod när en litteracitetspraktik ska stu-

deras, eftersom forskaren genom observationen kan studera fenomenet i sin kon-

text. 

I samband med min observation är jag öppen med min roll som forskare, en 

fördel med det är att jag fått gruppens godkännande att närvara. Det kan dock på-

verka naturligheten i situationen, till skillnad från när forskaren döljer sin roll.107 I 

samband med att jag presenterade mig själv och min uppsats var jag noga med att 

säga att jag inte var där för att bedöma det de hade att säga om boken, utan ville se 

hur de lägger upp sina träffar och samtal. Jag upplevde att deltagarna diskuterade 

fritt och ”glömde bort” min närvaro.  

Vad är det då man som forskare ska observera? Enligt Denscombe handlar det 

först om att få en generell känsla för det man observerar, genom ”holistisk obser-

vation”. Detta fungerar som en bakgrund till mer fokuserade observationer då man 

identifierat specifika aspekter som är av intresse, som sedan kan leda till 

                                                 
103 Denscombe (1998), s. 70-72 
104 Ladd (2003), s. 3, 272-273 
105 Fredäng (2003), s. 54 
106 Denscombe (1998), s. 139 
107 Denscombe (1998), s. 149 
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specialobservationer som fokuserar på aspekter som är oväntade eller motsägelse-

fulla. Vid observationen kan forskaren också fokusera på att identifiera problem 

som deltagarna själva ser som avgörande. Att föra anteckningar under själva obser-

vationen kan störa situationens naturlighet, forskaren bör istället sträva efter att 

”smälta in i tapeten” och föra anteckningar så snart som möjligt efter observationen. 

Under samtalet satt jag med block och penna framför mig, men att föra anteckningar 

kontinuerligt under samtalet hade enligt min bedömning kunnat göra deltagarna 

självmedvetna och hämmade. Jag förde istället anteckningar i min mobiltelefon så 

fort jag var på väg från bokcirkeln, och såg till att anteckna ordentligt senare samma 

dag. Viktiga etiska aspekter när man genomför observationer är att ingen tar skada 

av materialet som observationen genererar, och att deltagarnas identitet inte avslö-

jas.108 Dessa aspekter går jag in på i avsnittet Översättning och konfidentialitet.  

4.1.2 Tematiskt öppna intervjuer 

En aktivitet formas av de värderingar och föreställningar som finns kring aktivite-

ten. Genom intervjuer får jag reda på hur deltagarna tolkar det som sker i bokcir-

keln. Det blir på så sätt möjligt att utforska vilka idéer som förknippas med den 

sociala praktiken och vilken mening den tillskrivs. Kärnan i intervjun är att forska-

ren försöker förstå den som intervjuas. I min studie använder jag mig av tematiskt 

öppna intervjuer, vilket innebär att jag har en tematik som bygger på valda teorier 

och frågeställningar, men som är öppen för fältet och samtalets logik. Tematiskt 

öppna intervjuer gör att det är större chans för empirin att överraska forskaren som 

annars kan vara för fast i sin förförståelse och sina teorier.109 Jag har valt att använda 

mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att jag var flexibel när det gäller 

frågornas ordning, och lät den intervjuade utveckla sina svar djupt och brett.110 Jag 

upplevde att informanterna höll sig till ämnet under intervjuerna, att samtalen flöt 

på bra, och att de utan svårighet gav utvecklade svar på mina frågor. Intervjuguiden 

var samtidigt bra att ha som backup för att se att ingenting glömdes bort.  

När det gäller de praktiska aspekterna lät jag informanterna välja plats för in-

tervjuerna, eftersom jag ville att det skulle vara så smidigt som möjligt för dem och 

att de skulle känna sig så avslappnade som möjligt under samtalet. I samband med 

den första intervjun som skedde ansikte mot ansikte åkte jag till informantens bo-

stadsområde och bokade ett grupprum på ett bibliotek och i samband med de två 

andra åkte jag till informanternas arbetsplatser. När jag mötte informanterna 

småpratade vi lite medan jag riggade kameran, och informanterna försäkrade mig 

om att det kändes okej att bli filmade eftersom ingen annan än jag skulle se inter-

vjuerna.  

                                                 
108 Denscombe (1998), s. 150-152 
109 Aspers (2006), s. 140-141 
110 Denscombe (1998), s. 133 
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Två av informanterna hade inte möjlighet att träffas och bli intervjuade, därför 

skedde en av dessa via epost och en via telefon. En fördel med intervjuer via epost 

och telefon är flexibilitet när det gäller tid och plats. En annan fördel när det gäller 

intervjuer via epost är att informanten har tid på sig att formulera sina svar. En 

nackdel är att man som intervjuare inte kan ställa följdfrågor. Vid telefonintervjuer 

finns det utrymme för följdfrågor, men en nackdel är att man missar icke-verbal 

kommunikation som ansiktsuttryck, vilket kan öka risken för missförstånd. De in-

tervjuer som skedde ansikte mot ansikte gick mer på djupet och genererade mest 

material, därför var det ett förstahandsalternativ att träffas och ett andrahandsval att 

ta intervjuerna via epost och telefon. 

4.1.3 Översättning och konfidentialitet 

Att översätta teckenspråk till skriven svenska innebär utmaningar. Dels finns det 

alltid en risk att det blir en felöversättning, dels för skillnaderna mellan talade språk 

och tecknade språk med sig särskilda utmaningar. Under sina etnografiska studier i 

det brittiska dövsamhället identifierade Ladd fem metodologiska utmaningar rela-

terade till översättning från brittiskt teckenspråk (BSL) till engelska. Något som 

karakteriserar teckenspråk och dövkulturen är att man ofta beskriver saker i detalj, 

och berättar historier för att komma till en poäng. Ofta kan man också på tecken-

språk återge händelser på ett teatraliskt sätt som kan vara svårt att återge i text. 

Teckenspråk karakteriseras också av repetitioner och under samtalets gång kan till-

fälliga metaforer skapas. Ladd menar att poetiska svar av det längre slaget också 

innebar en utmaning att korta ner och göra begripliga för personer som inte kan 

teckenspråk. Vidare beskriver Ladd att han kunde ha valt att återge citat i något 

slags blandform mellan BSL och engelska men valde att avstå, dels för att materi-

alet skulle bli sammanhållet, dels för att citat i blandform kanske inte skulle god-

kännas av alla respondenter.111 Jag gör också, av samma skäl, bedömningen att det 

är lämpligt att återge citat i fullständigt översatt form. Enligt Fredäng handlar över-

sättning mellan teckenspråk och text om att kunna fånga nyanserna i ansiktsrörelser 

och rörelsehastigheten hos tecknen. Det handlar om vilket utrymme som används 

och hur intensiva tecknen är.112 Jag upplevde att det fungerade bra att fånga inne-

hållet i intervjuerna och omvandla till text, även om jag ibland fick klura på formu-

leringar och ordval. Vissa bitar var otydliga på film, men gick ändå att avläsa efter 

ett par repetitioner.  

Eftersom dövvärlden är liten och uppsatser som handlar om döva sannolikt lä-

ses av andra döva, eller hörande som arbetar med döva, är det viktigt att anonymi-

sera informanterna genom att inte ha med informationsbitar som kan kopplas ihop 

och göra informanterna kända. Eftersom jag bara kunnat få tag på en teckenspråkig 

bokcirkel är det i praktiken svårt att säkerställa att det inte går att få reda på vilken 

                                                 
111 Ladd (2003), s. 290-292 
112 Fredäng (2003), s. 60-61 



 32 

det är om man är nyfiken, även om jag valt att inte skriva vilken stad den är baserad 

i. Jag har därför varit extra försiktig när jag presenterat informanterna och använt 

mig av citat. Efter att jag sammanställt de citat jag valt ut har informanterna fått 

godkänna dem, deras klartecken har varit extra viktiga för mig med tanke på att 

dövvärlden är så liten. Vidare följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska princi-

per inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som berör informationskra-

vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

4.1.4 Forskaren i den etnografiska studien 

Eftersom begrepp som forskaren använder för att förstå sitt fält inte är neutrala in-

strument, och forskaren själv tolkar sitt material utifrån en förförståelse, är resulta-

tet alltid beroende av forskarens egen erfarenhetsram och kultur. Inom etnografisk 

forskning läggs därför stor vikt vid forskaren själv, där dennes identitet, värderingar 

och föreställningar ses som en del av resultatet. Detta bör forskaren reflektera kring, 

och också dela med sina läsare.113  

Jag har en döv förälder, och lärde mig teckenspråk innan jag lärde mig att tala. 

Man kan därför säga att jag på ett sätt befinner mig mellan den hörande världen och 

dövvärlden. De erfarenheter jag fått med mig tack vare min bakgrund ger mig en 

förförståelse och kompetens som är nödvändig för att kunna ta del av fältet, och 

som tar lång tid att förvärva på annat sätt. I detta fall utgår jag från att min bakgrund 

har underlättat tillträde till fältet, eftersom en forskare som strävar efter att förstå en 

kultur, behöver kunna föra sig i olika situationer för att skapa förtroende. Utöver 

mina kunskaper om dövkultur och teckenspråk identifierar jag mig också som 

kvinna, vilket kan vara en fördel när det gäller att intervjua kvinnliga informanter. 

Under intervjuerna möter jag dock deltagarna i bokcirkeln i egenskap av forskare, 

vilket gör att de kan behandla mig på ett särskilt sätt beroende av hur de uppfattar 

mig och min roll. Enligt Aspers ska man dock varken över- eller underskatta fors-

karrollens betydelse för interaktionen, man kommer ofta långt med sunt förnuft och 

genom att rikta intresse gentemot den man intervjuar.114  

Att vara hemmastadd inom ett forskningsfält gör det lättare för forskaren att 

förstå saker som motiv och värderingar hos aktörer inom fältet, men samtidigt kan 

det vara svårare för forskaren att se på fältet ur ett vetenskapligt perspektiv, vilket 

kan leda till att viktiga bitar missas. Om en forskare å andra sidan har för svaga 

kunskaper om den kultur som studeras, och tolkar situationer utifrån sin egen kultur, 

kan meningen hos de som ingår i forskningsfältet missas. Teorier kan både möjlig-

göra och hindra förståelse, beroende på hur de hanteras. Att studera samma situation 

utifrån olika teorier leder till olika resultat beroende vad teorierna lägger fokus på.115 

Fredäng, som vuxit upp med döva föräldrar reflekterar i sin avhandling kring 

                                                 
113 Denscombe (1998), s. 73-75 
114 Aspers (2006), s. 60 
115 Aspers (2006), s. 29-30 
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dilemmat hon upplevt genom att å ena sidan ha den teckenspråkiga uppväxten med 

som gjort att hon kunnat ”…se och tänka över den sociala och fysiska verkligheten 

på dövas sätt”, och å andra sidan risken i att materialet tolkas partiskt på grund av 

dövas minoritetsstatus, vilket kan vara osynligt för forskaren själv. Fredäng beskri-

ver att hon försökt använda sina kunskaper, erfarenheter och igenkänning för att 

förstå aktören i egenskap av medvandrare, att veta hur det känns att inte höra är 

omöjligt.116  

Som forskare har man också med sig en akademisk förförståelse. När jag skrev 

min kandidatuppsats i sociologi år 2010 valde jag att skriva om hur den medicinska 

diskursen kring dövhet vuxit fram och hur den påverkar dövkulturen. Jag gjorde då 

en diskursanalys av några medicinska dokument om cochleaimplantat med teman 

från bland annat Foucault och Fairclough.117 Jag var därför relativt insatt i andra 

delar av den samhällsvetenskapliga forskningen om döva redan innan jag påbörjade 

arbetet med denna uppsats.  

 

 

 

 

                                                 
116 Fredäng (2003), s. 51-53 
117 Zandieh (2010), passim. 
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5 Undersökning 

Undersökningen bygger på anteckningar från den deltagande observationen och 

översättningar av intervjuer med tre informanter, en mailintervju och en transkribe-

rad telefonintervju. Inledningsvis presenterar jag den deltagande observationen. In-

tervjuavsnittet inleds sedan med en kort beskrivning av intervjuerna och en kort 

presentation av informanterna. Observationen och avsnittet Vidgad läsning, kvinno-

fristad och biblioterapi knyter an till min första frågeställning om vilka handlings-

mönster som vuxit fram i bokcirkeln och vilken mening dessa tillskrivs av infor-

manterna. Här utforskar jag vad som kännetecknar den sociala praktiken i bokcir-

keln, och sätter det i relation till tidigare forskning om bokcirklar. Efter det följer 

tre avsnitt som specifikt handlar om bokcirkelns teckenspråkiga dimension. Avsnit-

tet Teckenspråkig kooperation ”man tecknar istället för att prata” undersöker 

bokcirkeln utifrån Fredängs forskning om identitet i det svenska dövsamhället, vil-

ket var syftet med min andra frågeställning. Den tredje frågeställningen besvaras i 

avsnittet Teckenspråk och text i kontaktzonen, som utforskar den språkliga dimens-

ionen av bokcirkeln med hjälp av begreppet kontaktzon. Avslutningsvis undersöker 

jag i avsnittet Unik i sitt slag vilka orsaker som kan ligga bakom att bokcirkelfeno-

menet inte är utbrett i dövvärlden. Avsnittet tar avstamp i informanternas utsagor 

om vad som format deras utveckling till att bli läsare, och sätter detta i en större 

social kontext med hjälp av det teoretiska ramverk som utvecklats inom New Lite-

racy Studies. Dessa belysningspunkter kan som tidigare nämnts sammanfattas med 

orden praktik, identitet och språk.  

5.1 Bokcirkelträff 

Jag besöker bokcirkeln en regnig söndag i mars. Jag kommer några minuter innan 

den börjar, när deltagarna håller på att göra i ordning fika. Eftersom jag fått reda på 

innan att de fikar varje gång har även jag tagit med mig lite kaffebröd. Jag har fått 

information innan om att de läst Bränn alla mina brev av Alex Schulman inför da-

gens träff. Min kontakt från Facebook presenterar mig för de deltagare som är på 

plats och alla hälsar mig välkommen. En del av att presentera sig inom dövvärlden 

handlar om att berätta hur det kommer sig att man kan teckenspråk, vem man har 

anknytning till och om att identifiera gemensamma bekanta. Jag känner inte igen 

någon deltagare sedan tidigare, men en av dem berättar att hon känner till min döva 

förälder. 

Av bokcirkelns nio medlemmar är sex på plats under observationstillfället. En 

av dem berättar att hon är hörande med döva föräldrar. Jag får också veta att alla 

medlemmar varit med från början när bokcirkeln startade för fem år sedan. Jag 
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noterar att det finns en bred åldersspridning, den yngsta är i 30-årsåldern och den 

äldsta i 70-årsåldern. Det märks att stämningen är familjär och att de känner 

varandra väl, alla möts och skiljs åt med en kram. När vi har tagit fika sätter vi oss 

vid ett litet avlångt bord och jag får börja med att presentera mig och min uppsats 

lite kort. Jag delar också ut lite kort skriftlig information där de som vill bli inter-

vjuade får skriva sina kontaktuppgifter och lämna till mig. Alla deltagare ser vänligt 

inställda ut och verkar vara nyfikna på mig. De frågar mig om de ska berätta om sin 

bokcirkel, men jag säger att jag kan få svar på mina frågor under intervjuerna och 

att de kan fokusera på sitt boksamtal och ha ett vanligt möte.  

De börjar med att spontant utse en person som ska leda diskussionen, det är 

inga svårigheter att få en deltagare att ställa upp. Hon ger ordet till personen bredvid 

som börjar med att berätta om delar av boken som gjort intryck, och delar som väckt 

frågor. Två av deltagarna har inte läst hela boken, och lyssnar istället på vad de fyra 

som läst boken berättar. När någon pratar är övriga deltagare fullt fokuserade på 

den som pratar och ger engagerad feedback hela tiden i form av nickningar och 

inlevelsefulla ansiktsuttryck. De deltagare som berättar om boken uttrycker sig en-

gagerat och känslosamt om bokens innehåll. De konstaterar kort att författaren är 

skicklig när det gäller att berätta om familjerelationer, och att boken inte var svår-

läst, men i övrigt pratar de inte om bokens språk eller sätt att berätta, utan är mer 

inriktade på handlingen och karaktärerna. En del stycken i boken kan de ha uppfat-

tat olika, och under samtalet bläddrar de ibland tillbaka till olika delar för att reda 

ut innehållet.  

Det sker ingen högläsning under bokcirkelträffen, och inga bestämda teman 

diskuteras. All kommunikation sker på mer eller mindre ”rent” teckenspråk. När 

någon är osäker och letar efter ett ord på teckenspråk, eller bokstaverar ett ord som 

det finns ett tecken för, är övriga deltagare snabba med att leverera tecknet. Det är 

alltså en outtalad norm att det är tillåtet för en deltagare att ”ge” ett ord till en annan. 

Detta tas emot som en hjälp och tolkas inte som en kritik. Under intervjuerna berät-

tar också en del av informanterna att ett av skälen till att de deltar är just att förbättra 

sina kunskaper i teckenspråk. Det verkar alltså finnas en vilja att hjälpa till att för-

bättra varandras teckenspråk. Det är också möjligt att det finns en önskan att hålla 

samtalet på så ”rent” teckenspråk som möjligt, att det finns ett motstånd mot att låta 

språket glida över för mycket till tecknad svenska. Språkvård tycks således vara en 

del av litteracitetspraktiken.  

Efter cirka en timme är det dags att ta en kort paus på cirka tio minuter. Vi går 

och fyller på med en andra omgång fika och deltagarna småpratar om annat än 

boken. Jag förstår att den fasta inramningen med en tydlig uppdelning i två akter 

och det artiga klimatet skapar trygghet och förutsägbarhet. Precis som Linsey 

Howie, som studerat bokcirklar i Australien kommer jag också att tänka på Emile 

Durkheims ritualteori som går ut på att människan när hon samlas med andra blir 

mottaglig för känslor som hon inte kan känna på egen hand, och att det leder till att 
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den sammanhållning som krävs för att ett samhälle ska hållas samman skapas.118 

Litteracitetspraktikerna i bokcirkeln tycks vissa stunder gå hand i hand med rituell 

praktik. Jag får flera gånger under samtalet intrycket av att deltagarna upplever vad 

sociologen Randall Collins kallar rytmisk samklang, som är ett resultat av att käns-

lor förstärks i grupper med ett delat fokus och delade symboler. Den rytmiska sam-

klangen är ett resultat av att känslor smittar och förstärks när de delas i grupp, av 

kroppar som synkroniseras, till exempel genom skratt.119  Enligt Collins skapas i 

sådana grupper en tillfälligt delad verklighet som leder till gruppsolidaritet och ge-

mensam moral.120  En gemensam symbol under dagens träff tycks vara kvinnors 

utsatthet. Under intervjuerna visade det sig sedan att det var speciellt för just den 

boken att alla var så överens, i vanliga fall brukar åsikterna gå isär. Den emotionella 

samstämmigheten må vara mindre framträdande i vanliga fall, men de rituella in-

slagen är ändå värda att nämna som en del av den sociala praktiken i bokcirkeln.  

Alla som läst boken fokuserar på kvinnors villkor i boken, destruktiva män och 

ilska som går i arv från generation till generation. En deltagare refererar mycket till 

sin egen familjehistoria, som övriga deltagare redan känner till sedan tidigare träf-

far. Detta visar att texten används av deltagarna för att visa upp delar av sig själva 

och sin historia för varandra. Berättande är alltså en del av litteracitetspraktiken i 

bokcirkeln, då deltagarna berättar om händelser i sina egna liv. De jämför med kvin-

nors villkor idag, och en deltagare nämner att ”Me too” är ett exempel på något som 

gjort att kvinnor idag har lättare att säga ifrån. Deltagarna är märkbart upprörda 

över en av karaktärernas beteende. Som tidigare nämnts menar Peplow, som har 

skrivit om olika läspraktiker, att det vanligaste sättet att läsa i bokcirklar mimetisk 

läsning, då texten och verkligheten smälter samman. Även här diskuteras bokens 

handling som om den vore på riktigt, och bokens karaktärer diskuteras som om de 

vore verkliga personer. När deltagarna diskuterar kvinnors villkor historiskt och 

drar paralleller till ”Me too”-rörelsen är de mer inne på det tematiska sättet att läsa, 

som handlar om att se till kulturella, filosofiska eller etiska teman som berättelsen 

bär på och de idémässiga funktionerna som karaktärerna bär på.121 Temat är då kvin-

nors villkor förr och nu, och karaktärerna spelar olika roller i temat. Att Bränn alla 

mina brev bygger på autentiska brev och dagboksanteckningar kan naturligtvis göra 

att den mimetiska läsningen dominerar vid just det här tillfället, men intervjuerna 

kom också senare att peka ut det mimetiska sättet att läsa som dominerande för 

bokcirkeln.  

När deltagarna pratat färdigt om boken är det dags att välja nästa bok och de 

sätter igång att bläddra i varsin katalog från Adlibris. De är överens om att det nu 

efter att de läst en del litteratur som handlar om tunga ämnen är dags att läsa en feel 

                                                 
118 Dahlgren & Starrin (2004), s. 19, 57; Collins (2004) Preface; Howie (2003), s.130-134 
119 Starrin, Wettergren & Lindgren (2008), s. 21-22 
120 Collins (2004), s. 7-8 
121 Peplow (2016), s. 141-142 
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good-bok. När de kommit överens om olika alternativ går de över till att diskutera 

en författarträff som blivit inställd och andra praktiska frågor. Samtalet avslutas 

efter cirka två timmar, och alla deltagare ger sig iväg direkt efter att fikat plockats 

undan.  

5.2 Intervjuer  

5.2.1 Informanterna  

Jag kallar informanterna för Stina, Lena, Maja, Klara och Anna. Tre av informan-

terna är eller har varit verksamma inom undervisning, en arbetar inom vårdsektorn 

och en är arbetssökande. Den yngsta informanten är i 30-årsåldern, den äldsta i 70-

årsåldern och övriga tre är i 50- 60-årsåldern. 

Stina är en döv kvinna som inte fick teckenspråk hemma och under hennes uppväxt 

var det förbjudet att teckna under lektionerna i skolan.  

Lena har en hörselnedsättning och lärde sig teckenspråk som ung vuxen.  

Maja blev döv senare under uppväxten och har därför inte vuxit upp med tecken-

språk. Intervjun med Maja skedde via epost, hennes citat är direkta urklipp från de 

skriftliga svaren på mina frågor och ser därför lite annorlunda ut till form och stil.  

Klara är en döv kvinna som växte upp med döva föräldrar och teckenspråk.  

Anna är en hörande kvinna som vuxit upp med döva föräldrar och har teckenspråk 

som första språk. Intervjun med Anna skedde på talad svenska via telefon.  

5.3 Vidgad läsning, kvinnofristad och biblioterapi 

Även detta avsnitt är, liksom observationen, avsett att undersöka den första fråge-

ställningen om vilka handlingsmönster som vuxit fram i bokcirkeln. På vilket sätt 

möter deltagarna texten? Jag fann flera teman i mitt resultat som är gemensamma 

med teman i en del av de tidigare studier om bokcirklar som presenterats i avsnittet 

Tidigare forskning om bokcirklar. Detta avsnitt är till viss del deskriptivt och pre-

senterar i korthet hur man pratar om texten och hur det går till när man pratar om 

texten. Centrala teman som återkom hos flera av informanterna lyfts fram och avser 

att som komplettering till observationsanteckningarna förmedla en bild av de hand-

lingsmönster som vuxit fram i bokcirkeln och det informanterna uppfattar som 

centralt för deltagandet.  

Informanterna berättar att de träffas en gång i månaden och att samtalsuppläg-

get under träffarna brukar se ut som det gjorde under observationstillfället. Klara 

beskriver hur det går till.  
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Ja vi brukar turas om. Första frågan är alltid om man har läst boken. Ibland läser vi två olika 
böcker, om en är slut har man ett extra alternativ. Sedan kan man berätta vad man tyckte om 
boken eller ta upp om man har någon fråga eller fundering. Så turas vi om. Några går på djupet 
och andra mer på ytan. Om någon har någon fråga diskuterar vi den frågan.  

Under intervjuerna berättar deltagarna att de läser böcker ur olika genrer i bokcir-

keln, men inte facklitteratur. Lena berättar att deras val av böcker förändrats sedan 

starten. 

I början hade vi höga ambitioner, vi skulle läsa nobelpristagare, men det blev för tungt så vi 
ändrade lite på det. Augustprisvinnare kan vi välja, de böckerna är lite lättare än nobelpristagare 
som ofta är tjocka och tunga. Vi väljer utifrån intresse och omväxling. 

En annan avgränsning är att de inte läser böcker på över 400 sidor, så att det är 

större chans att alla hinner läsa ut dem. Under intervjuerna berättar deltagarna att 

bokcirkeln gör att deras läsvanor vidgas. Alla nämner ett vidgat läsande som en av 

de största behållningarna, att de läser böcker de annars inte skulle ha läst. Att sedan 

dela läsupplevelsen med andra leder dessutom till nya perspektiv. Klara beskriver 

att hon får en dubbel behållning från böckerna genom att diskutera dem med andra  

Det är roligt att diskutera böcker med andra. Tycker de som jag eller annorlunda? När vi träffas 
i bokcirkeln får jag andra perspektiv, inte bara mitt eget, saker som jag inte tänkt på. Jag får en 
dubbel behållning från boken.  

Hon beskriver också att diskussionen av vissa böcker kan skapa biblioterapeutiska 

inslag. 

Någon kan känna igen sig och börja prata om sitt eget liv, då är det är viktigt med respekt, att 
lyssna och hålla det inom gruppen. Jag kan känna att det blir lite som terapi ibland, det beror 
på vad boken handlar om. Jag känner mig alltid nöjd efteråt. Jag vill inte missa en träff.  

Citatet visar att litteracitet kan fungera som en resurs som individen använder för 

att reflektera kring sitt liv. Bokcirkeln ger möjlighet att göra detta gemensamt med 

andra. Flera tidigare studier har, som tidigare nämnts, visat att deltagandet i en 

bokcirkel ger möjlighet att diskutera personliga problem och ägna sig åt självre-

flektion. Deltagarnas paralleller till sina egna liv visar att man som läsare ofta ser 

konsten och verkligheten som sammanflätade.122 I avsnittet Deltagande observation 

beskrev jag att den mimetiska läspraktiken stämde bäst in på hur deltagarna disku-

terade karaktärerna i boken. Flera av deltagarna berättade också under intervjuerna 

att de oftast diskuterar språk och stil i korthet, för att istället fokusera på innehållet. 

Under intervjun med Klara berättar hon att karaktärernas beteende ibland kan väcka 

starka känslor. 

                                                 
122 Peplow, Swann, Trimarco,& Whiteley (2016), s. 62-63 
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Inte så mycket om själva språket, bara om den var lättläst eller tung. Eller lite kort om sättet att 
skriva, ingen analys. Vi diskuterar innehållet och karaktärerna...Man kan också bli arg ibland 
och tänka att ”den är så dum, den kunde ha gjort annorlunda.” 

Peplow lyfter fram att psykologisk forskning visat att man som läsare kan uppleva 

det som om man sjunker in i texten och deltar i handlingen. Som citatet visar kan 

gränserna mellan den verkliga världen och textvärlden suddas ut, och läsaren kan 

uppleva känslor gentemot karaktärer, som om dessa funnits på riktigt.123 Detta citat 

visar att den syntetiska läspraktiken, där texten behandlas som konstruktion och 

huvudpersonerna ses som uppdiktade karaktärer med specifika funktioner för nar-

rativet, är ett mycket begränsat inslag i deltagarnas läspraktik.  

Jag frågade deltagarna om hur det påverkar samtalen att det bara är kvinnor i 

bokcirkeln. De tror alla att samtalen skulle se annorlunda ut med män i gruppen. 

Anna tycker att bokcirkeln till viss del kan kallas feministisk och Lena beskriver 

bokcirkeln som en kvinnofristad.  

Hade det funnits män med, nej det hade inte varit samma känsla. Vi får ta tid, vi får ta plats och 
sådana saker (...) det är en kvinnofristad.  

Här går tankarna till Mary Louise Pratts begrepp safe house, där frånvaron av män 

gör att bokcirkeln upplevs som en trygg plats där man kan göra sin röst hörd. Lena 

menar att deltagarna i bokcirkeln kopplar aktuella kvinnofrågor till litteraturen de 

läser, med frågor om varför vissa saker sker och reflektioner kring dåtidens relation 

till nuet. Denna koppling mellan litteraturen och aktuella samhällsfrågor tycks alltså 

leda till att man ser mönster när det gäller kvinnors villkor. 

Man kan tänka, ja varför är det så? Fortsätter det att hända idag? Det är mycket med Metoo och 
nu senast med Dramaten. Man kopplar ihop det med det man läst.  

Pruitt, som studerat bokcirklar med homosexuella män, menar att man kan sätta in 

deltagarnas vänskapsrelationer i en större politisk och kulturell offentlig sfär. Detta 

genom att se att det är personliga nätverk som bygger på värdegemenskaper som 

leder till att sociala rörelser kan mobiliseras.124 Detta sätt att i bokcirkeln urskilja 

mönster när det gäller kvinnors villkor genom den tematiska läspraktiken, visar att 

bokcirkeln kan ses som ett exempel på ett sådant personligt nätverk. Genom det 

tematiska lässättet byggs gemensamma värderingar, vilket i förlängningen skulle 

kunna bidra till en mobilisering av sociala nätverk.  

Alla håller dock inte med om att frånvaron av män för med sig någonting posi-

tivt. Klara beskriver inte bokcirkeln som feministisk, och menar att det inte hade 

passat henne att vara med i en feministisk grupp. Hon hade gärna haft män med i 

bokcirkeln. 

                                                 
123 Peplow (2016), s. 142 
124 Pruitt, (2010), s. 132 
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Jag tror kanske det skulle vara roligare, man skulle få höra hur män tänker. 

Flera informanter betonade också att bokcirkelns deltagare är nio mycket olika in-

divider och att olikheterna leder till levande diskussioner. Deltagarna menar att 

åsikterna ofta går isär, men betraktar det som en rikedom snarare än ett problem. 

Maja menar att det leder till bra diskussioner när deltagarna har olika åsikter om 

huruvida en bok är bra eller inte.  

En bra diskussion kommer oftast av att ngn tycker en bok är bra medan någon annan tycker 
tvärtom. Jag tror det är en behållning för den som tyckte den var dålig att få ett perspektiv på 
varför boken skulle kunna vara bra. 

Lena uttrycker liknande tankar. 

Det som är roligt med cirkeln är att det är nio väldigt olika individer, med olika personligheter 
också. En del kan säga ”nej det var skräp” medan andra kan säga att ”det var jättebra” (...) Det 
är mycket vad man har i ryggsäcken som påverkar vad man fastnar för i en bok. 

Precis som Longs studie visar tycks målet alltså inte vara att komma fram till en 

gemensam ståndpunkt.125 Åldersspridningen ses också som berikande och positiv 

av flera av informanterna. De olika åsikterna om böckerna kopplas till deltagarnas 

livserfarenheter. Precis som Pruitt gör i sin studie, kan man också här använda sig 

av Dwyers begrepp ”postmodern reading spaces”.126 Detta då dessa diskussioner 

utmanar auktoriteters sätt att läsa och sätter medlemmarna och deras erfarenheter i 

fokus. 

Ett vidgat läsande, en trygg plats att öppna sig, och berikande upplevelser via 

andras perspektiv går igen hos de flesta av de jag intervjuat. De fördelar deltagarna 

upplever stämmer överens med resultat i många tidigare studier om bokcirklar. 

Jenny Hartleys studie pekade till exempel ut ett vidgat läsande som ett av de vik-

tigaste skälen till att människor deltar i bokcirklar.127 Både Long och Howie som 

studerat bokcirklar i USA och Australien menar att kvinnors deltagande i bokcirklar 

kan förstås som ett sätt att utöva kulturellt motstånd.128 Bokcirkeln kan fungera som 

en plats där kvinnor får uttrycka kunskaper som ofta exkluderas i det dominerande 

samhället.129 

                                                 
125 Long (2011), s. 145-148 
126 Pruitt, (2010), s. 138 
127 Hartley (2002), s. 32 
128 Long (2011), s. 145-148; Howie (2003), passim. 
129 Howie (2003), s. 133-134 
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5.4 Teckenspråkig kooperation, ”man tecknar istället för att 

prata”  

Min andra frågeställning handlar om i vilken utsträckning bokcirkeln kan förstås 

utifrån Fredängs begrepp subkultur, kontrakultur och samkultur. Jag frågar Klara 

om hon tror att bokcirkeln har någon extra betydelse då den är på teckenspråk, eller 

om det är som vilken bokcirkel som helst. 

Ja det tror jag, det är bara språket som skiljer sig. Man tecknar istället för att prata.  

Lena berättar att det är fyra i gruppen som inte har teckenspråk som första språk. 

Bokcirkeln stämmer bäst in på vad Fredäng kallar samkultur och teckenspråkig ko-

operation. Samtliga deltagare är kvinnor som tycker om att läsa, men utöver det är 

de mycket olika sett till identitet, bakgrund och livserfarenheter. Inom samkulturen 

är inte dövheten överordnad i identiteten och teckenspråkets erkända status har gjort 

att fokus ligger på förmåga och inte brist. Erövrande är det individuella perspektivet 

som dominerar inom samkulturen, vilket karakteriseras av ett mer individualiserat 

dövperspektiv som leder till att egna teckenspråkiga nätverk bildas, inom och utan-

för dövföreningarna. Det individualiserade perspektivet är kopplat till den auto-

noma människan som har en rationell kapacitet och ägnar sig åt individuell självre-

flektion, hon kan i större grad själv påverka vem hon är och hur hon förhåller sig 

till samhället.130 Bokcirkeln kan förstås som ett sådant teckenspråkigt nätverk där 

deltagarna kan ägna sig åt självreflektion.   

Klara menar att det är berikande att möta både döva och hörande. Hon berättar 

om hur det varit att ha hörande kollegor inom arbetslivet, och relaterar det till att 

både hörande och döva är med i bokcirkeln. 

Jag är ju döv och inne i dövas värld, men jag vill veta vad hörande gör också. De kan berätta 
att de varit på någon konsert, de kan berätta om vad de har upplevt som jag kan ta del av och 
det ger mig mycket att se vad som händer i båda världarna. Det kanske är samma med bokcir-
keln, att det är bra att ha hörande med så att vi kan utbyta perspektiv och bli rikare.  

Klara ser även själva läsningen som ett sätt att få inblick i den hörande världen. 

Man får vidgade perspektiv, jag ser vad som finns utanför mig själv, nya världar öppnas och 
jag får veta hur människor tänker och fungerar. Jag är ju döv och missar en del från den hörande 
världen (…) så böckerna är ett bra sätt att vidga sina perspektiv. 

I Nolan och Henaways studie uttryckte några deltagare att de läser för att förstå 

vita.131 På samma sätt kan läsningen också för döva fungera som ett sätt att ta del av 

och förstå majoritetskulturens perspektiv.   

                                                 
130 Fredäng (2003), s. 257, 271-272 
131 Nolan & Henaway (2017), s. 794-800 
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Samkulturen karakteriseras av en ökad tolerans och respekt, där dövas sätt att 

tänka och leva uppfattas som likvärdigt med andras, och man ser individer snarare 

än grupper. Synen på hörande inom samkulturen är att man är jämlik, och att funkt-

ionshinder uppstår i situationer, språkskillnaden mellan döva och hörande ses som 

ett ömsesidigt kommunikationshinder. Av bokcirkelns nio deltagare är två hörande, 

en med döva föräldrar och en med ett dövt barn. Resten av deltagarna har varierande 

hörselgrad, en del använder bara teckenspråk och andra kommunicerar i andra sam-

manhang med tal och hörselhjälpmedel. Deltagandet i gruppen bygger således inte 

enbart på audiologi, utan på språkgemenskap. Anna, som är hörande med döva för-

äldrar menar att hon deltar för att hon tycker om personerna som är med, och för att 

få använda sitt teckenspråk. 

Jag är ju med för att jag gillar personerna som är med, några känner jag och vi har ju lärt känna 
varandra under tiden (…) Och teckenspråket förstås, vilket var det viktigaste just den här 
gången, att det var vännerna och så teckenspråket. 

Tillhörigheten hon känner till döva är en anledning till att hon söker sig till tecken-

språkiga gemenskaper. 

 Jag känner absolut en tillhörighet till döva, det gör jag verkligen och jag pratar utan vidare med 
alla döva som jag träffar på gatan och säger hej. 

För Maja som blev döv senare i livet handlar deltagandet om att kunna diskutera 

böcker i grupp, utan att behöva använda sig av tolk. 

Jag hade länge känt att jag behövde och ville vara med i en bokcirkel. Just för att det ger mig 
så mkt att få prata om de jag läst. Jag var dock inte jättepigg på en bokcirkel med tecken-
språkstolk. Mkt av det sociala går förlorat där tycker jag. Så det var en trevlig överraskning när 
jag blev tillfrågad att vara med i en teckenspråkig bokcirkel. 

Jag frågar Lena, som har en hörselnedsättning om hon skulle kunna tänka sig att 

vara med i bokcirkel för hörande. 

Nej aldrig med hörande, nej det skulle jag inte, det tar energi, jag skulle inte känna mig fullt 
delaktig. Med teckenspråk blir det full delaktighet.  

För en del deltagare tycks den teckenspråkiga dimensionen av bokcirkeln ha en i 

huvudsak instrumentell betydelse. Eftersom man inte hör deltar man i en tecken-

språkig bokcirkel för att kunna kommunicera med full delaktighet. För andra finns 

också den emotionella tillhörigheten till dövkulturen med som drivkraft.  

I samkulturen fungerar dövföreningarna för de flesta medlemmar som en triv-

selkälla där man vill koppla av och ägna sig åt olika samtalsämnen på ett eget språk, 

snarare än ägna sig åt ett ideologiskt engagemang.132 Som Klara uttrycker det: 

                                                 
132 Fredäng (2003), s. 265 



 43 

Jag tycker det är skönt att det inte är så mycket, det blir för tråkigt om man bara pratar om döva. 
Det är skönt att kunna lägga det åt sidan också.  

Precis som några av deltagarna i den australiska studien av Nolan och Henaway,133 

tycker Klara att det är skönt att lägga minoritetsfrågorna åt sidan. Frågor som hand-

lar om dövkultur eller döva som grupp diskuteras sällan i bokcirkeln, och när det 

diskuteras kan det handla om olikheter inom dövvärlden, såsom exempelvis 

klasskillnader som Lenas citat illustrerar. 

Väldigt lite faktiskt, ibland om det finns något man kan koppla till det, det beror på (...) vi har 
faktiskt pratat om ekonomisk ojämlikhet, till exempel obalans i själva dövvärlden, det finns de 
som har gott om pengar och inte tänker på de som har sämre ekonomi. (...) Vi har diskuterat 
lite om det, om jämlikhet. Alla ska vara delaktiga och känna att de kan vara med i olika aktivi-
teter.  

Inom samkulturen gör man oftare skillnad mellan olika grupper av döva där andra 

delar av identiteten, såsom intressen, värderingar och livsstil är överordnade döv-

heten.134  

Det kämpande perspektivet som är kopplat till kontrakulturen kommer också 

till uttryck då och då under intervjuerna. Stina skulle gärna se att frågor som handlar 

om dövas situation lyftes oftare i gruppen och refererar till filmen The Silent Child 

som handlar om en döv flicka som får växa upp utan teckenspråk. 

I samhället pratas det mycket om misshandel, övergrepp och så vidare, men det finns ju också 
psykisk misshandel, som också kan vara kopplat till att man är döv. Igår såg jag filmen The 
Silent Child och jag känner att den typen av frågor behöver lyftas mer. 

Hon utvecklar det genom att berätta att hon uppfattar att det finns två olika grupper 

i dövvärlden, den ena beskriver hon som mer medveten. Hon har själv deltagit i 

diskussioner om Deafhood, Paddy Ladds begrepp som ligger till grund för en rö-

relse internationellt och i dövvärlden i Sverige. Deafhood är enligt Ladd ett sätt att 

gå från det medicinska begreppet deafness eller dövhet. Deafhood beskrivs kortfat-

tat som en process som handlar om att döva och deras familjer förklarar sin egen 

existens i världen.135 

Jag har märkt att det finns två grupper i dövvärlden. Jag har tänkt mycket på Deafhood i Sverige 
och har varit med mycket och lärt mig. Jag känner att jag har fått massor bekräftat i boken 
Bakom välviljans mask. Jag har märkt att det finns en konflikt i dövvärlden, där ena gruppen är 
mer medveten och diskuterar (...) Vi i gruppen pratar inte mycket om det, bara lite. Jag vet inte 
varför. 

Stinas citat kan tolkas som ett uttryck för den brytpunkt som Fredäng menar att den 

kollektiva dövidentiteten går igenom. De två grupperna som Stina identifierat inom 
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dövsamhället kan vara grupper som representerar olika dövperspektiv. Den ena 

gruppen som Stina beskriver som medveten och som gärna diskuterar dövfrågor 

kan vara representanter för en kollektiv dövidentitet som är baserad på ideologisk 

grund och kampgemenskap. Den andra gruppen består av mer individualiserade 

perspektiv. Denna andra grupps kollektiva dövidentitet är baserad på gemensamma 

värderingar när det gäller teckenspråk, men är inte längre en kampgemenskap. 

Dessa olikheter verkar alltså finns både i dövsamhället i stort och i bokcirkeln. Att 

diskussioner som har med dövmedvetande att göra inte tar så stor plats i bokcirkeln 

kan ha att göra med att mer individualiserade perspektiv är i majoritet. Gruppmed-

lemmarnas olika bakgrund när det gäller audiologi och språk kan naturligtvis ha 

betydelse här. En annan möjlig förklaring är den jag pekade på tidigare, och kopp-

lade till Nolan och Henaways studie, nämligen att deltagarna redan ägnar sig 

mycket åt minoritetsfrågor i sin vardag och i bokcirkeln önskar ta en paus från detta. 

Stina minns att de diskuterat dövas villkor vid något tillfälle för några år sedan då 

de kom in på frågor om hur döva behandlas inom psykiatrin.  

Jag minns inte vilken bok det var, men då diskuterade vi psykiatrin för döva. Den är inte okej, 
de har inte dövkompetens eller kunskaper om dövkultur. Man måste förstå dövvärlden, annars 
blir det ofta felbedömningar. 

Enligt Fredäng kvarstår kravet på rätten till olikhet även i samkulturen. Det kan då 

till exempel handla om behovet av teckenspråkiga miljöer för äldre, eller som i det 

här fallet, krav på dövkompetens inom psykiatrin.136 Kollektiv dövidentitet och 

identifikation med gruppen handlar inom samkulturen om gemensamma värde-

ringar kring teckenspråk och dövkultur, men inte om ideologiska ställningstagan-

den. Teckenspråket symboliserar erfarenheterna av att vara teckenspråkig i ett hö-

rande samhälle och blir en förmedlare av kultur, men inte bärare av ett etniskt arv.137 

5.5 Teckenspråk och text i kontaktzonen 

Min tredje frågeställning handlar om att undersöka bokcirkeln som mötesplats för 

två språk, och relatera det till Mary Louise Pratts begrepp kontaktzon. Något som 

karakteriserar bokcirkeln är variationen när det gäller deltagarnas språkliga bak-

grunder. Variationen gör att bokcirkeln för en del deltagare blir ett sätt att utveckla 

sitt teckenspråk eller sin svenska, medan andra deltagare som är trygga i båda språ-

ken inte ser bokcirkeln som ett verktyg för språkanvändning. Bokcirkeln är en mul-

timodal praktik med text och teckenspråk sida vid sida, och litteracitet innebär kun-

skaper i både skriven svenska och svenskt teckenspråk. 
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I avsnittet Teckenspråk och text beskrev jag hur en del ser döva författare och 

poeters sätt att blanda ASL och engelska i sina texter som ett sätt att få ner dövas 

erfarenheter i text. Klara är inte förtjust i att man blandar teckenspråk och svenska, 

hon menar istället att språken bör hållas isär och att det inte finns någonting som 

heter dövsvenska.   

Det finns en döv författare som har skrivit flera böcker, Ulla-Bell Thorin. Jag har läst en, men 
jag kände att den var för tung eftersom språket inte var bra. Jag vill läsa på ren svenska och hon 
skriver på så kallad dövsvenska (…) det finns ingenting som heter dövsvenska, döva ska få 
hjälp att översätta till ren svenska, precis som hörande författare måste få hjälp med korrektur-
läsning. Jag gav upp, det är synd för innehållet i det hon berättar är viktigt (…) döva har mycket 
att berätta, de kunde ha lämnat in den och rättat till språket så att det blev korrekt. 

Eftersom dövsamhället länge kämpat för att få teckenspråket erkänt som språk har 

det varit viktigt att slå vakt om gränserna mellan teckenspråk och talade språk. När 

det gäller minoritetsspråk har det ofta funnits en poäng i att se olika språk som strikt 

avgränsade. Ett vanligt perspektiv är att minoritetsspråk bör bevaras och skyddas 

från intrång av majoritetsspråket. Teckenspråket har setts som extra känsligt, då 

blandformer där till exempel gester, läppavläsning och tecken som stöd ofta ansetts 

kunna ersätta teckenspråk.138 Det råder alltså delad mening kring huruvida dessa 

blandformer, som av Harmon beskrivits som postkoloniala praktiker, 139  är ett sätt 

att göra motstånd, eller någonting som bidrar till att teckenspråket inte betraktas 

som ett fullvärdigt språk, eller helt enkelt bara gör en text svårläst.  

Lena, som inte har teckenspråk som modersmål menar att bokcirkelträffarna 

stärker hennes teckenspråk och att hon i gruppen kan inspireras av övriga deltagares 

sätt att teckna. 
 

Hon har så fint teckenspråk, mjukt och fint. Åh, jag vill också, det är inspirerande att se. 

Hur är det att förhålla sig till två olika språk och modaliteter när man diskuterar 

litteratur? Lena berättar att det är ett extra moment inblandat, då hon får tänka till 

och översätta innan hon tar upp något i boken. 

Jag har egentligen svårt att uttrycka mig på rent teckenspråk ordentligt, det är ju svenskpåver-
kat, absolut (...) Man får tänka innan, ja översätta.  

Lena upplever att det kan vara svårt att omvandla texten till ”ordentligt” tecken-

språk. Som den franska författaren Laborit beskrev när det gäller överföring från 

teckenspråk till text, blir även här samtalet ett uttryck för spänningen mellan orden 

på sidan och teckenspråkets förkroppsligade, spatiala och kinetiska dimensioner.140 

Klara, som vuxit upp med teckenspråk upplever däremot inget extra moment under 

diskussionerna när det gäller de två språken. 
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Nej, det sker automatiskt, man läser och sedan tecknar man. Vi är ju både döva och hörande i 
bokcirkeln, det finns några som använder mer tecknad svenska, och det är okej, alla uttrycker 
sig på sitt sätt.  

Jag frågar Klara hur det påverkar gruppen språkligt att bokcirkeln består av både 

döva och hörande. 

Kanske att vi får anpassa oss lite mer tror jag. Om hörande inte riktigt hänger med får vi teckna 
mer tydligt, för att vi vill att de ska förstå.  

Jag frågar också hur det skulle vara om de som har teckenspråk som första språk 

var i en egen grupp. 

Ja, vi skulle nog använda språket lite annorlunda tror jag. Men det är inte någonting som jag 
vill förändra, det är bara ett konstaterande.  

Sättet att använda litteracitet påverkas av gruppsammansättning. Att deltagarna be-

finner sig på olika nivå när det gäller teckenspråk, leder till att språket anpassas. 

Om alla i bokcirkelns hade varit döva och/eller haft teckenspråk som första språk 

hade diskussionerna sett annorlunda ut. Även om detta kan ses som en begränsning 

är det tydligt att fördelarna med att vara en blandad grupp, enligt Klara, väger tyngre 

än nackdelarna. Anna berättar att hon som hörande påverkas i sitt teckenspråk av 

att gruppen förhåller sig till två språk och består av både döva och hörande. 

Ibland kan det bli så att jag tecknar annorlunda och pratar. Rätt som det är upptäcker jag att jag 
sitter och pratar och tecknar.  

Döva och hörande som interagerar med varandra kombinerar och växlar ofta mellan 

språk och modaliteter genom att använda och blanda tecken, gester, tal, läpprörelser 

och skrift. Ett litet sidospår är att detta sätt att samtidigt använda alla sina språkliga 

resurser i sin kommunikation och sitt tänkande inom lingvistiken kallas för ”trans-

languaging”, eller transspråkande.141 Även här kan sättet att använda litteracitet re-

lateras till gruppsammansättning. Blandningen av döva och hörande innebär för 

Anna att det är svårt att hålla litteraciteterna åtskilda.  

Stina menar att en av de hörande deltagarna ofta kommenterar språk och stil i 

böckerna, medan hon själv ser till innehållet.  

Till exempel när det gäller språket, en av de hörande kan kommentera att språket var sådär eller 
dåligt, det har inte jag tänkt på. Kvaliteten, min svenska är ju mitt andraspråk. (...) Om det är 
på teckenspråk kan jag se kvaliteten och bedöma om det är bra eller dåligt. Ofta lär jag mig 
mycket av den hörande deltagaren som pratar om hur språket är. 

En deltagare är således mer inriktad på den syntetiska läspraktiken, där texten be-

handlas som konstruktion, än övriga deltagare. Att det finns olika sätt att läsa i 
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gruppen uppfattas av Stina inte som en nackdel, utan som en källa till kunskapsut-

byte. Ibland frågar hon i gruppen när hon stött på delar som varit svåra att förstå. 

Ibland om jag läser och är osäker så kan jag ta upp det på en träff och fråga, vad betyder egent-
ligen den här meningen? Så förklarar de. Uttryck, idiom och sådant. (...) Jag utvecklar språket, 
jag märker att förut avbröt jag oftare, men nu kämpar jag på, jag har blivit duktig på att läsa ut 
böcker, det är en träningssak. 

Bokcirkeln är för Stina ett sätt att utveckla sina kunskaper i majoritetsspråket. 

Bokcirkeln är således en praktik som stödjer utvecklingen av två litteraciteter, skri-

ven svenska och svenskt teckenspråk. Det finns också en deltagare som har ett annat 

modersmål än svenska/svenskt teckenspråk, och som inte vuxit upp med läsning. 

Lena berättar att övriga deltagare ibland får förklara texten på teckenspråk för att 

hon ska kunna hänga med i samtalen. 

Den personen har svårt att hänga med ibland, vi försöker stötta henne och berätta på tecken-
språk och förklara så att hon förstår. Hon har inte vuxit upp med läsning och böcker. Jag tycker 
att vi månar om varandra.  

Pratt menar att språklig mångfald är en tillgång och inte en belastning.  

the most revealing speech situation for understanding language was one involving a gathering 
of people each of whom spoke two languages and understood a third and held only one lan-
guage in common with any of the others.142 

Den språkliga och kulturella hybriditeten är ett självklart och berikande inslag i 

samtalen. I bokcirkeln möts det tryckta ordet, talspråk och teckenspråk och delta-

garna förhåller sig till de olika modaliteterna och växlar mellan dem på ett naturligt 

sätt, på så vis kan bokcirkeln förstås utifrån begreppet multimodal litteracitetsprak-

tik. Det handlar om att inkludera alla, ibland genom att förklara delar av böckerna 

på teckenspråk så att de som har svårare med läsningen hänger med, och ibland 

genom att anpassa teckenspråket så att de som har svårare med teckenspråket 

hänger med. Liksom i Allingtons studie finns det alltså en dimension som, med 

Bourdieus språkbruk, handlar om att förvärva kulturellt kapital i form av förbättrade 

kunskaper i svenska språket, och en dimension som handlar om att få användning 

för och förbättra sitt subkulturella kapital, i det här fallet sitt teckenspråk. Med tanke 

på att deltagarna har olika språkliga bakgrunder tycks det vara så att man ägnar en 

större del av tiden åt att reda ut innehåll, jämfört med vad som är fallet i bokcirklar 

där samtliga deltagare läser och diskuterar på sitt modersmål. Delaktighet är ett 

centralt tema i bokcirkeln. Deltagarna är mycket medvetna om betydelsen av del-

aktighet och vikten av att se till att alla inkluderas. Denna medvetenhet kan antas 

vara kopplad till deltagarnas egna erfarenheter av att vara, eller leva nära, tecken-

språkiga döva eller hörselskadade i ett hörande samhälle. Precis som i den 
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australiska studien av Nolan och Henaway är samhörigheten ett framträdande in-

slag, och det finns inget intresse för att markera status eller placera in litteraturen i 

fin- eller populärkultur. 

5.6 Unik i sitt slag 

Hur kommer det sig att det finns så få teckenspråkiga bokcirklar? För att förstå vilka 

skäl som ligger bakom att bokcirkelfenomenet inte är utbrett inom dövvärlden kom-

mer jag in på frågor om vad som påverkat informanternas relation till läsning. Uti-

från de teoretiska ramverk som vuxit fram i New Literacy Studies träder sociala, 

ekonomiska och politiska faktorer in, vid sidan av faktorer på lokal nivå.  

Ingen av informanterna känner till någon annan bokcirkel som diskuterar skön-

litteratur på teckenspråk. Stina menar att det är en anledning till att bokcirkeln blivit 

långvarig.  

Jag tror inte att man vågar hoppa av, när får man chansen nästa gång? En hörande kan välja 
och vraka bland flera olika bokcirklar, vi döva har bara en. När får vi nästa chans?  

 

Jag frågar deltagarna varför de tror att det finns så få teckenspråkiga bokcirklar. 

Lena menar att det kan finnas en tröskel i och med att svenska är ett andraspråk för 

döva. 

Kanske kan vara att många döva tycker att det är svårt, men det måste inte vara svårt. Om man 
vill starta en bokcirkel kan man börja med lätta böcker. Ja det är ju andraspråk för döva egent-
ligen.  

Som tidigare nämnts skiljer sig skriven svenska och svenskt teckenspråk i många 

avseenden. Kuntze, Golos och Enns pekar på att döva lär sig läsa på visuella sätt 

till skillnad från hörande som oftast använder ljudbaserade strategier.143 Stina är inne 

på att det kan bero på att den generation döva som är i 50-60-årsåldern, som har tid 

att vara med i bokcirklar är en generation som oftast fick klara sig utan teckenspråk 

i hemmet och i skolan.  

Jag tänker på vår generation, många har inte fått teckenspråk i skolan. De som är födda 70-80 
har fått teckenspråk, men de har kanske inte tid, är mitt uppe i barn och familj. När deras barn 
växer upp kanske de startar en bokcirkel, jag vet inte. Vi hade inte heller hunnit när vi var 20 
år. (...) Jag är intresserad av vad som kommer att hända i framtiden, om de som har fått teck-
enspråk tidigt, under guldåldern, kommer att starta flera bokcirklar. Nu är våra barn stora och 
vi har mer tid att läsa böcker, men på vår tid var det förbjudet att använda teckenspråk. 

I skolan fick de lära sig att läsa läppar istället för att läsa böcker, det menar Stina 

har lett till att ingen av hennes före detta klasskompisar läser böcker.  
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Nej, det var gester och läppavläsning (...) Vi fick inte lära oss hur man läser böcker i skolan, 
aldrig under svensklektionerna. Deras syn var att döva inte kan läsa, det var viktigare att vi 
skulle lära oss att läsa läppar. Just i mitt fall var det morfar som påverkade mig, och fick mig 
att tycka det var spännande med historia och lära sig svenska språket. Jag var en sån som ville 
veta mer, nyfiken, vetgirig tyckte det var intressant och spännande, men de flesta i min klass 
tyckte inte om att läsa och idag är det ingen av dem som läser, ingen. 

Som tidigare nämnts i avsnittet Teoretiska utgångspunkter är litteracitetspraktiker 

inbäddade i ett större socialt sammanhang. Litteracitetspraktiker skapas genom so-

ciala institutioner och maktrelationer, där vissa litteraciteter blir mer dominanta och 

inflytelserika än andra. Detta citat illustrerar kopplingen mellan litteracitetsprakti-

ker och makt. Eftersom dövas teckenspråk inte ansetts vara en giltig litteracitetstyp 

bedrevs undervisningen för döva under större delen av 1900-talet på talad svenska. 

Man ansåg inte heller att läsning och skrivande, som är litteracitetstformer som vär-

deras högt i samhället, var någonting som döva barn skulle få del av. Kuntze m.fl. 

pekar också ut bristfälligt stöd i det visuella sättet att lära sig som en faktor till att 

många döva har en svårare väg till läsningen.144 Stina menar att det var relationen 

till hennes morfar som gjorde henne till en läsare.  

Många i släkten sa att jag var lik min morfar. Han älskade att skriva, det var ovanligt, han var 
född 1890 och skrev brev till sitt barnbarn. Det var tack vare honom. Min morfar tog alltid med 
mig till biblioteket.  

Detta är ett exempel som ytterligare betonar den sociala aspekten. När de samhäl-

leliga institutionerna inte uppmuntrade läsningen blev enskilda familjemedlemmar 

avgörande för Stinas framtida erövrande av litteracitet när det gäller text. Brandt 

använder sig av begreppet sponsors of literacy, sponsorer av litteracitet, som an-

tingen kan understödja eller försvåra människors väg till att erövra olika littera-

citeter. Exempel på sponsorer kan vara både institutioner och äldre släktingar. 

Sponsorerna kan göra alltifrån att stödja och undervisa till att förtrycka och undan-

hålla litteraciteter. Genom att använda begreppet sponsor blir det möjligt att se hur 

ekonomiska och politiska krafter också samspelar med det lokala.145 I Stinas fall 

fungerade en morförälder som en sponsor som understödde hennes utveckling till 

att erövra litteracitet i läs- och skrivform när utbildningsväsendet fungerade som en 

sponsor som försvårade litteracitet när det gäller både teckenspråk och text.   

Jag finner också återigen likheter med den australiska studien om bokcirkeln 

med deltagare från murrifolket, där vissa deltagare hade minnen av en assimile-

ringspolitik då läsningen blev påtvingad och på bekostnad av murrifolkets muntliga 

berättartraditioner. För Stina har tvånget istället handlat om att läsa läppar, medan 

läsningen av böcker är någonting hon gått miste om under skolgången. 

                                                 
144 Kuntze, Golos & Enns (2014), s. 205, 210 
145 Brandt (1998), s. 166-167 
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Under min uppväxt älskade jag att läsa böcker och skriva, men jag fick inget stöd eller upp-
muntran från omgivningen (...) jag fick alltid höra att det var problem, för svårt. Det kändes 
jobbigt, men jag hade inga ord.  

 

I New Literacy Studies betonar man att det finns sociala regler som avgör vilka som 

får producera och använda olika litteraciteter. Dessa sociala regler har sina rötter i 

det förflutna. För att förstå dagens litteracitetspraktiker är det därför viktigt att un-

dersöka hur litteraciteter konstituerats historiskt. Informanternas berättelser om sina 

uppväxtvillkor vittnar om historiska sätt att sätta begränsa litteracitet. Detta kan 

spåras tillbaka till Milanokongressen som ägde rum år 1880. Det slogs där fast att 

det var Guds vilja att döva skulle tala och all undervisning på teckenspråk upphörde 

i Sverige och andra delar av Europa (se avsnittet Döva i en historisk kontext). Ef-

tersom talträningen skedde på bekostnad av andra ämnen, fick detta naturligtvis 

långtgående konsekvenser för dövas möjligheter till högre studier och arbete.   

Klara är också inne på att en orsak till att det finns så få teckenspråkiga bokcirk-

lar kan vara de brister i undervisningen av döva som fanns då hennes generation 

gick i skolan. Jag frågar om hon minns att de diskuterade böcker under lektionerna. 

Lite, det var verkligen lite, med min grupp kompisar och så, men inga lärarledda samtal. Det 
var tråkigt, vi läste bara läromedel och inte skönlitteratur. Vad jag minns var det inte så (...) Jag 
tycker de kunde uppmuntra läsningen mer faktiskt. Det är annorlunda idag. (...) Jag hade önskat 
att de skulle ta med oss till biblioteket till exempel, det gjorde de inte. Och läsa högt på teck-
enspråk, det gjorde de inte heller.  

Vidare är tillgången till litteratur på teckenspråk i videoformat i princip obefintlig 

och därmed inte ett alternativ för de döva som inte ser läsning av skriven svenska 

som ett alternativ. Hade det funnits ett större utbud av litteratur på teckenspråk i 

videoformat skulle det kanske finnas fler teckenspråkiga bokcirklar. Stina skulle 

gärna se ett större utbud av material på teckenspråk för vuxna.   

Det finns inte så mycket, oftast är det riktat till barn eller skola. Jag har tänkt på religion till 
exempel, jag är nyfiken på olika religioner. Det riktar sig till skolor, men jag vill också veta.  

Den begränsade produktionen av litteratur på teckenspråk kan också kopplas till 

den sociala och ekonomiska kontexten och förstås utifrån perspektiv inom New Li-

teracy Studies som betonar att samhället satsar mer på litteraciteter med hög status. 

Ett rimligt antagande är att man hade satsat mer resurser på teckenspråkiga medier 

om det svenska teckenspråket hade uppnått samma status som den skrivna och ta-

lade svenskan, eller om döva hade haft inflytande över politiska beslut som påver-

kar produktionen av litteratur på olika språk. 

När jag frågar Anna om hennes föräldrar läste böcker för henne under uppväx-

ten berättar hon att hon istället för högläsning fick del av historieberättande på teck-

enspråk.  
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Nej, de läste inga böcker för mig men min pappa berättade otroliga historier för oss (...) vi har 
ju alltid blivit underhållna av de mest fantastiska historier och allt om livet och världen och 
andra världskriget. (...) Så att jag har ju fått historier hela tiden (...) Jag älskar att lyssna på 
teckenspråkshistorier.  

Historieberättande inom dövvärlden påminner om traditionella muntliga berättar-

traditioner. Historierna förs vidare från generation till generation och bidrar till att 

kultur och identitet formas och stärks. Ett viktigt syfte är den underhållande 

aspekten. Både muntligt historieberättande och historieberättande på teckenspråk 

sker traditionellt ansikte mot ansikte.146 Som tidigare nämnts har kolonisationen på 

många platser lett till att relationen mellan många ursprungsfolk och läsning är 

komplex i och med att de muntliga traditionerna ofta fick stå tillbaka gentemot 

printkulturens överordnade status. Jag uppfattar att Anna ser historieberättande på 

teckenspråk som ett likvärdigt sätt att ta del av berättelser, vid sidan av att läsa 

böcker, och att det för henne inte finns något spänningsförhållande mellan sätten. 

Det är istället möjligt att tolka det som att historieberättandet på teckenspråk var ett 

steg på vägen till att bli en läsare. Annas pappa fungerade då som en sponsor av en 

litteracitetstyp, vilket gjorde det lättare för Anna att senare bemästra fler litteraci-

tetstyper. Hon berättar att det sparsamma antalet böcker hemma kunde balanseras 

upp genom biblioteksbesöken under skoltiden. 

Hemma hos oss var det ingen stor bokhylla ska jag säga (skratt). Den var väldigt liten och låg, 
så var det en rad gamla böcker som någon döv man hade (...) han var bokbindare, så han hade 
bundit ihop dem. (...) Jag har sparat dem. Det var de böckerna och någon om drottning Astrid 
och prinsessorna på Haga. Sedan fanns det inte fler böcker, så att när jag kom i trean ungefär, 
när jag började lära mig att läsa ordentligt, då var jag på biblioteket varje tisdag och torsdag 
och lånade böcker och läste. 

Att Stina och Klara utvecklats till storläsare beror på en egen drivkraft och på en-

gagerade anhöriga som tidigt introducerat dem för läsning och bibliotek. Klara be-

rättar att hennes föräldrar läste dagstidningar, men inte skönlitteratur. Hennes pappa 

sparade tidningsurklipp som hon fick läsa. Hon beskriver också att farmodern på-

verkat henne till att bli en läsare. 

Mamma slutade kl. tre, så min farmor kom och hämtade mig och jag fick vara hos henne. Hon 
var hörande, hon kunde inte teckna men vi kommunicerade med läppavläsning. Hon gick ofta 
till biblioteket och jag fick följa med. Hon berättade saker, så jag fick läsningen från henne 
också. 

Både föräldrarna och farmodern fungerade som sponsorer som understödde Klaras 

väg till litteracitet när det gäller svenska i textform. Anna berättar att två av de döva 

deltagarna i gruppen har vuxit upp med döva föräldrar och teckenspråk. Hon har 

tidigare arbetat med undervisning av döva, och resonerar kring skillnaden mellan 

dem och många av deras kamrater i samma generation.  

                                                 
146 Cook (2011), s. 37 
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I teckenspråket har de ett enormt försprång när de börjar skolan, absolut.  De har ett språk med 
sig till skolan, medan kanske en del av deras kamrater inte hade någonting med, kanske sju vita 
år.  

Eftersom de allmänna råden till hörande föräldrar till döva barn under stora delar 

av 1900-talet var att inte använda teckenspråk med sina barn (se avsnittet Döva i en 

historisk kontext) var talad svenska det som dominerade både i hemmet och i sko-

lan, och många av barnen levde därför under språkdeprivation. Anna beskriver att 

elever som vuxit upp med döva föräldrar har haft ett försprång, eftersom de fått med 

sig ett språk hemifrån. Skolans litteracitetspraktiker kunde på så sätt balanseras upp 

genom alternativa litteracitetspraktiker och understödjande sponsorer i hemmet. 

När Anna arbetade med undervisning tog de ofta med sig eleverna till biblioteket, 

ordnade författarbesök och läste högt på teckenspråk. Citatet nedan visar hur tiderna 

förändrats sedan Stina och Klara gick i skolan. 

Vi lånade böcker på biblioteket. (…) Och sedan jobbade vi ju med att skriva, alltså hitta på 
egna böcker, rita och skriva, så att de gjorde egen bok hela tiden. Det var mysigt, då fick de 
läsa upp den för klassen om de ville. 

Annas citat visar att yngre döva har haft helt andra förutsättningar under sin skol-

gång när det gäller att få del av skönlitteratur, eftersom litteracitetspraktikerna inom 

dövundervisningen förändrats i och med teckenspråkets erkännande. I samband 

med det fungerar utbildningsväsendet därför numera som understödjande sponsorer 

av litteracitet för döva, både när det gäller teckenspråk och text.  

Klara berättar att hon tidigare ägnat sig åt högläsning på teckenspråk för seni-

orer på sin fritid.  

Jag kände att, många har aldrig läst böcker, så jag frågade om de ville att jag skulle komma och 
läsa högt. Lättlästa böcker läste jag som var enkla att teckna direkt under en timme. Alla tyckte 
det var spännande, och en av dem sa att hon börjat läsa böcker själv. Det var väldigt roligt att 
höra.  

Under intervjun berättar hon att hon varit intresserad av att gå en kurs i högläsning, 

men att det inte finns någon kurs i högläsning på teckenspråk.  

Det finns kurser i hur man läser högt, det krävs en viss teknik. Det är inte bara att läsa, man 
måste kunna fånga känslan i texten och uttrycka det i tal. (...) jag har tänkt att det borde finnas 
för döva också, hur man läser text och tecknar.  

Klaras citat visar att det även för äldre döva som aldrig läst böcker inte behöver 

vara för sent att upptäcka läsningen. Hon blir när hon förmedlar text och läser högt 

på teckenspråk till en lokal sponsor av litteracitet både när det gäller text och teck-

enspråk. Att det inte finns kurser i högläsning på teckenspråk är också ett uttryck 

för att det inte finns lika mycket resurser att tillgå när det gäller litteraciteter med 

lägre status jämfört med litteraciteter med hög status. Både Klaras insatser som 
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volontär och det utbyte som sker i bokcirkeln kan tolkas som olika former av un-

derstödjande sponsring av litteracitet inom dövsamhället.  

Rydbeck och många andra har i sin forskning visat att det ofta är lite äldre kvin-

nor som deltar i bokcirklar.147 Att denna bokcirkel är unik i sitt slag framstår därför 

inte som någonting konstigt, med tanke på hur dövas skolgång och språksituation 

har sett ut fram till 1980-talet.   

 

 

 
 
 

 

                                                 
147 Se exempelvis Rydbeck (2016), s. 240-241 
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6 Slutdiskussion 

En etnografisk studie av en teckenspråkig bokcirkel har genomförts. En deltagande 

observation har utförts vid en bokcirkelträff. Av totalt nio deltagare har fem inter-

vjuats. Mina fyra frågeställningar har besvarats i kapitlet Undersökning. I denna 

slutdiskussion tas de tre teman – praktik, identitet och språk - som varit fokus för 

studien upp i korta sammanfattande diskussioner. Sedan följer ett stycke som uti-

från New Literacy Studies diskuterar deltagarnas väg mot litteracitet och etable-

rande av en bokcirkel. Efter det diskuteras undersökningens begränsningar och för-

slag till vidare forskning. Avslutningsvis presenterar jag mina reflektioner kring 

denna studies relevans för biblioteken. 

6.1 Praktik – om handlingsmönster och mening 

Bokcirkeln har studerats som social praktik och den första frågeställningen hand-

lade om vilka handlingsmönster som vuxit fram i bokcirkeln och vilken mening 

dessa tillskrivs av informanterna. Flera teman från tidigare studier om bokcirklar 

återkom även här. Deltagarna uppskattar att deras läsvanor breddas, och träffarna 

har ibland inslag av biblioterapi, vilket visar att litteracitet kan användas som en 

resurs för att förstå sig själv. Lässättet är oftast mimetiskt, deltagarna diskuterar 

handlingen och karaktärerna som om de funnits på riktigt. Det tematiska lässättet 

får också stort utrymme, framför allt tycks det vara fallet när det gäller teman som 

handlar om kvinnors villkor. Flera av informanterna menade att bokcirkeln delvis 

kunde ses som feministisk, eller som en kvinnofristad. En informant hade gärna sett 

en blandad bokcirkel med både kvinnor och män. Att bokcirkeln endast består av 

kvinnor verkar ha central betydelse för vad som diskuteras och hur.  

Den ritualisering som sker i återkommande mänskliga aktiviteter är också tyd-

lig i denna bokcirkel. Den tydliga indelningen i två akter och rutiner kring hur sam-

talet förs och förtäringen av fika är exempel på rituella praktiker. Känslor som för-

stärks i grupper med ett gemensamt fokus och gemensamma symboler var ett inslag 

som jag uppfattade under den deltagande observationen. Den gruppsolidaritet som 

är resultatet av ritualer där emotioner delas kan vara en av förklaringarna till att 

bokcirkeln lever vidare efter fem år. 

6.2 Identitet – om olikhet och mångfald 

Den andra frågeställningen handlade om bokcirkeln i relation till dövsamhället. 

Med hjälp av Fredängs teorier kunde bokcirkeln förstås som ett exempel på 
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samkultur och teckenspråkig kooperation. Resultatet är i enlighet med Fredängs 

analys av de förändringar som dövsamhället genomgått. Teckenspråkets erkända 

status har lett till att fler teckenspråkiga nätverk baserade på intressen bildas. Dövas 

villkor i samhället diskuteras då och då i gruppen, ofta i relation till andra identi-

tetsmarkörer som klass- och kvinnofrågor. Kvinnors villkor i samhället diskuteras 

betydligt oftare än teckenspråkigas villkor. En deltagare skulle gärna se att frågor 

som rör döva som grupp diskuterades oftare, medan en annan upplever det som 

positivt att kunna lägga sådana frågor åt sidan. Flera av informanterna betonade att 

deltagarna är nio mycket olika individer och ansåg att det gav nya perspektiv och 

skapade intressanta diskussioner. Min uppfattning är att deltagarnas bakgrund när 

det gäller språk, ålder, klass och utbildning är mer varierad än den brukar vara i 

bokcirklar. Tidigare forskning om bokcirklar har istället visat att det kan vara svårt 

att få mångfald i cirklarna. Mitt antagande är att teckenspråkiga oftare möts över 

klassgränserna eftersom dövvärlden är relativt liten och eftersom den gemensamma 

erfarenheten av att vara döv eller ha en hörselnedsättning i ett hörande samhälle kan 

vara lika viktig som erfarenheten av att tillhöra en viss klass. 

6.3 Språk – om hybriditet och åtskiljande språkvård 

Den tredje frågeställningen handlade om hur deltagarna i bokcirkeln förhåller sig 

till att den skrivna svenskan och det svenska teckenspråket är två olika språk under 

bokdiskussionerna. Begreppet kontaktzon användes för att beskriva mötet mellan 

svenskan och teckenspråket, eftersom relationen mellan text och teckenspråk av 

lingvistiska och historiska skäl kan förstås som präglad av motsägelser och ojäm-

likhet. Intervjuerna visade att bokcirkeln för flera av informanterna är ett sätt att 

förbättra sina kunskaper i det ena eller andra språket, och att deltagarnas olika bak-

grund gör att språken både blandas och existerar parallellt med varandra under sam-

talen. Deltagarnas olika strategier under bokcirkelträffarna illustrerar olika sätt som 

man kan förhålla sig till tvåspråkigheten, man kan försöka hålla isär språken så 

mycket som möjligt, eller blanda dem.  Min uppfattning är att informanterna reso-

nerade kring de två språken som två jämlika språk, och att alla informanter kände 

ansvar för att kommunikationen skulle fungera på ett sådant sätt att alla inkludera-

des. Avsnittet illustrerar den tvåspråkiga verklighet som teckenspråkiga i ett hö-

rande samhälle lever i. Genom att diskutera litteratur på teckenspråk blir litteraturen 

en del av den teckenspråkiga erfarenheten. Under observationen noterade jag att det 

finns ett språkvårdande inslag, där ord på teckenspråk kan levereras från en delta-

gare till en annan, när ett ord som det finns ett tecken för handbokstaveras. Detta 

kan därför betraktas som en praktik som bidrar till att stärka teckenspråkets ställ-

ning. 
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6.4 Litteracitetspraktiker – om hinder och erövring 

Den sista frågeställningen handlade om vilka orsaker som ligger bakom att bokcir-

kelfenomenet inte är utbrett inom dövvärlden. Delar av de döva informanternas 

livsberättelser pekade ut tidigare undervisningsmetoder som en stark bakomlig-

gande faktor. De döva informanterna fick inte kontakt med skönlitteratur, bibliotek 

eller högläsning på teckenspråk genom skolan. En av informanterna minns en skol-

tid präglad av förbud mot teckenspråk och påtvingad träning i att läsa läppar.  In-

formanternas utveckling till läsare tycks istället ha skett med egna initiativ och en-

gagerade anhöriga. Många äldre döva har inte läst böcker överhuvudtaget, och än 

idag tycks deras enda chans att komma i kontakt med läsningen vara genom eldsjä-

lar som Klara, som på sin fritid läst böcker på teckenspråk för döva seniorer. Med 

hjälp av begreppet ”sponsorer av litteracitet” kunde informanternas väg till läs-

ningen förstås som ett resultat av understödjande och undanhållande sponsorer i 

omgivningen. Även bokcirkeln kan förstås som en understödjande sponsor av litte-

racitet, eftersom bokcirkeln som praktikgemenskap stödjer utvecklingen av littera-

citeterna text och teckenspråk. Några av deltagarna får i bokcirkeln ägna sig åt en 

aktivitet som de, till skillnad från majoriteten, inte fått del av under sin skolgång, 

att diskutera skönlitteratur på sitt modersmål. Det som framkom under intervjuerna 

med de döva informanterna visade sig ha mycket gemensamt med studien av Nolan 

och Henaway om bokcirkeln i Australien, vars deltagare också levt under en assi-

mileringspolitik som på olika sätt påverkat relationen till läsning. En faktor som är 

unik för den döva gruppen är att de flesta föds in i hörande familjer, vilket har gjort 

att många äldre döva vuxit upp utan att kunna utveckla ett språk under de första 

levnadsåren. 

Som undersökningen visar finns det döva storläsare. Steget från att läsa enskilt 

till att organisera en bokcirkel tycks vara större för döva än för hörande. I avsnittet 

om läsning som social praktik beskrevs läspraktik som knutet till vana, och vana 

som någonting som skapas socialt. Inom New Literacy Studies betonar man att det 

finns sociala regler för vilka som får producera och använda olika litteraciteter 

vilka, liksom alla sociala regler, har sina rötter i historien. Inom dövsamhället är 

läskulturen och olika läspraktiker där bokcirkelverksamhet ingår, ännu inte etable-

rade och utbredda. De sociala praktiker som präglat undervisningen för döva under 

större delen av 1900-talet kan spåras tillbaka till Milanokongressen 1880, då det 

beslutades att talmetoden skulle dominera. Detta gjorde också att hörande föräldrar 

till döva barn avråddes från att använda teckenspråk med sina barn. Läs- och litte-

racitetspraktiker i dagens dövsamhälle kan antas vara präglade av dessa historiska 

praktiker än idag.  

Studien av Nolan och Henaway visar att det för koloniserade folkgrupper kan 

krävas att bokcirkeln som social praktik avkoloniseras och omformas för att passa 

deltagarna. Bokcirkeln kan då fungera som ett andningshål där man inte behöver 

fokusera på minoritetsidentiteten, och istället kan fokusera på andra delar av 
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identiteten. Man kan läsa för att man är medveten om att man som läsare har större 

möjligheter att bli delaktig i samhället, man kan läsa för att förstå majoriteten, och 

i bokcirkeln också uppleva en samhörighet och social gemenskap som är specifik 

för sin kultur. Ett tema som är specifikt för bokcirkeln i denna studie är delaktighet. 

Eftersom deltagarna har olika bakgrund när det gäller både språk och läsning är det 

en självklarhet att under diskussionerna se till att alla hänger med. Denna medve-

tenhet om delaktighetens betydelse kopplar jag till deltagarnas egna erfarenheter av 

att vara döva eller ha en hörselnedsättning i ett hörande samhälle. Att man betonar 

delaktighet och inte är intresserad av att markera status är något som kan antas göra 

att bokcirkeln fungerar bra trots att deltagarna har olika klass- och utbildningsbak-

grund.  

Även om de flesta bokcirklar i Sverige inte är knutna till något bibliotek, är det 

ändå värt att, med tanke på den nästintill icke-existerande relationen mellan döv-

samhället och biblioteken, reflektera kring att deltagarna valt att organisera bokcir-

keln utan stöd från ett bibliotek. Om man ska bygga vidare på Nolan och Henaways 

resonemang om att en social praktik kan behöva omformas, eller avkoloniseras för 

grupper med en komplex relation till läsning, är det möjligt att bokcirkeln har be-

hövt utvecklas i ett renodlat teckenspråkigt sammanhang på initiativ av döva. De 

språkvårdande praktikerna och betoningen på delaktighet tolkar jag som inslag som 

gör att bokcirkeln som social praktik avkoloniseras och ges ny mening. Att överhu-

vudtaget diskutera skönlitteratur på teckenspråk, att omvandla texten till tecken-

språkets tredimensionella förkroppsligade uttryckssätt, är i sig ett nytt sätt att handla 

i en bokcirkel. Genom denna praktik utvecklas och bevaras det svenska teckensprå-

ket och flätas även samman med litteraturen.  

6.5 Reflektioner kring studiens begränsningar 

Ett huvudproblem med studien är att det empiriska materialet är begränsat. Endast 

fem intervjuer har kunnat genomföras, varav två genomförts via epost eller telefon. 

Jag har valt att lyfta fram den begränsade empirin som en av studiens poänger, och 

anser att det unika med bokcirkeln gör den än mer intressant att studera. Det byggde 

också upp den sista frågeställningen, vilken jag anser att mina informanter besvarat 

med vittnesmål som både berör och skapar en större förståelse för äldre generat-

ioner dövas relation till läsning.  

En annan begränsning är att jag i flera avsnitt i både bakgrund, teori och analys 

i huvudsak fokuserar på gruppen döva. Det visade sig i mötet med fältet att flera av 

deltagarna i bokcirkeln är hörande, har en hörselnedsättning eller har blivit döva 

senare i livet. Att vara hörande med döva föräldrar, ha en hörselnedsättning eller bli 

döv senare i livet för med sig särskilda erfarenheter när det gäller skolgång, identitet 

och språk, vilket jag inte utforskat djupare i min studie. Jag utforskar förvisso till 



 58 

viss del mångfalden i deras bakgrund i några av avsnitten i kapitlet Undersökning, 

men hade också kunnat lägga större vikt vid detta även i inledande kapitel.  

6.6 Förslag till vidare forskning 

Studien är ett litet bidrag till den smala samhällsvetenskapliga forskning som finns 

om teckenspråkiga vuxna. Eftersom jag inte hittat någon svensk- eller engelsksprå-

kig studie som fokuserar på en teckenspråkig bokcirkel av den här typen kan studien 

förhoppningsvis bidra med ny kunskap. Det finns mycket mer att undersöka när det 

gäller dövas relation till läsning och läskultur, och relationen mellan text och teck-

enspråk. En fråga som väcks efter denna undersökning är hur utbredd läskulturen 

är bland yngre döva. En annan intressant fråga är hur hörande och döva med olika 

bakgrund när det gäller språk kommunicerar i den här typen av gruppsammanhang 

för att alla ska inkluderas i samtalet. En fråga som väckts inför mitt framtida yrkes-

liv, med tanke på skol- och språksituationen för många äldre döva, är hur man på 

bästa sätt arbetar läsfrämjande med personer som inte varit i kontakt med läsning 

och som kan ha vuxit upp under språklig deprivation. Jag har i min studie kommit 

i kontakt med storläsare, men hade också gärna intervjuat teckenspråkiga som inte 

identifierar sig som läsare.  

6.7 Reflektioner kring studiens relevans för biblioteket 

Tre av informanterna minns att de tidigt följt med anhöriga till biblioteket, och att 

dessa biblioteksbesök bidragit till deras läsintresse. Enligt tidigare forskning finns 

det dock en del problem i relation till bibliotekens verksamhet riktad till den teck-

enspråkiga gruppen. Ett huvudproblem är att många bibliotek saknar kompetens i 

teckenspråk och kunskaper om dövkultur. Eftersom döva ingår i gruppen funktions-

hindrade missar biblioteken att rikta sig till döva som kulturell och språklig mino-

ritet, vilket kan ses som ett misskännande eftersom döva ofta är stolta över sitt 

språk. Förståelse för litteracitetspraktiker inom dövvärlden och hur dessa kan rela-

teras till en större historisk och social kontext är en förutsättning för att kunna ut-

forma en välgrundad och relevant biblioteksverksamhet riktad till döva. Denna stu-

die är i förlängningen avsedd att bidra till en sådan förståelse. 

Teckenspråkig litteratur är inte heller ett av samhället prioriterat område ef-

tersom det är kostsamt och gruppen döva är liten. En grupp som ofta glöms bort är 

döva invandrare och flyktingar. Enligt en förstudie om döva nyanländas språksitu-

ation har gruppen nyanlända döva blivit allt större, och bland dessa finns en grupp 

som kan beskrivas som språklös.148 Även om dövundervisningen i Sverige blivit 

                                                 
148 Holmström (2019), passim. 
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tvåspråkig kommer det alltså även i framtiden att finnas döva som av olika skäl inte 

läser tryckta böcker, och därför behöver litteratur och information som är på teck-

enspråk. Även denna grupp bör biblioteken ha i åtanke när verksamhet utformas, 

eftersom det är en grupp som mer än någon annan behöver de tjänster som biblio-

teket har att erbjuda.  

I den bästa av världar skulle biblioteket kunna utveckla programverksamhet för 

vuxna döva där till exempel högläsning för döva seniorer skulle kunna ingå, så att 

det inte enbart hänger på enskilda initiativ. Biblioteken bör också bidra till att fram-

ställningen av skönlitteratur på teckenspråk prioriteras så att gruppen döva som inte 

läser skriven svenska kan ta del av litteraturens värld. Bibliotekens webbsidor bör 

vara tillgängliga på teckenspråk, där både information om till exempel lånevillkor 

och aktuella boktips kan läggas ut i videoformat. Desiree Stensdotter på Piteå stads-

bibliotek har arbetat med detta, bland annat genom att lägga upp boktips och in-

formation på teckenspråk på bibliotekets hemsida.149 I Paris finns fem bibliotek som 

har avdelningar för döva. På dessa bibliotek finns material på och om teckenspråk 

och minst en döv bibliotekarie. De hörande i personalen får gå kurser i teckenspråk 

och dövkultur, och det finns programverksamhet riktad till vuxna döva. De döva 

bibliotekarierna utför alla vanliga arbetsuppgifter som informationsdisktjänstgöring 

och att ta emot klassbesök.150 Biblioteken har på det sättet skapat teckenspråkiga 

miljöer. Detta borde vara möjligt att på sikt uppnå även i ett par städer i Sverige, 

och är det bästa sättet att etablera en relation till döva biblioteksanvändare.   

Den undersökta bokcirkeln har funnits i fem år, vilket visar att den är ett stabilt 

och positivt inslag i deltagarnas liv. Bokcirkeln är också ett utmärkt sätt att öva sig 

i teckenspråk och/eller svenska för de deltagare som är intresserade av det. Biblio-

tek som befinner sig i stora eller mellanstora städer skulle kunna rikta sig till lokala 

dövföreningar för att undersöka om det finns intresse för att starta teckenspråkiga 

bokcirklar och erbjuda stöd om så skulle vara fallet. Stödet skulle kunna vara allti-

från att erbjuda lokaler, bokcirkelkassar och manualer till att (om teckenspråkskun-

nig personal finns) erbjuda en bokcirkel ledd av någon från biblioteket. Självklart 

bör detta ske utifrån ett lyhört förhållningssätt och med personer som besitter döv-

kompetens.  

 

 

                                                 
149 Mtm:s webbsida>Bibliotek>Goda exempel och reportage>Desiree Öberg: Teckenspråk självklart på Piteå 

bibliotek 
150 Andissac (2017), s. 34 
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Ett varmt tack till min handledare Kerstin Rydbeck som kommit med värdefulla 

synpunkter och uppmuntran under arbetets gång.  

Ett stort tack till bokcirkelns deltagare, och ett extra stort tack till informan-

terna. Tack för förtroendet och öppenheten.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund 

Vill du berätta lite om dig själv, utbildning, jobb? 

Är teckenspråk ditt första språk? 

 

Läsning 

Varför läser du? 

Läste ni mycket i er familj? Fanns det böcker hemma? 

Vill du berätta om dina första läsupplevelser under uppväxten? 

Vilken person har påverkat dig mest i läsningen? 

 

Bokcirkeln 

Hur startade den? 

Hur har den förändrats under de fem åren den funnits? 

Har det varit samma deltagare? 

 

Hur länge har du varit med? 

Varför bestämde du dig för att delta i en bokcirkel? 

Är du med i andra litteratursamtal? På nätet? 

Vad är det för skillnad mellan att uppleva läsningen enskilt och att dela läsupple-

velsen med andra? 

Brukar du diskutera böcker med andra, utanför cirkeln? Kollegor? Vänner? Familj? 

Vad är det bästa med bokcirkeln? 

Vad finns det för nackdelar eller problem? 

Hur väljer ni böcker? Vilka genrer läser ni? 

Varifrån får ni den information om böcker som ni behöver för att välja? 

Varifrån får ni böckerna? Biblioteket? Bokcirkelkassar? 

Vad tycker du om de böcker som ni väljer? 

Vad är det hos en bok som gör att det blir en bra diskussion? 

Måste man tycka om boken för att det ska bli bra diskussion? 

Finns det någon genre ni absolut inte läser? 

Hur har bokcirkeln påverkat din läsning? Ändrat läsvanor? 

Hur påverkar bokcirkeln andra delar av ditt liv? Personlig utveckling? 

Finns det någon ledare? 

Hur samtalar ni om böckerna? Fritt? Styrt? Turas om? Frågor i förväg? 

Hur tycker du att samtalen funkar? Vad är viktigast för att det ska bli ett bra samtal? 

Håller ni med varandra ofta eller har ni ofta olika åsikter? Vad händer när ni har 

olika uppfattning? Blir ni osams någon gång? Hur hanterar ni det? 
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Händer det att du kommer till en bokcirkelträff med en åsikt om bok men att du 

sedan ändrar uppfattning efter er diskussion? 

Hur påverkas samtalen av att ni är bara kvinnor? Ålderssammansättning?  

Kan man säga att ni har en feministisk inriktning? 

Hur påverkas samtalen av att ni är teckenspråkiga? 

Vad i boken brukar ni diskutera? Handling? Stil? Språk? Författarens sätt att be-

rätta?  Brukar ni knyta an till era egna liv? Vad är det som gör att ni kan dela per-

sonliga erfarenheter med varandra i gruppen? 

Om ni pratar om annat än böcker under samtalen, vad pratar ni om då? 

Ungefär hur mycket tid brukar ni diskutera boken och hur mycket tid går till att 

diskutera annat? 

Hur känner du efter ett möte, vad tar du med dig för känsla? 

Har ni någon gång läst en bok på teckenspråk? Dvd? 

Brukar ni översätta stycken och återberätta dem på teckenspråk i gruppen, läsa 

högt? Hur funkar det? Hur upplever du att skillnaden mellan text och teckenspråk 

påverkar era samtal? 

Hur påverkas ditt teckenspråk av att vara med i bokcirkeln? 

På vilket sätt är dövkulturen närvarande under samtalen? Knyter ni ofta an till dis-

kussioner som har med dövkulturella perspektiv att göra? 

Varför tror du att det finns så få teckenspråkiga bokcirklar? 

 


