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Sammanfattning

Det övergipande syftet med studien är att undersöka seende och/eller hörande partners uppfattningar och 
erfarenheter kring taktil/kroppslig kommunikation tillsammans med en person med medfödd dövblindhet. 
Vidare är syftet att beskriva hur omgivningen kan ge möjligheter till att utveckla ett språk för personen med 
medfödd dövblindhet.    

     Studien baseras på ett kvalitativt fokus genom en fallstudie. I fallstudien har video använts för att spela in 
sekvenser över personen med medfödd dövblindhet och dennes assistenter under en period av två månader. 
Tre filmsekvenser valdes sedan ut som samtalsbas i intervjuer. Fokusgruppsintervjuer med samtliga 
assistenter samt enskilda intervjuer med var och en har genomförts. Resultatet inordnades i teman med 
respektive underkategorier utifrån en innehållsanalys.

     Studien visar att partners roll är mycket viktig och att de har en stor betydelse då 
kommunikationspartnerns kommunikativa förmåga är viktig för och påverkar den dövblinda personen egen 
kommunikativa kompetens. Omgivningens syn på och tilltro till individens förmåga är även viktig för att på 
så sätt kunna ge möjlighet till en språklig utveckling En bra relation med trygghet och tillit som grund går 
hand i hand med partnerns kommunikativa kompetens och båda är lika viktiga. Partnern måste kunna avläsa 
och tolka personens stämma och svara upp i kommunikationen med en taktil/kroppslig utgångspunkt. 
Motivation och intresse för kommunikationen från personen med medfödd dövblindhets sida kunde ringas in
som en stor utmaning i arbetet med att ge möjligheter för språklig utveckling.
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1 Bakgrund
Inledningsvis i denna uppsats presenteras en bakgrund till ämnet där jag redogör för min personliga 

koppling till medfödd dövblindhet, reder ut begrepp och definitioner samt redovisar en överblick över 

tidigare forskning samt teorier om utveckling av ett taktilt/kroppsligt språk.

1.1 Inledning

Att kunna kommunicera med sin sociala omgivning och ha tillgång till en språklig kultur med samma 

referensramar som en själv kan tyckas självklart av många. Att växa upp i en miljö som ger 

förutsättningar för språkutveckling och som jag själv kan lära mig språket av är också verklighet för de

flesta seende och hörande personer. Det är däremot inte lika självklart för de personer som har 

nedsättningar i både syn och hörsel, medfödd dövblindhet, och därmed uppfattar världen på ett helt 

annat sätt än seende och hörande, det vill säga genom det taktila sinnet.

     Genom tiderna har trenderna när det gäller pedagogiska riktningar och medfödd dövblindhet svängt

och lett till en granskning av samspelet sinsemellan personen med medfödd dövblindhet och dess 

hörande och seende partners. Därigenom har kunskap om samspel och kommunikation utvecklats och 

vikten av relationen har framhävts, baserad på ömsesidig trygghet, tillit och respekt. Detta har gjort att 

det finns många teorier som handlar om utvecklandet av samspel och kommunikation på förspråklig 

nivå, dock finns inte lika mycket kunskap om hur dessa personer kan få möjligheter att utveckla ett 

språk.

     Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med personer med medfödd dövblindhet sedan -2000 

och på senare år har mer fokus vad gäller utveckling av ett språk riktats åt just personer med medfödd 

dövblindhet. Hart (2010) beskriver det som ”[a] journey towards a language that does not yet exist” (s.

16). Denna studie belyser denna resa genom att den tar upp om taktil/kroppslig kommunikation, och 

den potentiella utvecklingen av denna, mellan en person med medfödd dövblindhet och dennes 

assistenter. Studien ringar därmed in assistenternas viktiga roll i kommunikation och språk via taktila 

sinnet.

     I nästa avsnitt kommer jag inleda med att definiera dövblindhet samt kommunikation och språk ur 

ett medfött dövblint perspektiv, beskriva omgivningens ansvar för individens utveckling samt 

redogöra för tidigare forskning och teorier om taktil/kroppslig språkutveckling. 
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1.2 Definition av dövblindhet

Dövblindhet består av en kombination av funktionsnedsättningar inom syn och hörsel och kan yttra sig

på olika sätt beroende på hur allvarliga sinnesnedsättningarna är och hur eventuella ytterligare 

funktionsnedsättningar påverkar personen. Den senaste definitionen av dövblindhet är från 2007 och 

är gemensam för Norden (Nordens välfärdcenter, 2014). Definitionen antogs vid ett nordiskt 

ledarforum i Reykjavik och uppdaterades år 2013 för att bättre följa den syn på funktionsnedsättning 

och funktionshinder som är rådande i samhället idag där större ansvar läggs på den sociala 

omgivningen:

     ”Deafblindness is a distinct disability.

     Deafblindness is a combined vision and hearing disability. It limits activities of a person and restricts full     

     participation in society to such a degree that society is required to facilitate specific services, environmental  

    alterations and/or technology”.(Nordens välfärdcenter, 2014)

Till definitionen ovan hör även fem klargörande punkter som förtydligar komplexiteten i 

funktionshindret såsom information om våra sinnen, behov av specifika insatser och anpassningar, 

varierande grad av funktionshinder och dess inverkan på olika aktiviteter samt ett deltagande på 

jämlika villkor för personen med dövblindhet och omgivningen (Nordens välfärdcenter, 2014). För 

personer med dövblindhet innebär kommunikation, orientering i miljön och information utmaningar 

och det är just det som definierar dövblindhet snarare än kliniska bedömningar. Dessa personer är i 

behov av att kunna använda sig av andra sinnen än syn och hörsel för att inhämta information, 

orientera sig, samt i samspel och kommunikation med andra människor (Dammeyer, 2010a; Hart, 

2006; Preisler, 2005). I definitionen av dövblindhet benämns dessa sinnen som de sinnen som 

förmedlar information på nära håll (känsel, lukt och smak). 

     Inom begreppet dövblindhet skiljer man på förvärvad dövblindhet samt medfödd dövblindhet. 

Förvärvad dövblindhet innebär antingen att man har en nedsättning i, alternativt helt saknar, syn eller 

hörsel, och att man sedan får en nedsättning i det andra sinnet senare i livet, eller att man får 

nedsättning i både syn och hörsel senare i livet. Liksom förvärvad dövblindhet innebär medfödd 

dövblindhet och man helt eller delvis saknar syn och hörsel, dock uppkommer 

funktionsnedsättningarna vid medfödd dövblindhet från födseln eller tidigt i livet, före en etablerad 

språkutveckling. I och med att orsakerna till den medfödda dövblindheten varierar samt att 

konsekvenserna är av olika grad för olika personer innebär det att det är en mycket heterogen grupp. 

Gemensamt är dock att medfödd dövblindhet uppkommer innan begreppsbildning och språklig 

kommunikation har utvecklats och förhindrar eller hämmar kommunikationsutveckling. Personer med 

medfödd dövblindhet har därför stora svårigheter när det gäller att etablera en grundläggande 

förståelse för omvärlden och att kunna etablera kontakt och kommunicera med andra. Detta innebär att
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personer med medfödd dövblindhet förlitar sig på känselsinnet, dvs taktila sinnet, i utforskning av 

samt  i kommunikation med omvärlden. (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, u.å). 

     Enligt Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (u.å) är det svårt att ge en exakt siffra på hur 

många personer det finns med medfödd dövblindhet i Sverige, på grund av att definitionen är 

funktionellt baserad och inte anger kvantitativa data av syn – och hörselnedsättningar. 

Uppskattningsvis föds det dock cirka 6-8 personer/år i Sverige som har en mycket svår kombinerad 

syn- och hörselnedsättning och sammanlagt finns det cirka 400 personer i Sverige med medfödd 

dövblindhet.  

1.3 Att kommunicera – en rättighet

Att kommunicera har ansetts vara en mänsklig rättighet sedan 1940-talet då deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna godkändes av Förenta Nationerna (FN). I de konventioner som bildades ur 

deklarationen är det främst yttrandefrihet, åsiktsfrihet och tillgång till information som reglerar rätten 

till kommunikation (SÖ 1971:42).

     I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställs att människor 

med funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra människor. I konventionen betonas bland 

annat funktionshindrade människors rätt att få behövlig information i förståelig form samt behovet av 

att främja användning av teckenspråk samt alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder 

(SÖ 2008:26).

    Trots att kommunikation anses vara en mänsklig rättighet är det långt ifrån alla personer med 

medfödd dövblindhet, som får möjlighet att utveckla ett språk i en för dem förståelig form, d.v.s. ett 

språk som de kan tillägna sig via det taktila sinnet.  De utmaningar som kommunikation och språk 

medför för personer med medfödd dövblindhet och deras kommunikationspartners beskrivs närmare i 

följande  avsnitt.

1.4 Kommunikation och språk ur ett medfött 

dövblint perspektiv

Linell (2001) definierar kommunikation utifrån att det är ett sätt att överföra information från en 

individ till en annan. Han understryker dock att denna definition är ensidig och att man också måste ta 

fasta på de sociala aspekterna med att kommunicera, att man vill ingå i sociala samspel med andra som

syftar till utbyten av kunskap och känslor och att budskapet då får sin betydelse i den kontext man 

befinner sig i. När det gäller kommunikation för personer med medfödd dövblindhet är syftet med 
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kommunikationen densamma, dock sker kommunikationen utifrån en taktil/kroppslig form och 

baseras alltså inte främst på visuella eller auditiva intryck som för hörande och/eller seende personer. 

Buelund Selling (2013) hävdar att taktil kommunikation handlar om en utväxling av tankar, idéer och 

upplevelser genom känsel- och beröringssinnet. Vidare handlar det om att båda 

kommunikationspartnerna är i fysisk kontakt med varandra där kommunikationen bygger på 

gemensam beröring, rörelser och placering av det som de kommunicerar om. I taktil kommunikation 

uttrycker sig personer med medfödd dövblindhet alltså genom känslomässiga, kroppsliga och 

gestikulerande uttryck, samt genom tecken (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, u.å).   

Gesterna som personer med medfödd dövblindhet använder för att uttrycka sig kan stå för olika 

innehåll i kommunikationen. Dessa gester baseras på sinnesupplevelser som kallas för Bodily 

Emotional Traces (BET) och innebär en kroppslig känslomässigt minnesbild av något man upplevt. En

sådan minnesbild kan dröja sig kvar hos personer med medfödd dövblindhet om de är involverade i 

betydelsefulla och känslomässigt laddade händelser och upplevelser (Bruce, Mann, Jones & Gavin, 

2007; Souriau, Rödbroe & Janssen, 2011). De gester som dövblindfödda själva skapar, utifrån BET, 

består av olika typer så som mimetiska, ikoniska  eller pekgester. Gesterna kan imitera en handling 

och/eller ett uttryck för en sinnesstämning eller referera till den plats där något hände (Nafstad & 

Rödbroe, 2013).  Nafstad och Rödbroe (2013) menar att genom att personen med medfödd 

dövblindhet samt partnern förhandlar om en gemensam mening för dessa gester i deras gemensamma 

taktila kommunikation får de en funktion som symboliskt tecken istället för enbart en gest och de får 

därigenom en språklig status. 

     Hart (2010) hävdar att huvudsyftet med taktil kommunikation är det samma som i andra språk, 

nämligen att kunna kommunicera om det som sker utanför här och nu, d.v.s. en strävan efter en mer 

symbolisk kommunikation där det går att referera till objekt och händelser som inte existerar här och 

nu. I anknytning till detta menar Linell (2001) att språk kan ses just som ett kommunikationsmedel, 

vilket innefattar en symbolisk kommunikation med ord, som sätts ihop utifrån bestämda regler. 

Generellt kan man säga att språk ”är ett medel för kommunikation mellan olika individer inom en 

social grupp” (Linell, 2001, s 21). Barn som lär sig ett första språk lär sig alltså språket genom att 

socialisera med sin omgivning. Barnet och omgivningen delar då samma sociala gemenskap som ingår

i en viss kultur med gemensamma vanor, normer och regler. 

    Linells (2001) definition av språk utgår alltså ifrån att vi lär oss ett existerande språk av vår sociala 

omgivning och det är också så många är vana att tänka när det gäller språkutveckling. Språk för 

personer med medfödd dövblindhet innebär däremot att det baseras på utbyten mellan personer som 

inte delar samma språkliga kultur då personer med medfödd dövblindhet utvecklar kommunikation 

och språk med kommunikationspartners i sin hörande/seende omgivning (Schöll Brede, 2008). Många 

författare menar att språket för personer med medfödd dövblindhet är ett språk som håller på att 

skapas, d.v.s. i nuläget finns det inget etablerat taktilt/kroppsligt språk utifrån den meningen att det 
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finns bestämda regler och grammatik där man vet precis hur språket ser ut och vad som ingår i det.  

Det innebär att det i nuläget inte finns något kulturellt språk tillgängligt för dessa personer eftersom de

inte ingår i samma (visuella/auditiva) kultur som omgivningen. Det är alltså ingen i nuläget som riktigt

vet hur det kommer se ut och fungera på sikt men att det säkerligen kommer finnas en del individuella 

varianter (Ask Larsen, 2013; Hart, 2010; Souriau et al., 2011). 

    Hart (2008) skiver att “In many respects we are witnessing the birth of not just a new language but a

new mode of language – a language that begins from the perceptual possibilities of the deafblind 

person (that is to say a tactile language) but is then jointly negotiated with communication partners, 

partners who are willing to move closer to the perceptual world of the deafblind person” (s. 70). 

Språket som håller på att växa fram skapas alltså mellan personer med medfödd dövblindhet och deras

kommunikationspartnerns och det medför att stor vikt även läggs på partnern. I och med att personer 

med medfödd dövblindhet använder sig av det taktila sinnet i kommunikation, d.v.s utgår ifrån 

kroppsliga och taktila intryck som de fått i ett känslomässigt samspel med någon annan, är de särskilt 

beroende av att ha kommunikationspartners i den sociala omgivningen inom fysisk räckvidd. 

Kommunikationspartnern kan då stödja personen med medfödd dövblindhet i att förhålla sig till 

omvärlden samt att göra den meningsfull och begriplig ur ett taktilt perspektiv. Förmågan som dessa 

partnerns behöver besitta för att kunna bemöta och stötta personen med medfödd dövblindhet kallas 

inom dövblindvärlden för partnerkompetens (Dammeyer, 2010a). I partnerkompetensen, kopplat till 

ett taktilt/kroppslig språk, ingår det att ha en öppen och bred förståelse av kommunikativ och språklig 

utveckling eftersom det då är lättare att känna igen och upptäcka språkliga former som man inte är van

vid. Att partnern måste upptäcka och reagera på uttryck som denne inte förväntar sig att se, är kärnan i

den utmaningen som partnern har när det gäller att uppfatta (läsa) och förstå dövblindas beteende och 

uttryck, det kallas då för att det finns en låg läsbarhet. Låg läsbarhet innebär alltså att partners till 

personer med medfödd dövblindhet upplever stora utmaningar i att kunna förutse, upptäcka, avläsa 

och förstå dövblindföddas sätt att vara samt att uttrycka sig på, eftersom de inte delar samma 

sinnesupplevelser av världen (Hart, 2006; Nafstad & Rödbroe, 2013; Preisler, 2005).

     Souriau et al., (2011)  tar upp om partnerkompetens i samband med utveckling av ett  

taktilt/kroppsligt språk och understryker att det handlar om den tekniska färdigheten, ens attityd samt 

teoretisk kunskap, vilka alla tre är sammanbundna och ömsesidigt beroende. Just attityden till och 

synen på den dövblindföddes kommunikation som språklig eller inte anges av flera författare som en 

kritisk faktor då det är omgivningens kunskap som avgör hur personens uttryck tolkas (Ask Larsen, 

2013; Hart, 2010, Nafstad & Rödbroe, 2013). Detta innebär att det går att se på den dövblindföddas 

kommunikativa uttryck som språkliga, d.v.s. som att de ingår i en språklig kontext, men att det beror 

på vilka glasögon omgivningen har på sig. I det språkliga perspektivet kan man exempelvis se på 

formen, d.v.s. hur och vart språket produceras men också till innehållet d.v.s. uttryck, gester och 

tecken samt dess språkliga betydelse. För att se på form och innehåll för språket kan man dra 
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paralleller till visuellt samt taktilt teckenspråk (Schöll Brede, 2008). Nafstad och Rödbroe (2013) 

använder exempelvis begreppet protosamtal där man lär sig reglerna för hur ett taktilt samtal sker 

innan man vet hur man samtalar. I protosamtal kan kommunikationspartnern introducera 

samtalshänder som även används i taktilt teckenspråk. Samtalshänder kallas också talar- och 

lyssnarhänder och innebär att man håller händerna i olika positioner vilka markeras genom 

handställningar beroende på vilken roll man har i samtalet. I taktila samtal lägger den som lyssnar sina

lyssnarhänder över den andres talarhänder och omvänt (Nafstad & Rödbroe, 2013). 

     Formen för språket kan även utgöras av hur man använder det så kallade teckenrummet. I det 

visuella teckenspråket utnyttjas det tredimensionella rummet framför den tecknande till att märka ut 

positioner och riktningar. Detta tredimensionella rum kallas ”Teckenrum” och sträcker sig från midjan

upp till en bit ovanför huvudet (Ahlgren & Bergman, 2006). Teckenrum för personer med medfödd 

dövblindhet kan däremot behöva ske helt taktilt och innefatta både ens egen och/eller partnerns kropp 

(Lundkvist & Klefstad, 2012). 

      För personer med förvärvad dövblindhet kan social-haptisk kommunikation användas som ett 

komplement till taktilt teckenspråk. Det innebär att en tolk utför taktila signaler på den dövblindes 

kropp. Signalerna hjälper till att skapa mening och sammanhang eller att få en bättre bild av 

situationen och rummet man befinner sig i. När det gäller medfödd dövblindhet kan det istället kallas 

för haptiskt stöd och förmedlar kontext via beröring (Lundqvist & Klefstad, 2012).

    Sammanfattningsvis kan sägas att kommunikation och språk för personer med medfödd dövblindhet

har samma syfte som för alla andra men sker i en annan form. Förutsättningarna för en språklig 

utveckling för personer med medfödd dövblindhet ser annorlunda ut än för seende och/eller hörande 

personer. Språket håller på att skapas utifrån en strävan efter en taktil/kroppslig symbolisk 

kommunikation, som utvecklas mellan varje person med medfödd dövblindhet och dess 

kommunikationspartners. Även om det inte finns något existerande taktilt/kroppsligt språk utifrån 

definitionen en symbolisk kommunikation med bestämda regler, så går det att se på kommunikationen 

ur en språklig kontext.  Det som är avgörande för huruvida den dövblindfödda personens 

kommunikation ses som språklig eller ej är hur omgivningen ser på och tolkar den dövblindföddes sätt

att uttrycka sig.

 

1.5 Tidigare forskning

På senare år har det skett en ökning vad gäller forskning och utbildning kopplat till medfödd 

dövblindhet både internationellt och nationellt. Internationellt finns det ett samlat fokus inom området 

på universitetsnivå i Groningen, Holland, där det pågår forskning om medfödd dövblindhet samt 

erbjuds ett masterprogram om medfödd dövblindhet och kommunikation. Inom Norden finns Nordens 

Välfärdcenter (2014), som erbjuder utbildningar och service till personal och organisationer som 
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arbetar för och med personer med dövblindhet. Nationellt inom Sverige verkar Nationellt 

Kunskapscenter för Dövblindfrågor (u.å), samt ett nationellt dövblindteam inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2014), för att sprida information samt tillhandahålla utbildning och handledning till 

personal.

     Av min litteratursökning att döma finns det en hel del vetenskapliga studier som berör dövblindhet 

och kommunikation på olika sätt. Det finns ett flertal artiklar som sammanfattar forskning kring 

medfödd dövblindhet och kommunikation. Engleman och Griffin (1998) presenterar en översikt över 

interventionsstudier vars syfte är att hjälpa barn med medfödd dövblindhet tillägna sig och använda 

kommunikation. De beskriver områdena utveckling av funktionell kommunikation, tillgänglig 

(mottaglig) kommunikation, inkludering, motivation, engagemang, förmåga till generalisering, 

kommunikativa former, intention, signaler och gester samt lingvistisk kommunikation (teckenspråk, 

taktilt teckenspråk, tekniska apparater) som exempel på tidigare interventionstudiers fokus.   

     Vidare presenterar Parker, Davidson och Banda (2007) en översikt över internationella studier 

kopplat till dövblindhet. Författarna har tittat på studier baserat på single-subject designs och de har 

identifierat 54 studier mellan år 1969-2006 varav 17 av dessa handlade om kommunikation. De 

beskriver ett tydligt framväxande mönster där de kunde urskilja användandet av vissa typer av 

interventioner tillsammans med barn med medfödd dövblindhet, vilka utgjordes av stöd till 

användning av teknik kopplat till AKK, användning av ”dual-communications boards” samt stödet 

från kommunikationspartnern i exempelvis boenden, hemmet eller skolan. Även Bruce (2005) fann sju

övergripande utvecklingsmässiga milstolpar som beskrivs i forskning som underlättar utvecklingen av 

symbolisk kommunikation i relation till medfödd dövblindhet. Milstolparna inkluderar abstrakta 

representationer, avsiktlig kommunikation, gemensam uppmärksamhet för objekt och andra, uppnåelse

av abstrakt lek, distala gester, ordförråd och kategorisering samt objektpermanens.

    Vikten av att basera kommunikation på känslomässig involvering, dövblindföddas gester samt en 

tillgänglig kommunikationsform framhävs av Martens, Janssen, Ruijssenaars och Riksen Walraven 

(2014). Deras studie fokuserar på känslomässig involvering som en del av 

kommunikationsutvecklingen och undersöker då hur partnern kan främja känslomässig involvering i 

samband med att delade upplevelser och gemensam mening är i fokus. Bruce et al., (2007) har studerat

dövblindföddas gester samt vilken funktion de har. De konstaterade att samtliga deltagare använde 

olika gester för att protestera, uppmana till aktivitet, begära objekt, uttrycka känslor, svara och 

kommentera en händelse. Deltagarna kunde även uttrycka gester med upptill sju olika betydelser 

beroende på hur gesten utfördes eller om den kombinerades med andra kommunikationsformer.

      Bruces (2003) studie om kommunikationen mellan lärare och elever med medfödd dövblindhet 

beskriver att det är viktigt att arbeta för att hitta en kommunikationsform som är tillgänglig för 

personen med medfödd dövblindhet och framför allt att kommunikationen sker i en 

kommunikationsform som båda kan dela. Formen för kommunikationen tas även upp i Bruce, 
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Godbold och Naponelli-Golds (2004) studie där de hävdar att de fyra aspekterna på kommunikation – 

form, funktion, innehåll och kontext – ofta används som en organiserad struktur att utgå ifrån i 

diskussioner till interventioner kopplat till medfödd dövblindhet och kommunikation. I dessa 

sammanhang definieras form som en metod som används för att kommunicera exempelvis 

kroppsspråk eller teckenspråk. Med funktion menas kommunikationspartnerns tolkning av personens 

kommunikativa syfte. När det gäller innehåll menar författarna att detta är mycket mer komplext när 

det uttrycks genom kroppsspråk samt ljud än genom talspråk samt att det därför oftare blir föremål för 

tolkning från partnern. Kontexten ramar in kommunikationen och utgörs av den fysiska miljön, 

individuella egenskaper, aktiviteter och rutiner, kommunikationspartnerna samt processen för 

kommunikation.

     Utifrån sin avhandling om taktil språkutveckling, nämner Hart (2010) centrala teman som han 

funnit: Om meningen i ett tecken framgår och formen är förstådd av båda parter kan tecknet ändras 

gemensamt. Tecken som introduceras av den dövblinda partnern är ofta tätt knutna till aktiviteter och 

upplevelser samt är ofta ikoniska. Vidare fann han att tecken som är introducerade av den icke-

dövblinda partnern är anpassade tecken, d.v.s. taktila variationer av visuellt teckenspråk, samt att det 

finns en större vilja hos den dövblinda partnern att använda referentiella gester och tecken som införts 

av den icke dövblinda partnern än tvärtom. Ett centralt tema var även att abstrakta tecken kan bli 

förstådda och användas av personer med medfödd dövblindhet.

    Av de funna artiklarna är det enbart fem artiklar som i likhet med denna studie har använt sig av 

fallstudie som forskningsmetod och där deltagande observationer även har ingått som metod (Bruce, 

Randall & Birge, 2008; Damen, Janssen, Huisman, Ruijssenaars & Schuengels, 2014; Murdoch, 1994;

Preisler, 2005; Vervleod, Van Dijk, Knoors & Van Dijk, 2006). Av de funna fallstudierna är det även 

enbart en som handlar om en vuxen person, övriga tar upp om barn. Prain, Mcvilly och Ramcharan 

(2012) har noterat att merparten av existerande studier just är baserade på forskning kring barn med 

medfödd dövblindhet och att det saknas forskning som tar upp interaktionen mellan vuxna individer 

med dövblindhet och deras partners. Författarna menar då att den mesta litteratur och forskning som 

finns fokuserar på barn och deras anhöriga trots att dövblindheten innebär konsekvenser i ett livlångt 

perspektiv. Prain, Mcvilly, Ramcharan, Currie och Reece (2010) påpekar dock att resultat från studier 

vilka involverar barn med medfödd dövblindhet kan appliceras för vuxna individer också men att den 

största skillnaden är vem partnern är till dessa personer. För barn är det förälder medan det för vuxna 

är personal i boendena. För att möjliggöra bästa tänkbara förutsättningar för 

kommunikationsutveckling för vuxna individer är det därför viktigt att fokusera på i vilken form och 

medium som interaktionen tar vid mellan personer med medfödd dövblindhet och deras partners i 

boendet. 

    De funna tidigare fallstudierna redogörs ytterligare för i följande löpande text. Preislers (2005) 

studie har genomförts över en tvåårs period och innefattar sex barn med medfödd dövblindhet och 
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deras föräldrar. Syftet med studien var att beskriva kommunikationsutvecklingen dem emellan genom 

att använda videoinspelningar och analysera dem. Resultatet visade att alla barnen kunde 

kommunicera med sina föräldrar och vice versa samt att utvecklingen följde samma mönster som för 

icke dövblinda barn. Skillnaden bestod i de dövblinda barnens uttryck och variationer i dem samt att 

deras uttryck ibland upplevdes som svåra att tolka för omgivningen. Likt Preisler (2005) har Vervleod 

et al., (2006) genomfört en fallstudie över fyra månader där de har filmat och analyserat interaktionen 

samt kommunikationen mellan en lärare och ett barn med medfödd dövblindhet. Deras analys av 

filmsekvenserna visade att interaktionen dem emellan var bristfällig samt att enbart en liten del av 

interaktionen var stimulerande för kommunikativ utveckling. 

     Murdoch (1994) har filmat och analyserat utvecklingen av ett spädbarn med medfödd dövblindhet. 

Studien har även fokuserat på omgivningens kompetens vad det gäller samspel och kommunikation 

med spädbarnet, partnerkompetensen. I fallstudien framkom det att spädbarnet använde sig av olika 

former i kommunikation med omgivningen. Resultatet visade även att de vuxna 

kommunikationspartnerna svarade barnet på olika sätt beroende på vilken kommunikationsform barnet

använde samt att de lade sin egen tolkning på barnets initiativ utifrån deras seende och hörande 

perspektiv. Vidare har Bruce et al., (2008) följt ett barn med medfödd dövblindhet från fyra års ålder 

till åtta års ålder. Resultatet visade att det är möjligt för barn med medfödd dövblindhet att tillägna sig 

en mer abstrakt kommunikationsform så som tal och teckenspråk. Författarna understryker vikten av 

att närmiljön betraktar varje individ som unik och att omgivningen har ett stort ansvar att se till att 

barnet erbjuds en språklig stimulans som innehåller abstrakta kommunikationsformer utifrån 

personens individuella behov och förutsättningar.

     Damens et al., (2014) fallstudie tar avstamp i naturlig kommunikationsutveckling. De har ringat in 

sju områden som är viktiga att fokusera på inom kommunikationsutveckling och medfödd 

dövblindhet: dyadisk interaktion, delade känslor, referentiell kommunikation, meningsförhandling, 

gemensam mening, deklarativ kommunikation, delade tidigare erfarenheter samt konventionell 

kommunikation. Författarna menar att dessa områden ingår i kommunikationsutveckling i teorin om 

intersubjektivitet, dvs kännedom om mig själv och andra genom interaktion med omgivningen som så 

småningom leder till symbolisk och deklarativ kommunikation. I samband med detta menar författarna

att kategorierna som tillhör den högsta nivån av intersubjektivitet, deklarativ kommunikation och 

delade tidigare erfarenheter, troligen behöver underbyggas genom fokus på att skapa mening 

tillsammans än enbart att vara tillsammans. Vidare påpekar de att interventioner om kommunikation 

inte enbart bör grundas på kvantitativa mätningar av kommunikativa former utan också fokusera på 

analys av den kvalitativa mellanmänskliga interaktionen. 

        I likhet med Murdoch (1994) och Bruce et al., (2008) poängterar Prain et al., (2012) vikten av 

kompetens hos personer i den närmaste omgivningen. De har använt sig av personalen som 

informanter och studien handlar om en vuxen person med medfödd dövblindhet. Författarna påpekar 
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att det i nuläget finns ett ökande antal studier baserat på observationer mellan personal och brukare 

vilka undersöks och tolkas av forskaren, men endast ett fåtal studier där personalen själva involveras 

och där de fungerar som informanter och uttrycker vad som sker utifrån sitt perspektiv.  

     Centrala slutsatser från studierna kan beskrivas utifrån att språkutvecklingen för personer med 

medfödd dövblindhet är den samma som för icke dövblinda men att det sker i en annan kommunikativ 

form. Interaktion samt känslomässig involvering är mycket viktig för att utveckling ska kunna ske 

samt att skapa mening tillsammans. Dock saknas empiriska studier kring vuxna individer och som 

också inbegriper deras personal i boendet. Fler studier behövs som även lyfter fram en gemensam 

kommunikativ form som kan delas och vara tillgänglig för båda parter.

1.6 Utveckling av ett taktilt/kroppsligt språk 

I inledningen påpekades att fokuset inom dövblindfältet på senare år har flyttats från samspel och 

kommunikation på tidig utvecklingsnivå till att även inbegripa en språklig utveckling. Dammeyer 

(2013) menar att det tidigare mest har funnits studier som handlar om det tidiga sociala samspelet och 

att erfarenheterna utifrån detta arbete har varit viktiga, men när det gäller övergången till en språklig 

utveckling så har det varit svårt och enbart skett för ett fåtal. Fokuset på det tidiga dyadiska samspelet 

har dock bidragit till en förståelse för vikten av att utgå ifrån personens egna taktila/kroppsliga uttryck 

för att nå gemensam mening snarare än att fokusera på färdighetsträning i existerande orala eller 

tecknade språk (Dammeyer, 2013). Dock ligger svårigheten idag i att inte stanna vid 

samspelsutvecklingen utan att också ge möjlighet till en språklig utveckling. 

     I en dansk undersökning framkom att den bästa förutsättningen för att utveckla ett expressivt språk 

var om barnet med medfött dövblindhet har möjlighet att tillägna sig antingen talat språk eller visuellt 

teckenspråk. Om barnet inte tillhör något av dessa språkliga kulturer är det stor risk att denne inte 

utvecklar ett fullgott språk, trots att forskning om barns språkutveckling visar att språkutveckling kan 

ske även under extrema förhållanden. ”Evidently, the population of people who rely heavily on the 

bodily-tactile modality do not 'produce normal developmental outcomes' regarding language 

acquisition. Cdb [Congenital deafblindness] seems to be too much of an 'adverse circumstance' for the 

processes of language acquisition” (Ask Larsen 2013, s, 92). Hur kan detta förklaras, vilka är 

utmaningarna och vad krävs för att dessa personer ska få möjlighet att utveckla språk?  

     Souriau (2011a) beskriver språk och medfödd dövblindhet ur olika aspekter och menar att en av de 

stora utmaningarna är just att dessa personer inte ingår i samma språkliga kultur som omgivningen. De

möter varken ett språk som preparerats eller formats av tidigare generationer och därför delar de inte 

samma utgångspunkt. Att ta del av ett språk inom samma språkliga kultur kallar Heijnen, Bolwerk, 

Ahonen och Souriau (2010) för exponering för språk. De menar att för personer med medfödd 

10



dövblindhet handlar det om ”en exponering för kulturen via ett språk som kan användas av personer 

med medfödd dövblindhet – ett språk som är anpassat till det sätt som kulturen representerar världen. I

denna process behöver personer med medfödd dövblindhet hjälp med att upptäcka världen. De 

behöver också få tillgång till tecken som passar in såväl med dövblindrepresentationer som i det 

kulturella begreppssystemet” (s. 63).  För att övervinna denna utmaning krävs det att båda parter måste

sträva efter ett taktilt perspektiv på världen och det måste finnas en vilja från båda parter att 

kommunicera via ett taktilt medium samt en vilja hos båda parter att svara upp på samt använda taktila

rörelser, gester och tecken hos varandra (Hart, 2010). I anknytning till det argumenterar Buelund 

Selling (2013) för att det behövs en vidare syn på taktil kommunikation i relation till medfödd 

dövblindhet än det som ryms i taktilt teckenspråk för personer med förvärvad dövblindhet. Taktilt 

teckenspråk bygger på visuellt teckenspråk och innebär att personen med förvärvad dövblindhet utför 

språket taktilt hand-över-hand tillsammans med andra. Taktilt teckenspråk är alltså en anpassning för 

de som inte kan tillägna sig visuellt teckenspråk. Buelund Selling (2013) hävdar att det i västvärlden 

finns en dominerande uppfattning om att taktil kommunikation främst innebär taktilt teckenspråk i 

händerna och som bygger på ett konventionellt språk. När det gäller personer med medfödd 

dövblindhet menar Buelund Selling (2013) istället att taktil kommunikation kan inkludera taktila 

tecken men att utgångspunkten behöver vara en kroppslig/taktil tillgång till språk, d.v.s. utifrån känsel-

och beröringssinnet samt kinetiska sinnet .

      Strävan efter ett taktilt perspektiv samt vilja till att kommunicera taktilt hos båda parter är ytterst 

viktig då samtalet inte blir meningsfullt om inte båda partnerna delar samma perspektiv på världen - 

det är bara genom dessa förutsättningar som det blir möjligt att utveckla språk (Hart, 2010). Vikten av 

att kunna ta den andres perspektiv för taktil språkutveckling beskrivs vidare av Souriau (2011b) ”Att 

kommunicera är att binda samman, i en gemensam upplevelse, element som i sig är åtskilda: ett 

'jag' ...ett annat 'jag'...och omvärlden. Kommunikation förutsätter att varje enskilt 'jag' förvandlas till 

ett ’jag och du och världen omkring oss'” (s. 80). Nafstad och Rödbroe (2013) understryker samma 

ämne och menar att det är först när parterna engagerar sig i samtal med varandra som de kan dela 

varandras perspektiv, det vill säga ”den enskildes subjektiva personliga sätt att uppleva världen” (s. 

136). Målet med kommunikationen och bådas bidrag är alltså att skapa gemensam mening. Båda 

parter framför eller formulerar sin tanke på sitt sätt i samtal, parallellt med att man försöker göra det 

man själv tänker på känt för partnern. Personen med medfödd dövblindhet uttrycker alltså tankar i 

samtalet genom rörelser och gester, som partnern kan svara upp på med språkliga inslag. Samtalets 

syfte blir därför att skapa en gemensam förståelse och en gemensam verklighet (Nafstad och Rödbroe, 

2013). För att lyfta fram vikten av bådas bidragande i kommunikationen kallar Nafstad och Röbroe 

(2013) den kommunikativa processen för medförfattarskap, vilket också uttrycker att meningen inte är

fastställd på förhand. 
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På samma sätt som båda parter behöver kunna ta den andres perspektiv är det minst lika viktigt att 

båda parter bidrar på sitt sätt i kommunikationen.  Hart (2010) fokuserar inte bara på en persons 

individuella språkutveckling, utan utvecklingen emellan båda parter. Hart (2010) menar att när man 

pratar om taktil språkutveckling måste man se det som att den ena partnern inte är bättre än den andra, 

d.v.s. det finns ingen partner i detta fall som kan lära den andre språket utan den symboliska 

kommunikationen uppstår utifrån ett givande från båda parter. Han menar att även om det är viktigt att

utgå ifrån gester och rörelser som kommer från den dövblinda personen så räcker det inte för att språk 

ska uppstå, det är även minst lika viktigt att den icke dövblinda partnern bidrar med sina kulturella och

lingvistiska erfarenheter: ”Both partners bring differens gifts, different contribution and different 

perspective on the world around them to their communicative meeting places. The congenitally 

deafblind person is skilled at percieving the world from a tacile perspective, whereas the non-

deafblind partner is probably not. However, the non-deafblind partner is already skilled in at least one 

language whereas the deafblind partner is not necessarily skilled in any” (Hart 2010, s. 20). Detta 

innebär att Harts (2010) teorier och hypotes understryker vikten av ett likvärdigt bidragande från båda 

parter när det gäller utveckling. Båda parter bidrar då med sina egna språkliga inslag i samtalet för att 

nå en symbolisk kommunikation sinsemellan.  

      Ask Larsen (2013) spinner vidare på den gemensamma förståelsen samt perspektiv, d.v.s. 

gemensamt mentalt fokus omkring det som den dövblinda personen och partnern utför tillsammans. 

Han menar att språkliga inslag i det man gör tillsammans måste vara direkt relaterade till erfarenheten 

och ens tankar i situationen. Genom att fokusera på vad som utförs i aktiviteter/upplevelser samt hur 

man ska dela det kan språkanvändningen bli befäst. Dessa aktiviteter/upplevelser kallar Souriau, 

Rödbroe och Janssen (2011) för rikhaltiga och motiverande sammanhang och menar att de är kärnan i 

det kommunikativa livet. Enligt författarna kan dessa händelser inträffa på minst fyra olika sätt inom 

relationen mellan en person med medfödd dövblindhet och partnern: a) oväntade inslag i en 

rutinsituation, b) framprovocerade av någon annan, c) skapade av personen med medfödd dövblindhet 

samt c) en aktivitet som erbjuds av partnern.  I anknytning till ovanstående hävdar Ask Larsen (2013) 

att för att språkutveckling ska kunna ta vid behöver vi göra språkanvändningen till en behövd, 

tillgänglig och meningsfull del av aktiviteter. I dessa aktiviteter kan inte ”The doing” och ”the 

sharing” ske samtidigt hos personer med medfödd dövblindhet utan upplevelsen behöver iscensättas 

igen för att man ska kunna dela och sätta ord på det som skett exempelvis genom direkt imitation i 

situationen, direkt efter eller en tid efteråt. I dessa situationer återberättar parterna det som skett så att 

den återupplevda berättelsen blir ”som-om” de upplevde det igen, genom att t ex använda samma 

rörelser. 

     Ask Larsen (2013) definierar riktlinjer för partners att ha i åtanke för utvecklingen av språkliga 

uttryck i relation till aktiviteter och menar att de måste vara: ”1) mapped onto shared mental focus 

(sometimes this means recreating the activity by as if actions); 2) relevant for the activity, i.e they 
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must have a purpose in the interaction about the activity – just like the bodily/gestural expressions 

have; 3) necessary for communication, i e they must do something else, and preferable  more than the 

bodily/gestural expressions.” (s 112). 

     Vidare bör samtal med personer med medfödd dövblindhet inkludera vissa aspekter. Det ena är att 

ge den dövblindfödde en upplevelse av att denna kan berätta för någon annan om något som han är 

intresserad av, känner något för eller har en åsikt om. En annan aspekt handlar om att skapa berättelser

om de upplevelser som bägge parter har deltagit i och en tredje aspekt är att partnern berättar något 

som den dövblinde kan känna igen sig i men som denna inte själv deltagit i. I nästa steg kan man den 

dövblinde lyssna till och känna igen sig själv i berättelser från okänd part (Nafstad och Rödbroe, 

2013).  

    Språkutveckling bör också ses i ett vidare kulturellt perspektiv och Ask Larsen (2013) redogör för 

tre parametrar som han anser nödvändiga för att personer med medfödd dövblindhet ska få tillgång till 

en språklig kultur:

• Tillgänglig språklig interaktion

• Meningsfull språkanvändning 

• Syftet med att kommunicera på en språklig nivå

Tillgänglighet karaktäriseras av dels en sensorisk tillgänglighet av den språkliga formen och dels av 

tillräcklig stimulans samt exponering av språket. Det innebär att språket behöver utgöras av en form 

som lämpar sig väl för kroppslig-taktil perception och uttryck, d.v.s. i en kroppslig-taktil modalitet. 
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2 Problemformulering
Dammeyer (2010b) beskriver dövblindområdet som ett specialområde inom specialpedagogiken och 

menar att det är av vikt att belysa hur man genom specialpedagogiska insatser kan skapa utveckling 

för en person med medfödd dövblindhet. Inom specialpedagogik ingår det att arbeta utifrån 

tillgänglighet och delaktighet för alla, vilket också är starkt förknippat med förutsättningar samt egen 

förmåga till kommunikation och språk. Dövblindpedagogiken skiljer sig dock från en mer bred 

förankrad specialpedagogik genom att den utgår ifrån en kroppslig/taktil förståelse av kommunikativa 

kompetenser (Buelund Selling, 2008). Partners till personer med medfödd dövblindhet måste därför ha

insikt i hur personen med medfödd dövblindhet får tillgång till världen och till kommunikation så att 

de kan tillrättalägga och ge möjligheter till utveckling utifrån personens sinneskanaler. Souriau 

(2011b) menar att kommunikation uppstår om vardera parter förmår ”se på världen med motpartens 

ögon” (s. 80) och på så sätt tar den andras perspektiv. I konversationer där personer med medfödd 

dövblindhet är inblandade betyder detta istället ”att beröra omvärlden med partnerns händer.” (s. 80) 

Detta innebär att partnern måste kunna kommunicera i en form som utgår ifrån andra sinnen och 

perspektiv än vad denne är van vid.                              

    Dammeyer (2013) skriver att ”Mennesket utvikler sprog, hvis det får mulighed for det”(s. 12). Med 

detta i åtanke kan man säga att de specialpedagogiska insatser som behöver fokuseras på när det gäller

taktil/kroppslig kommunikation är på vilket sätt vi kan ge personer med medfödd dövblindhet 

möjligheter till att även utveckla språk. I bakgrunden togs det upp att trots att det i nuläget inte finns 

något existerande språk går det att se språkliga inslag i den dövblindfödda personens sätt att uttrycka 

sig. Det innebär att det många gånger är omgivningen som saknar kompetens i att tolka personens 

yttringar som språkliga, vilket sätter käppar i hjulet för den språkliga utvecklingen (Ask Larsen, 2013; 

Dammeyer & Nielsen, 2013; Hart, 2010, Nafstad och Rödbroe, 2013). Mer forskning om detta behövs 

där man tittar på kommunikationen i en språklig kontext för att erhålla mer kunskap (Ask Larsen, 

2013; Hart, 2010; Souriau, Rödbroe & Janssen, 2011). 

     Utifrån ovanstående grundar sig problemformuleringen till denna uppsats i ansvaret och 

utmaningarna som finns för den hörande och/eller seende partnern när det gäller att stödja personen 

med medfödd dövblindhet. Detta eftersom synen på och möjligheterna till utveckling inom 

kommunikation och språk för personen med medfödd dövblindhet bevisligen ryms inom partnerns 

attityd, kunskap och färdighet. Utmaningarna som ryms i problemformuleringen berör således dels 

skilda utgångspunkter för personen med medfödd dövblindhet och partnern i och med de olika 

sinnesupplevelserna, och dels utmaningen för partnern att ge möjligheter för fortsatt språklig 

utveckling.
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2.1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med studien är att undersöka seende och hörande partners uppfattningar och 

erfarenheter kring taktil/kroppslig kommunikation tillsammans med en person med medfödd 

dövblindhet. Vidare är syftet att beskriva hur omgivningen kan ge möjligheter till att utveckla ett språk

för personen med medfödd dövblindhet. För att besvara syftet utgår föreliggande studie från dessa 

frågeställningar:    

1. Hur ser partnern på sin roll som kommunikationspartner till personen med medfödd 

dövblindhet?

2.  Hur beskriver partnern deras kommunikation via taktila sinnet?

3.  På vilket sätt anser partnern att man kan ge möjligheter till att utveckla ett språk för personen 

med medfödd dövblindhet?
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3 Metod
I metodkapitlet redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter, metodval, studiens deltagare, 

genomförande, dataanalys samt etiska aspekter.

3.1 Metodologiska utgångspunkter

Den viktigaste teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är hermeneutik då detta är en kvalitativ 

empirisk studie om ett avgränsat fenomen. Den hermeneutiska traditionen handlar om tolkning och 

förståelse och i en empirisk studie är det viktigaste redskapet just tolkningen där tolkningar inte 

presenteras som sanningar mellan orsak och verkan utan som nya givande sätt att förstå exempelvis 

tankemönster och uppfattningar. Det innebär att det enligt en hermeneutisk forskningsansats finns 

flera sätt att att förstå världen eller ett visst fenomen på (Ödman, 2007). Syftet med denna studie är att 

undersöka uppfattningar, d.v.s. någons  föreställning om ett fenomen, vilket gör att hermeneutik utgör 

en lämplig utgångspunkt för studiens syfte. 

     Enligt en hermeneutisk ansats kan forskaren heller aldrig komma ifrån sin egen förförståelse vilket 

även präglat denna studie då ämnet i sig inte är helt nytt för författaren. From och Holmgren (2000) 

skriver att ”All förståelse bygger på förförståelse, utan förförståelse är ingen förståelse möjlig” (s. 

222). De menar att med en förförståelse kan forskaren beskriva studieobjektet med större precision än 

någon som inte har förförståelse. Det innebär att i en hermeneutisk ansats växer tolkningen fram i en 

cirkulär rörelse mellan forskarens förförståelse och det insamlade materialet. Det leder till ny 

förståelse som blir förförståelse i kommande tolkningsansatser. Inför tolkningen av resultatet har jag 

som författare av denna uppsats således använt mig av min egen förförståelse om medfödd 

dövblindhet och kommunikation via taktila sinnet, vilken jag införskaffat mig genom att tidigare ha 

arbetat som partner till personer med medfödd dövblindhet samt genom min nuvarande yrkesroll inom

specialpedagogik.

     Inom den hermeneutiska traditionen och dess kvalitativa metod består denna uppsats av en 

fallstudie med kvalitativa intervjuer, vilka sedan analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Metodvalen samt insamling av data redogörs närmare för i följande kapitel.

3.2 Metodval

Metoden till denna studie grundar sig i ett kvalitativt fokus snarare än kvantitativt då förhoppningen är

att kunna förstå och beskriva kvaliteter kring det fenomen som studeras. Fallstudier används ofta för 
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att försöka hitta svar på frågeställningar som berör sociala sammanhang och individerna som ingår i 

dessa sociala miljöer (Berg, 2009). Fallstudie som forskningsverktyg möjliggör även en fördjupning 

av ett avgränsat komplext fenomen där man kan titta på både helheter, detaljer samt det meningsfulla i 

verkliga händelser (Stake, 1995; Yin, 2008). Inom hermeneutiken är sammanhanget viktigt då kontext,

delar och helhet måste relateras till varandra för att bli meningsfulla. Kontexten består i fallstudien av 

Annas och assistenternas vardag, delarna av de olika sätt de kommunicerar på och helheten av deras 

gemensamma kommunikation. Valet av fallstudie som metod grundar sig därför i syftet med denna 

studie, att undersöka och beskriva assistenters uppfattningar om kroppslig/taktil kommunikation 

tillsammans med en person med medfödd dövblindhet, samt om att ge möjligheter till att utveckla ett 

taktilt/kroppsligt språk. Med stöd i fallstudien kan därmed komplexiteten i det som undersöks ramas in

och utgå ifrån empirin som kontext, d.v.s. vardagen som assistenterna befinner sig i tillsammans med 

personen med medfödd dövblindhet.

     I fallstudier rekommenderas att forskaren använder sig av olika metoder för att samla in data. I 

denna studie har dessa metoder valts utifrån att befinna sig i empirin för att lättare kunna förklara och 

beskriva fallstudiens komplexitet och kontext. Detta innebär att video har använts som underlag till att 

samla in exempel från empirin och direkta observationer utifrån kontext har möjliggjorts genom att jag

har varit med och filmat videosekvenser. Videoobservationer har använts som metod inom 

dövblindfältet sedan slutet av 1980-talet och blev ett ytterst viktigt pedagogiskt verktyg för att nå 

utveckling inom samspel och kommunikation för människor med medfödd dövblindhet och deras 

seende och hörande partners, och har därmed haft en avgörande roll när det gäller förändrat synsätt 

och metodsutveckling överlag (Rödbroe & Janssen, 2008; Rödbroe, 2010). Att använda visuellt 

material som utgångspunkt för en diskussion om dess betydelse banar även väg för en meningsfull 

grund för diskussion samt hjälp till att reflektera kring saker som annars kan tas för givna (Bryman, 

2011). De direkta observationerna som jag har gjort i och med filmningen har inte använts som 

datamaterial i denna uppsats, däremot har filmerna använts som utgångspunkt i fallstudien och mina 

observationer på plats har därmed stärkt min förförståelse. 

   Kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper samt enskilda intervjuer har genomförts för att samla 

in empiriskt material. Intervjuer är generellt sett en viktig informationskälla vid fallstudier och syftet 

med intervjuerna har därför varit att belysa assistenternas uppfattningar och få tillgång till detaljerad 

och nyanserad information från dem. 

3.3 Urval och deltagare

Inför urval av deltagare till den tilltänkta fallstudien hörde jag mig för med personer inom LSS 

verksamheten, som arbetar inom samma organisation som jag själv. I och med mitt arbete kände jag 

till vilka personer det finns med medfödd dövblindhet inom LSS verksamheten. Jag tog därför kontakt 
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med ett boende och frågade om assistenterna var intresserade av att delta samt kontaktade berörd gode 

man för att få klartecken även därifrån.

Huvudpersonerna i det empiriska material som denna fallstudie bygger på är en person med medfödd 

dövblindhet och hennes assistenter. Personen med medfödd dövblindhet kallas i denna uppsats för 

Anna, vilket är ett figurerat namn. Hon är i fyrtioårs åldern och bor i en lägenhet i en gruppbostad i 

mellersta Sverige. I bostaden har hon tillgång till assistenter dygnet runt. Anna har en medfödd 

dövblindhet orsakad av ett medfött syndrom. Det innebär att hon helt döv och blind och kommunicerar

via det taktila sinnet med hjälp av rörelser, handlingar och tecken.

     I fallstudien ingår även fyra assistenter till henne och för att dölja deras identitet har även de fått 

figurerade namn i uppsatsen: Marie, Stina, David och Jessica. De har lite olika bakgrund och har 

arbetat mellan nio månader – åtta år med personer med medfödd dövblindhet.  Marie är 34 år och 

studerar till arbetsterapeut. Hon har erfarenhet av olika vårdarbeten sedan 1998 och har arbetat 

tillsammans med Anna i två år. Stina är 25 år och är utbildad arbetsterapeut. Hon har arbetat med 

Anna i nio månader. David är 29 år och har sex års erfarenhet av att ha arbetat med personer med 

medfödd dövblindhet. Han har arbetat nattpass sedan -2008 i boendet där Anna bor. Jessica är 45 år 

och är utbildad undersköterska samt inom samhälle och kultur. Hon har erfarenhet av dövblindfältet 

sedan -2006 och har arbetat tillsammans med Anna i fyra år.

3.4 Insamling av data och genomförande av 

undersökningen

Genomförandet av insamling av material till denna uppsats har skett i tre olika etapper. Den första 

etappen bestod i att träffa Annas assistenter och enas om vad och hur, när det gäller filmsekvenserna. 

Den andra etappen bestod i att genomföra fokusgruppsintervjuer med assistenterna med några 

inspelade filmsekvenser som grund för gemensam diskussion samt samtal. I den sista etappen 

genomfördes enskilda intervjuer med assistenterna för att få deras individuella perspektiv på 

uppsatsens frågeställningar. Insamling av filmsekvenser pågick under två månader, februari-mars 

2014, fokusgruppsintervjuerna genomfördes under en dag i maj 2014 och de enskilda intervjuerna 

genomfördes vid fyra olika tillfällen under maj – juni 2014.

3.4.1 Insamling och urval av videosekvenser

Inledningsvis träffade jag Annas assistenter för att tillsammans identifiera vilka situationer vi skulle 

filma under en period. I detta arbete var det viktigt att identifiera de situationer som kunde möjliggöra 
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för Anna att prestera optimalt så att filmerna skulle utgöras av respekt och de bästa förutsättningarna 

för henne och deras gemensamma kommunikation. 

     I sin projektrapport beskriver Schöll Brede (2013) vikten av att utgå ifrån meningsfulla aktiviteter 

för att ha något att kommunicera om som en grund i att skapa ett språk sinsemellan. I de meningsfulla 

aktiviteterna kan det sedan dyka upp situationer som blir mer betydelsefulla och som man då vill dela 

och kommunicera om. I arbetet med att identifiera lämpliga aktiviteter/upplevelser, togs hänsyn till 

Schöll Bredes (2013) resonemang om meningsfullt samt betydelsefullt, varför de skulle innehålla 

dessa delar:

- aktiviteter/upplevelser som upplevs meningsfulla för brukaren

- aktiviteter som möjliggör för brukaren att få ett sammanhang och helhet genom det taktila sinnet (t 

ex genom taktil/kroppslig delaktighet, utforskning)

- aktiviteter/upplevelser som inbjuder till kommunikation. 

Utifrån dessa kriterier identifierade Annas assistenter aktiviteterna ”Handelsträdgård” och 

”Upplevelsepark”. Handelsträdgården är Annas arbetsplats som hon åker till en gång i veckan och där 

utför hon olika sorts sysslor så som att plantera blommor eller trädgårdsarbete utomhus. 

Upplevelsepark är en aktivitet som Anna deltar i en gång i veckan och är ett uppbyggt område som 

stimulerar till utforskning och samvaro. I upplevelseparken finns det möjlighet att utforska befintliga 

projekt, alternativt bygga nya saker utefter intresse. Det finns även möjlighet till att utforska naturen 

på olika sätt och att samlas och grilla runt en eldstad. Både handelsträdgården och upplevelsepark är 

kända och återkommande aktiviteter för Anna och som inbjuder till många sinnesupplevelser.  

      I insamlingen av videomaterial filmades även situationer i hemmiljön som antingen assistenterna 

eller Anna tog initiativ till. Det innebär att insamlingen av material, d.v.s. filmandet av Anna och 

hennes assistenter, skedde minst två gånger/vecka.

     Hela filmmaterialet består av 18 filmsekvenser och inför urvalet av filmsekvenser att utgå ifrån i 

intervjuerna, har några särskilda kriterier använts för att urskilja de goda exemplen. Kriterierna 1-3 

nedan har identifierats med hänsyn till teorier om taktil/kroppslig språkutveckling och vad som anses 

vara goda förutsättningar för att få till språk sinsemellan. Därav har hög grad av taktilitet, gemensamt 

fokus/intresse samt en god relation valts ut som viktiga kriterier i urvalet. Kriterierna 4-6 är hämtade 

från Vervleod et al., (2006) och beskriver mer tekniska och fysiska förutsättningar för att kunna 

använda sekvenserna 

1. Sekvensen har en så hög grav av taktilitet som möjligt från båda parterna

2. Det finns en gemensam utgångspunkt och intresse från båda parterna

3. Den dövblinda partnern är tillsammans med en seende/hörande partner som hon känner väl.

19



4.  Båda parter måste synas bra i bild

5. Inspelningarna ska vara av god kvalitet, exempelvis inte för mörka

6. Sekvenserna bör innehålla en kommunikativ upplevelse/aktivitet som varar minst flera sekunder.

Utifrån ovanstående kriterier valdes tre videosekvenser ut till att utgöra grundmaterial för intervjuerna.

Den första videosekvensen benämns ”Termosen”. Den andra sekvensen benämns ”Blomman” och den

sista sekvensen benämns ”Bilen”. De tre filmsekvenserna beskrivs i text nedan.

 Filmsekvens 1: ”Blomman”

Anna och Jessica befinner sig i Handelsträdgården. De sitter bredvid varandra vid ett bord. De har 

kroppskontakt men Anna sitter ned och Jessica står upp. På bordet framför dem finns en hög med jord,

planteringskrukor och små blomplantor att plantera. Anna håller en kruka framför sig och använder en 

liten spade för att ösa i jord i krukan. Anna och Jessica känner tillsammans i krukan för att se hur 

mycket jord det är kvar. De växlar mellan att hålla i spaden tillsammans eller att Anna håller själv. 

Anna känner även på spaden och jorden med munnen. Jessica kommenterar det som sker genom 

rörelser och tecken på Annas händer och kropp. Hon lägger även sin hand på Annas ena hand som 

håller i krukan samtidigt som Anna håller spaden och öser med den andra. Ibland visar Jessica riktning

mot jorden genom att lägga sin hand på Annas hand som håller i spaden och föra spaden i rätt riktning 

mot jorden. Jessica tecknar BLOMMA vid Annas mun och när krukan är full visar Jessica en 

blomplanta för Anna genom att låta den nudda hennes hand så att hon blir uppmärksam på blomman. 

De planterar blomman i jorden tillsammans, Jessica kommenterar KÄNNA på Annas hand och hon 

känner på jorden och blomman. Jessica tar fram en till kruka och för under sin hand under Annas hand

och tecknar MER. De planterar sedan två blommor till.

Filmsekvens 2: ”Termosen”:

Anna och Marie befinner sig i en upplevelsepark. De sitter bredvid varandra vid en liten trästuga på en

bänk. De håller gemensamt i en termos mellan sig och håller på att skruva av locket. När de fått av 

locket lägger Anna det på andra sidan om sig på bänken. Marie visar termosen för Anna igen och för 

sin hand under hennes och tecknar HÄMTA med en rörelse mot locket och sedan tecknar hon KOPP 

på Annas hand. De känner tillsammans på locket igen och hämtar det och lägger det mellan sig. Marie 

tar locket, som också kan fungera som en mugg, och visar det för Anna och gör sedan en tippande 

rörelse med termosen för att hälla innehållet i termosen i muggen. Anna visar då att hon inte vill 

genom att dra bort muggen och visa att den ska bort. Marie ber någon annan i närheten om att få något

annat att hälla innehållet i. Under tiden tar Anna Maries ena hand och för den upp och ned som i 

tecknet MJÖLK, Anna svarar FINNS/HAR INTE varpå Anna tecknar SÖTT. Anna och Marie får en 

plastmugg som de tillsammans häller innehållet i termosen i. Marie skruvar sedan på locket igen på 
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termosen samtidigt som Anna känner vad hon gör och sedan stoppar de ner termosen i ryggsäcken. De

har hela tiden kontakt med varandras händer så att de känner vad den andra partnern gör. 

Filmsekvens 3: ”Bilen”

Anna och Stina befinner sig vid Annas säng i hennes sovrum. Anna har tecknat något till Stina och 

båda vänder sig om mot hennes säng. Anna har sin ena hand på Stinas rygg och den andra under Stinas

ena hand och för henne mot och ned i sängen. Stina böjer sig ned och klappar hårt på sängen sedan 

vänder sig hon sig om och tecknar HÄMTA BLÅ BIL taktilt till Anna. De går tillsammans mot hallen 

och Anna tvekar lite i dörröppningen. Stina tecknar igen DIN BLÅ BIL taktilt och de går tillsammans 

ut till allmänutrymmet där Annas blå bil står på soffbordet. Stina visar bilen för Anna genom att föra 

handen mot bilen. Anna tar bilen och sätter sig i soffan där hon sedan känner på bilen.

3.4.2 Intervjuer

Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts, varav fyra fokusgruppsintervjuer med samtliga 

respondenter samt fyra enskilda intervjuer. Under fokusgruppsintervjuerna användes filmsekvenserna 

som grund och dessa intervjuer ägde rum efter varandra under samma tillfälle, d.v.s. respondenterna 

tittade på ett filmklipp i taget och sedan genomfördes en intervju i direkt anslutning till det sedda 

filmklippet där ett resonemang fördes utifrån innehållet kopplat till intervjuarens frågeställningar.  I 

fokusgruppsintervjuerna fokuserades allmänt på relation och kommunikation med filmsekvenserna 

som grund. Samtliga respondenter deltog under fokusgruppsintervjuerna som ägde rum i ett annex i 

anslutning till Annas lägenhet. Fokusgruppsintervjuerna inleddes med att jag upprepade syftet med 

studien, informerade om vilken filmsekvens vi skulle titta på samt frågade om det var okej att jag 

spelade in samtalet. Samtliga respondenter medgav samtycke till att intervjuerna spelades in. 

     Efter att vi tittat på ett filmklipp fick den assistent som medverkade i klippet tillsammans med 

Anna möjlighet att komma med kommenterar eller förtydligande om det som skedde på filmen. Efter 

det fördes ett samtal utifrån filmen med samtliga deltagare. Fokusgruppsintervjuerna var 

semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide med förutbestämda teman/områden. Detta 

möjliggör en flexibel intervjuprocess som inte är så styrd av forskaren (Bryman, 2011).

     De individuella intervjuerna knöt an till fokusgruppsintervjuerna men fokuserade mer på respektive

respondents roll som kommunikationspartner och hur de upplever just sin kommunikation tillsammans

med Anna. Även de enskilda intervjuerna var semistrukturerade intervjuer och eftersom de ägde rum 

en tid efter fokusgruppsintervjuerna informerade jag igen om syfte och anonymitet i studien. Samtliga 

deltagare gav sitt samtycke till att även de enskilda intervjuerna spelades in. Deltagarna fick välja 

själva vilken plats de ville vara på för att genomföra intervjun vilket gjorde att två av de enskilda 

intervjuerna ägde rum i annexet i anslutning till Annas boende och två ägde rum inne i boendet.
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 Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant för att få med respondenternas svar i 

deras egna ordalag. Intervjuerna delgavs sedan till respondenterna som hade möjlighet att komma med

synpunkter, för att se så de var nöjda med transkriberingen. Ingen av respondenterna hade 

kommentarer på transkriberingen utan den skrevs  ut och analyserades.

3.5 Bearbetning av data

För att kunna analysera intervjuerna har en kvalitativ innehållsanalys använts som metod. Den 

kvalitativa ansatsen av innehållsanalys används ofta inom forskning där fokus ligger på att tolka olika 

sorters texter, exempelvis intervjuer. En innehållsanalys är ursprungligen en kvantitativ metod, dock 

lägger den kvalitativa innehållsanalysen större fokus på tolkning av texten då de teman som 

framkommer visar den röda tråden och framhäver det latenta innehållet i intervjuerna. Kategorierna 

bildar det manifesta innehållet, alltså vad texten säger. Utifrån den underliggande meningen i 

kategorierna skapas sedan teman med ett latent budskap (Graneheim & Lundman, 2004). Att tolka 

intervjuerna och utgå ifrån sin egen förförståelse i arbetet med att förstå och skapa teman ligger 

således i linje med metodteorin. Analysen har präglats av en induktiv ansats vilket innebär att ingen 

mall eller kategorier/teman har utarbetats innan utan analysen har skett förutsättningslöst (Bryman, 

2011).

     Inför en innehållsanalys rekommenderar Graneheim och Lundman (2004) en process som följts i 

arbetet med att sammanställa intervjuerna. Bearbetningen inleddes med att läsa igenom hela texten, 

vilken av Graneheim och Lundman (2004) kallas för analysenhet, upprepade gånger för att få en 

känsla för helheten. Efter det har så kallade meningsbärande enheter plockats ut. Dessa enheter består 

av meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna kortas därefter ned, kondenseras, så texten blir mer lätthanterlig. De 

kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades i kategorier som återspeglar det centrala 

budskapet i intervjuerna. En kategori utgörs således av flera koder som har ett liknande innehåll. 

Slutligen formulerades teman som länkar samman flera kategorier.  I tabell 1 visas hur 

analysprocessen har gått till med två exempel på kategorier till ett tema. 
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Tabell 1. Analysprocess

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter

Kod Kategori Tema

”Och sen behöver ju inte det betyda att vi gör 
massor av saker utan att hon känner att att jag finns 
där och lyssnar på henne” (Jessica)

”Vi är ju hennes trygghet som ja eftersom ja hennes 
föräldrar bor längre ifrån också” (Stina)
”Min främsta uppgift är ju att förstå vad Anna vill” 
(David)

”ja men det är väl att vi kan försöka kommunicera 
med varandra man försöker ta in vad Anna vill” 
(David)
 ”ja att hon ska förstå vad det är vi ska göra härnäst 
o att hon ska få uttrycka sig också vad hon vill göra,
men att hon är med på noterna så jag inte bara drar 
iväg henne till bussen.” (Stina)
”Det är ju att hon ska få ett så bra och meningsfullt 
liv som möjligt och ha en social kontakt” (Jessica)

”Jag tycker det tar ganska lång tid o lära sig hur 
hennes eh kroppsliga uttryck, asså det tar lång tid 
att lära känna henne” (Jessica)

Tillgänglighet och 
lyhördhet från 
partnern

Trygg person

Kunna avläsa 
Annas uttryck

Strävan efter 
kommunikation

Att kunna 
kommunicera med 
Anna

Känna mening och 
social gemenskap

Det tar tid att lära 
sig avläsa Anna 
och lära känna 
varandra

Tryggt stöd i 
vardagen

Kommunikation

Meningsfullt liv

Tar lång tid att 
etablera relatio

Partnerns 
roll

Relation 
och tillit

PARTNERKO
MPETENS 
OCH 
KOMMUNIKA
TION VIA 
TAKTILA 
SINNET”Jag ser det som att jag är en trygghet för henne 

eftersom vi kan göra i princip vad som helst 
tillsammans och jag känner inte att det är nåt som 
helst jobbigt.. o alltså vi kan sticka iväg och jag 
känner att hon är trygg med mig...så jag tror att jag 
är ganska trygg för henne och att jag är en trygg 
punkt” (Marie)

”Men ändå att hon känner att jag vet vad hon 
menar, att hon är trygg i det om man säger...som t 
ex att hao vet att jag vet vilken kudde hon vill ha 
som vi har pratat om, såna saker, att hon vet att jag 
vet...att det finns saker, vad det kan finnas och vad 
man kan göra o så, mm, vilka kex hon gillar och 
såna saker. Ja jag tror att hon känner sig trygg så” 
(Jessica)

”ja vi gjorde ju kaffe i hennes lägenhet sen gick 
hon o la sig i sängen o då sprang jag på toaletten o 
när jag kom tillbaka då sitter hon med sin mugg o 
har hällt upp kaffe...man bara jaha  haha jag var så 
överflödig...ja det är det jag menar, att man alltid, 
eller jag är nog för snabb hela tiden, hon kan ju så 
mycket själv” (Stina)

Ehm..det är väl att det är ju mycket närhet med 
henne...det är ju ändå mycket nära, brygger vi kaffe
så är hon ju verkligen med , hon känner vad mina 
händer gör och vi gör det tillsammans, alltså hon är
ju väldigt nära med hela kroppen” (Marie)

Upplevelse av 
trygghet i 
relationen från 
båda parter

Annas upplevelse 
av att assistenten 
vet vad hon menar 
och vill ha

Assistentens 
upplevelse av att 
Anna kan

Relationen präglas 
av en närhet i 
vardagen

Trygghet i 
relationen

Tillit till 
varandras 
förmåga och 
kompetens

Närhet är en 
förutsättning för 
relationen
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Utifrån innehållsanalysen av hela det empiriska materialet utkristalliserades sammanlagt tre teman 

med tillhörande underkategorier, vilket visas i tabell 2 nedan.

Tabell 2. Teman och underkategorier

Teman Underkategori Underkategori Underkategori Underkategori

Partnerkompetens och 
kommunikation via det 
taktila sinnet

Partnerns roll Relation och tillit Partnerns 
förmåga och 
medvetenhet

Att ta någon 
annans 
perspektiv

Bidrag i kommunikationen Annas 
uttryckssätt

Partnerns 
uttryckssätt

Ömsesidig 
kommunikation

Utveckling av ett 
taktilt/kroppsligt språk

Organisatoriska 
förutsättningar

Att utveckla 
kommunikationen

3.6 Forskningsetiska aspekter

Inför denna studie aktualiserades en del etiska aspekter som jag har tagit hänsyn till. Vetenskapsrådet 

(2002) anger fyra huvudkrav för forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

     Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om dennes uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att forskaren 

ska inhämta samtycke till deltagande i studien av deltagaren. Inom konfidentialitetskravet ingår 

sekretess och tystnadsplikt och nyttjandekravet anger att insamlade uppgifter om deltager endast får 

användas i forskningsändamål.

     I det inledande arbetet med denna studie tog jag kontakt med gruppboendet där Anna bor och 

ställde frågan till personalen om de var intresserade att delta i studien. Efter att de visat intresse 

bestämde vi att jag skulle komma till deras personalmöte för att ge information och för att göra en 

gemensam start som alla var delaktiga i. På mötet informerade jag om studien, hur jag hade tänkt med 

upplägget och frågade om de accepterade att bli filmade tillsammans med Anna samt intervjuade. Jag 

informerade även om sekretess och att alla personuppgifter kommer behandlas anonymt. I denna 

uppsats har jag heller inte skrivit ut namn på ort eller gruppboende för att undvika att man kan gissa 

sig till vilka personerna i denna studie är. Efter mötet skickade jag ut en beskrivning av studien via 

mail med syfte och beskrivning över upplägget med filmningen. När det gäller förhandsinformation 

har jag på Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer inte gett så mycket förhandsinformation till 

deltagarna eftersom de medverkar aktivt i studien. De har vetat om vad studien handlar om och vad 

syftet är men inte mer än så. 

     Kontakten och informationen till de medverkande assistenterna medförde att de gav sitt samtycke 

till att delta i studien. På grund av kommunikativa och begreppsmässiga svårigheter var det inte 
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möjligt att fråga Anna. Enligt World Medical Associations (2014), som föreskriver etiska regler för 

forskning på människor i Helsingforsdeklarationen, måste man ha samtycke från en, vad de kallar, 

försöksperson. Om detta ej är möjligt ska samtycke istället inhämtas från vederbörandes 

ställföreträdare. Jag har därför vänt mig till Annas gode man som för hennes talan och bevakar hennes 

rättigheter. Till denne skrev jag ett skriftligt brev där jag redogjorde för studien, sekretess och vad det 

skulle innebära för Anna att medverka, d.v.s. bli filmad tillsammans med sina assistenter. Jag bad 

hennes gode man att höra av sig och därigenom fick jag dennes samtycke till Annas medverkan. Mitt 

mål är därför att beskriva, observera och redogöra för hennes medverkan med största respekt och min 

förhoppning är att hon kan få glädje av denna studie genom att den bidrar till ytterligare förståelse och 

utveckling av hennes taktila uttryckssätt och språklighet. 

3.7 Metoddiskussion

Validitet handlar om huruvida studien mäter det man tänkt mäta, d.v.s. studiens trovärdighet. För att 

validiteten ska vara tillfredsställande är det viktigt att forskaren förklarar sina metodiska val genom 

hela arbetsgången så att läsaren kan följa processen.  I arbetet med denna studie har de metodval som 

gjorts varit grundade på studiens syfte och ambitionen har varit att beskriva dessa val så tydligt som 

möjligt. 

    För att uppnå empirisk mättnad och fördjupa förståelsen användes flera källor för datainsamling. Då

syftet var att undersöka uppfattningar kändes intervjuer som ett självklart val för att samla in empiriskt

material men även observationer utifrån olika sammanhang har använts genom video. 

    Samtliga intervjuer spelades in för att inte missa något som sades och transkriberades därefter. 

Samtliga respondenter fick sedan möjlighet att läsa igenom intervjuerna och komma med synpunkter 

på det insamlade materialet.  Under fokusgruppsintervjuerna samt de enskilda intervjuerna användes 

en intervjuguide med förutbestämda områden att prata om. Detta innebär att samtliga respondenter 

fick frågor som berörde samma saker men att dialogen under intervjuerna styrde i vilken ordning dessa

områden behandlades. För att beskriva hur tolkningen av materialet har gjorts har exempel redovisats 

utifrån en innehållsanalys och citat har använts i resultatdelen som ett sätt att påvisa vad tolkningen 

grundar sig i. 

    Kvale (1997) nämner analytisk generalisering där resultaten i en fallstudie kan ge vägledning för en 

annan situation. För att kunna göra en analytisk generalisering krävs det att man ser till skillnader och 

likheter för de olika studierna, vilket den som tillämpat generaliseringen ansvarar för.  Jag har därför 

försökt att beskriva empirin så verklighetsförankrat som möjligt med exempel i form av citat så att det 

ska vara möjligt att göra en jämförelse av det som framkommit.
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4 Resultat
Resultatet redovisas nedan under respektive tema samt  underkategorier. Resultaten redovisas i 

löpande text med exempel i form av citat från intervjuerna. I de fall där respondenterna talar om eller 

hänvisar till ett tecken i svenskt teckenspråk anges det med versaler i texten eller citatet. 

4.1 Partnerkompetens och kommunikation via 

taktila sinnet
Under intervjuerna gav respondenterna sin syn på att vara kommunikationspartner till Anna samt vad 

det innebär för dem att kommunicera via det taktila sinnet. Respondenternas uppfattningar beskrivs 

under respektive underkategori nedan.

4.1.1. Partnerns roll 

Samtliga respondenter ansåg att deras roll är mycket viktig och att de har en stor betydelse för Anna:

”Att man känner den här närheten eftersom den enda brukarna har det är ju oss, den enda Anna har är 

ju oss, vi är ju hennes trygghet som ja eftersom ja hennes föräldrar bor längre ifrån så”. (Marie)

När det gäller ens främsta uppgift som kommunikationspartner beskrevs detta som att vara ett tryggt 

stöd i vardagen för Anna och att hon ska få ett meningsfullt liv. Respondenterna beskrev det som att 

Anna ska känna att de finns där och lyssnar på henne och att de är en trygghet i vardagen för henne.

Kommunikationen nämndes även ur flera aspekter i anknytning till partnerns roll. Dels att det är 

viktigt att Anna får möjlighet att uttrycka det hon vill och att partnern lyssnar och försöker förstå vad 

hon vill samt dels att partnern kan uttrycka sig på ett sådant sätt att Anna förstår vad som menas.

4.1.2 Relation och tillit

Gemensamt för alla respondenter var att de upplevde att de har en bra relation till Anna och att 

relationen handlar mycket om att ha tillit till varandra. Relationen upplevde de även viktig som grund 

för kommunikationen då hur väl man känner Anna är avgörande för assistentens förmåga i att avläsa 

hennes kommunikation:

”Det tar lång tid att lära sig hur hennes kroppsliga uttryck är”. (Jessica)

”Det tar ett halvår liksom och börja hitta hennes uttryck för det är så små gester”. (Jessica)
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Ovanstående citat från intervjuerna vittnar även om att relationen tar tid att bygga upp. Under 

intervjuerna framkom det även att de har byggt upp en tillit sinsemellan som både handlar om trygghet

i relationen men också en tillit till varandras förmågor. Respondenternas upplevelse av Annas tillit till 

dem var att hon känner sig trygg med dem, att hon litar på att de vet vad hon menar och att de vet 

saker om omvärlden:

”Hon vet att jag vet...att det finns saker, vad det kan finnas och vad man kan göra och så”. (Jessica)

När det gäller respondenternas tillit till Anna beskrev de liknande att de känner sig trygga i relationen 

med henne. De använde även uttryck så som ”Hon kan jättemycket” (Jessica) och ”hon kan lite mer än

vad hon säkert gör” (David), vilket beskriver en tillit till hennes egen kompetens i kommunikationen 

dem emellan.

I samspråk om kommunikation via det taktila sinnet och partnerkompetens var närhet ett viktigt inslag

och något som respondenterna samtalade mycket om och som de kunde ge flera exempel på från sin 

vardag i mötet med Anna. Närheten beskrevs som en del av relationen och tryggheten och kunde till 

exempel innebära att finnas till hands hela tiden som assistent och vara lyhörd. Att just finnas till 

hands rent fysiskt nära Anna angavs även som en förutsättning i kommunikationen:

”Man kan ju missa uttryck som hon gör om vi inte finns där nära henne hela tiden”. (Jessica)

”Det är ju mycket närhet med henne...hon känner ju vad mina händer gör och vi gör det tillsammans, 

alltså hon är väldigt nära med hela kroppen”. (Marie)

Närheten ansågs alltså som en förutsättning både så att assistenterna kan uppfatta Annas uttryck men 

också så att Anna kan uppfatta deras uttryck. Det sista citatet beskriver även hur närheten inte bara 

innebär nära med händerna utan hela kroppen.

4.1.3 Partnerns förmåga och medvetenhet  

Under intervjuerna belystes taktil kommunikation utifrån respondenternas egen förmåga till taktil 

kommunikation samt medvetenhet om hur de gör. 

Samtliga respondenter ansåg att det är svårt att sätta ord på vad det innebär att kommunicera via taktila

sinnet och vad det är de faktiskt gör. En av respondenterna beskrev det taktila som ”Hennes [Annas] 

sätt och liksom se, verkligen”.(Marie), vilket innebär en medvetenhet om det taktila som ett alternativt

sinne till synen, d.v.s. för att kommunicera med omvärlden, för någon med medfödd dövblindhet. En 
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annan av respondenterna beskrev kommunikation via taktila sinnet som att ”Det är en känsla”. 

(Jessica)

I samtalen om att kommunicera via det taktila sinnet framkom dock att det är något som merparten av 

respondenterna känner sig bekväma i och något som de anser är naturligt och viktigt i kommunikation 

med Anna. Samtliga var även överens om att det tar tid att lära sig och komma in i:

”Det är ingenting du lär dig på en vecka man måste vara med och känna med kroppen, så det tar ju 

ganska lång tid att sätta sig in i”. (Marie) 

Medvetenheten i hur respondenterna använder kroppen i kommunikation med Anna skiljde sig lite åt. 

Några angav att de inte tycker att de tänker så mycket på det i mötet med henne utan att det blir som 

ett naturligt inslag efter ett tag. En av respondenterna beskrev det dock som en medveten strategi:

”Jag tänker ju hela tiden på när jag jobbar med Anna hur jag förhåller mig alltså... t ex idag när vi var i

blomhuset då hur jag sitter med min fot t ex så hon känner hela tiden och när jag gör en rörelse att hon 

vet om att nu ska vi öppna det här skåpet eller nu tar jag fram ryggsäcken...att man förhåller sig på ett 

sätt med kroppen hela tiden...och det är jag väl medveten om att jag gör, jag gör ju det som en strategi 

för att hon ska förstå vad jag menar”. (Jessica)

Merparten av respondenterna resonerade även kring sin egen kommunikativa kompetens kontra andras

kompetens som också finns i Annas närhet. En av respondenterna gav exempel på där Anna tecknade 

mer eller var mer följsam med andra personer:

”Ja men för när jag tecknar så tycker inte jag att hon lyssnar med händerna, hon håller oftast inte kvar 

händerna...men jag vet att ibland har jag sett att om X eller någon har tecknat med henne då har hon 

lyssnat mer”. (Stina)

I detta exempel beskrevs X ha mer teckenspråkliga kunskaper än Stina. Ett annat exempel på där 

Annas egen kompetens stärks av partnerns är då Annas tecknande ökade i takt med att partnern lärde 

sig mer: ”Sen har inte jag haft så mycket tecken heller, det är ju mer nu de senaste månaderna eftersom

jag inte hade så mycket kunskaper om det i början...så då tecknade vi knappt någonting med varandra, 

och hon tecknade inte mycket med mig heller men nu har hon börjat teckna mer med mig när hon 

märker att jag tecknar mer med henne”. (Stina). De beskrivna exemplen tyder på att 

kommunikationspartnerns egna kommunikativa förmåga är viktig för och påverkar Annas egna 

kommunikativa kompetens.  
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4.1.4 Att ta någon annans perspektiv

Förutom partners förmåga och medvetenhet om det taktila sinnet samtalade respondenterna även om 

att kunna sätta sig in i hur Anna upplever saker taktilt.

När det gäller att kunna sätta sig in i hur Anna upplever saker taktilt ansåg samtliga respondenter att 

det är mycket svårt. De ansåg att det går att tolka om hon ger uttryck för något hon upplever men att 

det är mycket svårt att egentligen veta hur hon känner.  ”Det är svårt, jag kan ju se på henne om hon är

avslappnad eller liksom har ett minspel om hon är glad eller orolig eller så men man kan ju inte veta 

hur hon innerst inne känner sig, det är väldigt svårt att veta”. (Jessica)

”Det är nästan omöjligt, jag vet inte ens om hon tycker saker är roligt eller, hon visar ju inte så 

mycket”. (Stina)

En av respondenterna beskrev hur han försöker tänka sig in i hur det ser ut och känns med kroppen i 

kommunikationen med Anna för att kunna förmedla det till henne:

”Det är svårt att säga exakt hur man gör tycker jag utan det blir bara... hur skulle jag 

göra om liksom om vi ska knyta skorna liksom bara där hur gör jag då? Jo då måste man gå ned på knä

jo men då gör jag det liksom med Anna, nånting sånt ”. (David)

4.2 Bidrag i kommunikationen
Under intervjuerna resonerade respondenterna om hur de och Anna bidrar till kommunikationen, d.v.s.

på vilket sätt de uttrycker sig så att det kan uppfattas av den andra. Respondenterna kunde även 

beskriva situationer från deras vardag i mötet med Anna där de upplevde att kommunikationen och 

fokuset dem emellan var ömsesidigt. Respektives bidrag till kommunikationen samt den ömsesidiga 

kommunikationen redovisas nedan i underrubriker. 

4.2.1 Annas uttryckssätt

Respondenterna beskrev Annas uttryckssätt genom att hon har ett begränsat teckenförråd som hon 

använder på olika sätt men att hon även har förmågan att uttrycka sig via tecken på ett adekvat sätt. 

Vidare beskrev de att hon använder symboler i kommunikationen, använder sin kropp och kroppsliga 

uttryck som kommunikationsmedel samt använder sig av platser som referens i kommunikationen.

Att Annas kommunikation bygger på kroppsliga uttryck beskrev respondenterna genom exemplen 

”Drar med oss dit hon vill” (Stina), ”Hon använder sin kropp som kommunikationsmedel” (Jessica) 

och ”Hon visar liksom med kroppen och minspel” (Jessica). Vid frågan om Anna använder kroppsliga
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uttryck för att förmedla något specifikt var det svårare för respondenterna att komma på något 

exempel men alla var eniga om att känslouttryck är något som hon uttrycker via kroppsliga uttryck till 

exempel glädje, oro, missnöje eller smärta.

Flera av respondenterna kunde även ge exempel på där Anna använder föremål som en symbol i 

kommunikationen, till exempel kan hon ha med sig ett kaffefilter när hon tar kontakt med dem och det

upplever de då som att det står för att hon vill brygga kaffe.

Annas teckenförråd upplevs vara begränsat, dock använder hon de tecken hon behärskar på olika sätt. 

Respondenterna beskrev både hur ett tecken som Anna tecknar kan betyda olika saker samt hur hon 

även använder dem i relevanta sammanhang:

”Om hon tecknar MJÖLK då kan det betyda att hon vill ha saft eller hon vill ha juice eller hon vill 

bara ha vatten eller hon kanske vill ha någonting att äta, alltså det kan vara så mycket...”. (Marie)

”Vi satt nere vid sjön... och vi satt på såna där underlägg och då tog hon mina händer jätte försiktigt så 

liksom tecknade hon HEM och BIL och jag blev så glad att hon verkligen visade så tydligt”. (Jessica)

”Mig tecknade hon BIL till en gång för då, jag tar alltid med bilen när vi åker någonstans men då hade 

jag inte tagit med den, och då stod hon och tecknade BIL och jag bara ja vi ska åka bussen...men sen 

just det hon vill ju ha bilen, då var det att hon ville gå och hämta bilen”. (Stina)

I intervjuerna samtalade samtliga respondenter kring hur Anna brukar referera till platser i 

kommunikationen: En av respondenterna beskrev det enligt följande:

”Hon tar med och visar på platser som hon kan visa på, som hon fick ju en ny kudde som hon inte ville

ha och då visade hon jättemycket och vi skulle leta överallt efter den gamla kudden i lägenheten och vi

skulle klättra upp på varenda garderob och in och känna överallt och så gick hon till sängen och visade

att här kudden har varit här men nu är den ja var?”. (Jessica)

I ovanstående citat beskrivs alltså hur Anna och hennes assistent kommunicerar om Annas kudde och 

att hon då kroppsligen refererar till platsen i sängen där kudden brukar vara.

4.2.2 Partnerns uttryckssätt

Kroppsuttryck och rörelser var begrepp som återkom i samtal om partners bidrag i kommunikationen. 

Respondenterna beskrev det som att de använder kroppen mycket i kommunikationen eftersom det är 

så Anna uttrycker sig och gör sig förstådd, ”Det är vår kommunikation”. (Marie)
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I beskrivningar av kroppsuttryck använde respondenterna uttrycket att de visar:

”Vi hjälps åt liksom med händer och så och visar mer vad det är”. (David). Att visa stod för att 

använda rörelser som om man utförde något konkret:

”Det är ju inte som att vi tecknar skruva på locket utan vi följer med i hennes rörelser och skruvar på 

locket...och sen när vi följer med i hennes rörelser då är det nog som en bekräftelse för henne med”. 

(Marie)

Att följa med i rörelser kallade respondenterna för att avspegla varandra. Dessa rörelser och 

bekräftelse för Anna ansågs även kunna vara mycket subtila.  Att visa genom rörelser kunde även 

innebära att visa via handlingar, t ex att leda Anna till och visa sängen när det är läggdags. En av 

respondenterna beskrev även hur han använder kroppen för att märka ut riktningar i 

kommunikationen: ”Det är nog kroppsspråket man använder, liksom riktade med kroppen, liksom att 

hit ska vi gå”. (David)

Respondenternas egna bidrag i kommunikationen bestod även av anpassningar till Anna i 

kommunikationen genom lugnt tempo, pauser, symboler, taktila tecken samt föremål. Tempot och 

pauser var något som utmärktes som särskilt viktigt för att anpassa kommunikationen så bra som 

möjligt till Anna. Samtliga respondenterna beskrev hur de upplevde att just paus och väntande i 

situationen har stor betydelse i kommunikation med henne, samt att det många gånger handlar om 

dagsform kopplat till utmaningar i vardagen som en konsekvens av hennes funktionsnedsättning:

Jessica: ”Du måste vänta tills hon är färdig med det

Stina: Hon lyssnar ju inte när hon är inne i sitt...

Jessica: Näe, det går ju inte hur du än försöker liksom avbryta och teckna så näe då får man vänta”

Föremål använder respondenterna som symboler i kommunikation med Anna. Ofta används de i 

kombination med tecken, exempelvis att de visar morgonrocken för henne i kombination med att de 

kommunicerar och tecknar ”DUSCHA”.

Vidare nämndes bekräftelse på Annas bidrag i kommunikationen som en viktig del i respondenternas 

anpassade kommunikation med henne. En av respondenterna beskrev det som att hon alltid försöker 

bekräfta henne i det hon uttrycker, och även om de inte alltid når en gemensam mening så är det 

viktigaste att hon alltid i alla fall försöker.

När det gäller konventionella tecken är samtliga respondenter överens om att det inte utgör merparten 

av kommunikation mellan dem och Anna men att de även är ett viktigt inslag både från Annas och 
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deras sida. De försöker att teckna taktilt med henne så mycket som möjligt och använder tecken för att

förklara. En av respondenterna beskrev hur han ger Anna tecken för saker för att på så sätt gynna 

hennes språkutveckling:

”Ge henne tecknen när hon vill någonting liksom att eh som skor eller nånting sånt ...så kan man ju 

teckna att ja men skorna får vara där och ge henne lite tecken ...så försöker man ge henne tecknen så 

att hon kanske snappar upp nånting eller nåt tecken här och där”. (David)

Förutom tempo, tecken, rörelser med mera som har beskrivits utifrån respondenternas resonemang om 

hur de bidrar i kommunikation med Anna och hur de anpassar sin kommunikation till henne, har de 

även beskrivit en sorts kommunikation som blir individuell, som enbart den respondenten och Anna 

delar. En av respondenterna beskrev till exempel att de har ”Små egna rörelser” (Stina) som hon 

använder sig av i kommunikation med Anna, att klappa på baksidan av hennes ben samtidigt som hon 

visar stolen eller ”När man kommer på morgonen då säger jag kanske inte god morgon utan då brukar 

jag klappa på ett visst sätt på ryggen och så vet hon att det är jag”. (Stina)

Utifrån resonemang kring partnerns viktiga roll för Annas egen utveckling uttryckte även 

respondenterna att det är lätt att kommunikationen enbart grundar sig på de uttryckssätt som Anna har,

d.v.s. att partnern i merparten av kommunikationen använder samma kommunikativa former och 

inslag som Anna. Respondenterna beskrev allihopa utmaningen i att uppfatta och tolka respons från 

Anna i kommunikationen och att hon många gånger inte ger respons i samma kommunikativa form 

som de, vilket påverkar hur de själva kommunicera med henne: ”Jag tror man glömmer bort att 

använda tecken när Anna inte kommunicerar med tecken tillbaka tror jag”. (David)

4.2.3 Ömsesidig kommunikation

I intervjuerna om kommunikation mellan respondenterna och Anna samtalade samtliga om och gav 

exempel på situationer där kommunikationen dem emellan fungerar bra. Detta blev extra tydligt i 

utgångspunkt i filmerna där respondenterna satte ord på vad de såg och vad som hände. Utifrån dessa 

samtal och exempel kunde denna ömsesidiga kommunikation identifieras och beskrivas genom att det 

ofta sker en förhandling där båda aktivt bidrar för att komma fram till en gemensam mening. Den väl 

fungerade kommunikationen kännetecknades även av en slags följsamhet, mjukhet och flyt i 

kommunikationen.

Flytet i kommunikationen kännetecknas av att det är mindre avbrott i kommunikationen och fokus 

över längre tid från båda parter. Flytet förstärks även av motivation och kan då också leda till en 

förhandlingsprocess: ”Om det är något som är motiverat då kan vi hålla på ganska länge fram och 

tillbaka och jag visar och känner och försöker komma med förslag”. (Jessica)
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”Till exempel om man vet att hon har saft men så visar hon jättetydligt att det var inte det hon ville ha 

så kanske man ger henne något annat och då vill hon inte heller ha det och då liksom undersöker vi 

kylen tillsammans och då kan det vara något helt annat”. (Marie)

Följsamheten och mjukheten innebär att Anna är intresserad och nyfiken till att följa partnerns händer:

”När hon lägger sin hand på min … det gör hon ju absolut inte om hon inte själv vill”. (Jessica),  ”Hon

är liksom sådär mjuk och följer med, den här mjukheten i rörelsen”. (Jessica).

4.3 Utveckling av ett taktilt/kroppsligt språk
Då uppsatsen delvis handlar om att ge möjligheter till att utveckla ett taktilt/kroppsligt språk ägnades 

tid under intervjuerna till att resonera om hur respondenterna ser på detta.  I det gemensamma 

resonemanget om att kunna ge möjligheter urskiljdes några konkreta exempel på förutsättningar som 

behöver finnas och utmaningar i respondenternas vardag tillsammans med Anna. Dessa redovisas 

under respektive underkategori nedan.

4.3.1 Organisatoriska förutsättningar

En del av de förutsättningar som respondenterna förknippade med att kunna ge möjligheter för Anna 

att utveckla ett taktilt/kroppsligt språk var av organisatorisk karaktär. En av respondenterna talade till 

exempel om att kunna vara tillgänglig och ha fokus som partner som konkreta förutsättningar. Hon 

menade att det ibland är svårt att ha full tillgänglighet och fokus för Anna när man arbetar i ett boende 

med flera brukare, ”Om man kan få mer fokus att jag inte hela tiden måste vara tillgänglig utan att jag 

kan finnas och jag kan bara vara med Anna.” (Jessica)

Andra förutsättningar som nämndes var att att kunna ha en dialog med andra ”Såhär gör jag hur gör 

du? Att man liksom har en diskussion kring det här med dövblindhet, att man har det levande”. 

(Marie) samt möjligheten till att använda video som ett verktyg att kunna diskutera utifrån. En av 

respondenterna hävdade till exempel att genom att se på filmsekvenserna tillsammans blev det mer 

tydligt att de inte använder så mycket tecken i kommunikation med Anna och att hon inte hade tänkt 

så mycket på det innan.

Hjälp och stöd i form av handledning för att höja sin egen kompetens nämndes även som ett sätt att 

komma vidare i arbetet för att få nya idéer och infallsvinklar.

4.3.2 Att utveckla kommunikationen

I arbetet med att ge möjligheter till att utveckla ett språk resonerade respondenterna utifrån 

kommunikationen på olika sätt och hur man skulle kunna utveckla den, både sin egen men även deras 
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gemensamma kommunikation. De tog exempelvis upp att det skulle hjälpa om de utvecklar sitt eget 

teckenförråd mer. I kommunikationen dem emellan utmärktes att jobba vidare på den kommunikation 

de har och fördjupa den: 

”Det handlar om väldigt små saker, det kanske inte syns så mycket utåt, men ändå att man har mer 

kontakt, hon visar mera...använda flera tecken och bli tydligare med sin kropp”. (Jessica)

”Det hon har kan man utveckla kanske...på nåt sätt..att hon liksom får va med mer och känna mer och 

bestämma mer så...”. (Marie)

I arbetet tillsammans med Anna kunde respondenterna ringa in två stora utmaningar kopplat till att ge 

möjligheter till att utveckla ett taktilt/kroppsligt språk. Den ena utmaningen var motivation och 

intresse för kommunikationen från Annas sida och den andra var svårigheten att kommunicera om 

något utanför här och nu.

Samtliga respondenter beskrev utmaningen i att finna något som intresserar Anna så pass mycket att 

hon vill kommunicera om det och att de upplever att det är det som är kärnan i om de ska komma 

vidare: ”Att hitta det där som, ja intresserar Anna och inte bara under en minut utan återkommande 

också”. (David)

Många av de exempel som de ger beskriver deras vardag tillsammans med Anna och att det mestadels 

blir kommunikation om vardagsrutiner. Detta upplever de som ett skäl till att det svårt att komma 

vidare ”För nu känns det som om ..allt vi gör varje dag det är samma sak dag ut och dag in så och 

sen”. (Marie)

Utmaningarna kopplade till motivation och intresse är alltså dels att hitta det som intresserar Anna så 

pass mycket att hon vill kommunicera om det och dels att försöka att komma ifrån vardagen mer och 

hitta på saker tillsammans så att man får nytt innehåll att kommunicera om. Innehållet kan sedan 

hjälpa till att motivera och intressera Anna till att delta i kommunikation om det. En av respondenterna

beskriver till exempel att det kan underlätta att ”Utsättas för utmaningar ihop...när vi t ex var iväg på 

höstfesten, bara en sån sak tyckte jag gjorde att det hände nåt, alltså att det utvecklades något mellan 

oss”. (Stina). Samtliga menade även att om Anna är motiverad är hon kvar i den processen under 

längre tid och bidrar även mer själv, ”Hon propsar mer på att det här vill även jag göra”. (Jessica)

Utmaningen i att samtala om något utanför här och nu är att ”Man pratar ju mycket om det som händer

här och nu i stunden, det är inte så att man kommunicerar om kommer du ihåg igår eller när vi var ute 

och åkte bil utan säger jag bil då är det ju liksom nu då ska vi åka bil nu”. (Jessica). Respondenterna 

upplever att Anna är mycket här och nu och att det är svårt att samtala om något annat. De berättar att 
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eftersom de upplever att detta är svårt försöker de heller inte att för in detta som ett inslag i 

kommunikationen. De ser dock möjligheter till att kunna samtala med henne om händelser utanför här 

och nu, exempelvis om det skulle vara  ”En väldigt annorlunda händelse som har hänt igår 

kanske...kanske om hon råkat slagit sig någonstans och man får känna på det och såna saker om det är 

något väldigt speciellt”. (Jessica) eller om de ”Haft med sig några saker därifrån [från den 

gemensamma festen]”. (Stina), som då kan fungera som symboler att kommunicera om.
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5 Diskussion
Inledningsvis i denna uppsats beskrevs medfödd dövblindhet och vad det innebär för personen själv 

men också för den omgivande sociala miljön, och där det framgick att det är en liten och utsatt grupp i 

Sverige. Vidare anger Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 

2008:26) betydelsen av att ha tillgång till information och kommunikation för fullt åtnjutande av alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det har också fastslagits att det inte finns tillräckligt 

med kunskap om detta i nuläget varför studier och vidare forskning om detta är extremt viktigt för 

personer med medfödd dövblindhet. Jag vill därmed uppmärksamma denna fallstudie samt dess  

relevans för målgruppen och kommunikationspartnerna i den omgivande sociala miljön.

     I denna diskussion förs ett resonemang utifrån resultatet kopplat till tidigare forskning och teorier. 

Det innebär att jag har valt ut centrala delar som sammanfattar de viktigaste resultatet och som berör 

de teman med tillhörande innehåll som beskrivits. För att exemplifiera och ytterligare knyta an till 

assistenternas uppfattningar används en del citat från intervjuerna även i diskussionen.

5.1 Taktil/kroppslig kommunikation

Utifrån resultaten kan man se att respondenterna anser att deras roll som partners till Anna till stor del 

handlar om kommunikation på olika sätt. De ansåg vidare att relationen de har med henne utgör en 

grund för deras gemensamma kommunikation då relationen är avgörande för tilliten och närheten men 

också för hur väl de kan tolka Annas uttryck.  I relation till Annas uttryckssätt reflekterade 

respondenterna över att det kan vara svårt att uppfatta hur hon känner sig och att det också skiljde sig 

en del åt bland respondenterna, en del tyckte att de ser på hennes uttryck om hon är glad o.s.v. och en 

del tyckte att det var väldigt svårt att veta. Detta hänger troligen ihop med att samtliga var ense om att 

det tar väldigt långt tid att lära sig att kommunicera med Anna och att komma förbi den låga 

läsbarheten så att de kan tolka hennes uttryck. Av resultatet att döma upplevde även respondenterna att

det är mycket svårt att sätta sig in i hur Anna upplever och uppfattar saker och just svårigheten i detta 

skulle kunna ses som en stor utmaning i deras kommunikation och utveckling av denna då vikten av 

detta understryks av flera forskare och författare (Hart, 2010; Nafstad & Rödbroe, 2013; Souriau, 

2011b). Respondenterna kunde ändå ge exempel på att det går att försöka ha en utgångspunkt i hur 

man själv skulle utföra saker med kroppen och hur det då skulle kännas för att lättare kunna relatera 

till hur det kan upplevas via taktila sinnet. Schöll Brede (2008) menar att partnerns medvetenhet om 

vilka komponenter som går förlorade i en taktil modalitet måste influera kommunikationen samt att 

fråga sig själv hur personen med medfödd dövblindhet uppfattar tecknet samt hur denna skulle utföra 

tecknet då är en bra början.

När det gäller deras gemensamma kommunikation beskrev respondenterna den som grundad på 

närhet, kroppsuttryck och rörelser samt att både de och Anna använder hela kroppen för att 
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kommunicera. Buelund Selling (2013) argumenterar just för att taktil kommunikation bör förstås som 

mer än bara kommunikation taktilt via händerna utan också inbegripa beröring och rörelser. Hon 

menar att i beröringen och rörelserna finns det en mängd nyanser så som rytm, tryck, intensitet, tempo,

ställe, temperatur m.m. som i sig kan ses som individens egen stämma. Detta stämmer överens med de

beskrivningar som respondenterna givit angående tempo och pauser för att anpassa sig till just Annas 

kommunikation, d.v.s. hennes språkliga stämma. 

     Respondenternas beskrivningar över kommunikation via taktila sinnet som att det är Annas sätt att 

se och att det är deras kommunikation tyder vidare på en medvetenhet i att de måste ha det taktila som 

en gemensam utgångspunkt för kommunikationen, vilket många författare är eniga i (Buelund Selling,

2013; Hart, 2010).

     Vidare beskrev respondenterna många gånger att uttrycka sig via det taktila sinnet innebär att både 

de och Anna ”visar” med kroppen vad det är de försöker förmedla. De kunde även identifiera 

känslouttryck som exempel på uttryck där Anna använder kroppen som uttrycksmedel. Schöll Brede 

(2008) skriver att just emotionella uttryck måste uttryckas via kroppen i taktil kommunikation istället 

för via mimik i ansiktet. Under intervjuerna samtalade respondenterna om just innebörden i 

kommunikationen samt att deras mål är att nå en gemensam mening. De gav exempel på att de alltid 

försöker bekräfta Anna i det hon kommunicerar, att de kommer med tolkningsförslag eller utforskar 

tillsammans samt att det sker en förhandling där båda bidrar i det som kunde identifieras som en 

ömsesidig kommunikation. Nafstad och Rödbroe (2013) menar att just meningsförhandling krävs även

då redan konventionella tecken används på ett kreativt och individuellt sätt samt att det är just genom 

meningsförhandling som gester kan få status och funktion som symboliska tecken. Denna process 

syftar till att komma fram till en gemensam mening om det man kommunicerar om och kännetecknas 

av en turväxling där partnerna turas om att förhandla om mening genom att bekräfta och tolka 

varandras uttryck och känslor (Martens et al., 2014).

     Utifrån respondenternas resonemang om sina egna kommunikativa uttryckssätt framkom att de har 

individuella kommunikationssätt med Anna. Resultatet visar t ex att en av respondenterna hälsar på ett

visst sätt på Anna så vet hon direkt vem det är eller att respondenten klappar på baksidan av Annas lår 

som en signal till att sätta sig. Dessa signaler kan ses som en del av haptiskt stöd och förmedlar 

kontext via beröring i form av exempelvis former eller taktila signaler (Lundqvist & Klefstad, 2012). 

Det haptiska stödet kan även ses som ytterligare ett exempel på hur respondenterna utgår ifrån hela 

kroppen i taktil/kroppslig kommunikation tillsammans med Anna. I anknytning till individuella 

kommunikationssätt tillsammans med henne uttryckte respondenterna att ” Det är ju mycket som man 

inte tänker på som man faktiskt gör... och som på ett sätt blir hennes och min kommunikation” (Stina) 

samt ”det blir ju ett eget språk man utvecklar till slut” (Marie). Dessa uttalanden stämmer överens med

de teorier om taktil/kroppslig språkutveckling som presenterades av Ask Larsen, (2013), Hart, (2010) 

och Souriau et al., (2011) och som kan summeras som att denna typ av språk kan uppstå ur olika 
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utbyten mellan olika personer med medfödd dövblindhet och deras partners och att det säkerligen 

kommer finnas en del individuella varianter.

5.2 Att ge möjligheter till att utveckla ett språk

Just synen på den dövblindföddes kommunikation som språklig eller inte kan ses som en kritisk faktor 

när det gäller att ge möjligheter till att utveckla ett språk.. När det gäller Annas uttryckssätt kunde flera

exempel urskiljas som också tyder på en kompetens och kommunikativ förmåga som omgivningen 

behöver uppfatta som språklig. Hon använder exempelvis tecken både på ett kreativt och adekvat sätt 

samt använder platser som referens i kommunikationen. Vid dessa uttryckssätt är det viktigt att 

partnern ser på uttrycken som språkliga för att de ska kunna erhålla en språklig status. Vid ett av 

tillfällena under intervjuerna resonerade respondenterna utifrån att Anna ville att assistenten skulle 

befinna sig i hennes säng:

”Stina: försöka dra ned mig bakom sängen sådär som hon gjorde”

”Jessica: mm hon kanske ville prata om bilen med dig...”

Utifrån ovanstående citat kan man dra slutsatsen att respondenterna vet om att sängen är en referens 

till den plats där bilen brukar vara och att hon därför vill prata om bilen när hon refererar till just 

sängen. Nafstad och Rödbroe (2013) hävdar att när pekningen är en del av en symbolisk 

kommunikation, pekar den mot ett ställe som då blir en teckenplats och inte ett fysiskt ställe. Dessa 

teckenplatser kännetecknas av att något tidigare har varit placerat eller hänt på denna plats. Detta 

innebär alltså att Anna, språkligt sett, pekar mot bilplatsen och inte mot sängen som fysisk plats. I 

exemplet om bilplatsen kan man också dra slutsatsen att Annas sätt att använda sig av den rumsliga 

sfären för framställning av sin kommunikation stämmer överens med Lundqvist och Klefstads (2012) 

teorier om detta. Författarna skriver att teckenrum för personer med medfödd dövblindhet innebär vart

ett uttryck utförs och kan behöva ske helt taktilt eller vara lokaliserat till ovanliga platser beroende på 

graden av nedsättning. I sitt teckenrum använder Anna alltså sängen som en plats att referera till 

bilplatsen och använder även både sin egen och partnerns kropp för att ”peka” mot platsen.

      I resultatet beskrev en respondent hur hon hade upplevt att Anna inte använde så mycket tecken 

med henne i början men att hennes tecknande ökade i takt med att assistenten själv lärde sig fler 

tecken. Hon beskrev det även som att Anna inte lyssnade lika bra på henne i början som på andra som 

hade en högre teckenspråklig kompetens. I anknytning till detta poängterar Souriau et al., (2011) att 

personer med medfödd dövblindhet är i stort behov av skickliga teckenspråksanvändare. Författarna 

menar att barn som utvecklar språk gör generellt sett det tillsammans med partners som talar språket 

flytande och därför lätt kan anpassa sig till barnets fokus och utvecklingsnivå. Vidare hävdar de att 

människor som talar flytande inte behöver tänka på hur de ska producera eller förstå språkliga 

yttringar utan kan fokusera på det som sker här och nu. Därför är både lingvistiskt flyt, d.v.s. att 
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partnern behärskar teckenspråk, samt kommunikativa anpassningar lika nödvändiga och innebär ett 

hinder för personer med medfödd dövblindhet om de inte uppfylls av partnern. Att själv behärska 

teckenspråk kan också göra att man har förväntningar på personen som hjälper till att locka till mer 

kommunikation. En av respondenterna beskrev det som att  ”hon vet att jag förväntar mig ett tecken 

men hon förstår inte riktigt kommunikationen” (Jessica). I detta fall skulle man alltså kunna tolka det 

som att Anna blir mer språklig och använder fler tecken genom att hon känner partnerns förväntningar 

till kommunikation men att hon inte alltid förstår innebörden i kommunikationen.  Under intervjuerna 

med Annas assistenter kom en del exempel fram som även visar att de har en tillit till Annas förmåga 

och kompetens. De använder uttryck så som ”Hon kan” och beskriver även hennes intentioner utifrån 

språkliga uttryck så som att fråga och att lyssna. 

        Koski, Martikainen, Burakoff., och Launonen (2010) understryker att just metoden för studien 

kan underlätta för personalen att koppla samman hur de tänker med hur de agerar. Koski et al., (2010) 

menar att genom att involvera personalen genom intervjuer och videomaterial i en studie får de insikt i

sina ”thinking habits”, d.v.s. möjlighet att fokusera på sina egna antaganden och förväntningar på 

individens förmåga till att kommunicera. Det är därför möjligt att intervjuerna och videosekvenserna i 

denna studie underlättade för respondenterna att fundera över deras och Annas kommunikation och 

kompetens och eventuellt även se det ur andra perspektiv. Det var tydligt av  resultaten att 

videosekvenserna sågs som en tillgång av respondenterna då de ansåg att de såg saker som de annars 

inte tänker på i vardagen.

     I anknytning till teckenspråkskompetens och partnerns bidrag angavs en kritisk faktor i resultatet då

en av respondenterna uttryckte att det är lätt att glömma bort att använda tecken när Anna inte lika ofta

ger kommunikativ respons i samma form. Detta tyder på att det kan vara svårt för partnern att bidra 

med sitt perspektiv och språkliga kompetens i den gemensamma kommunikationen, som Hart (2010) 

påpekar som en viktig del för att utveckling ska kunna ske.

    När det gäller att kunna ge möjligheter till att utveckla ett taktilt/kroppsligt språk identifierade 

respondenterna motivation och intresse samt svårigheten att kommunicera om något utanför här och 

nu som två stora utmaningar. Utmaningen att finna något att prata om som motiverar och intresserar 

Anna till att kommunicera om, kan härledas till Ask Larsens (2013) beskrivning över att 

språkanvändningen behöver ses som en behövd, tillgänglig och meningsfull del av aktiviteter. Anna 

behöver alltså se meningen och syftet med att kommunicera på ett mer språkligt plan, d.v.s. ett sätt 

som tillför något i den existerande kommunikationen.  En av respondenterna beskriver just detta 

genom att ”jag tror det är väldigt mycket i Anna själv att hon har det intresset att vilja utvecklas också,

Anna har klarat sig väldigt bra på dom få tecknen hon har...hon klarar sig nog rätt bra ett tag till tror 

jag hon tänker. ” (David). Att få Anna och bli så pass intresserad och motiverad till att vilja 

kommunicera och använda kommunikationen på nya sätt blir därmed partners ansvar och försöka 

introducera detta i anknytning till upplevda aktiviteter så att det blir meningsfullt för Anna. Ask 

Larsen (2013) nämner även att kommunikationen behöver vara tillgänglig vilket exempelvis 
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kännetecknas av tillräcklig stimulans samt exponering av språket. Anna behöver alltså få tillgång till 

språk i fler sammanhang än vad hon får idag för att bli motiverad och intresserad av att utveckla 

kommunikationen tillsammans med personer i den sociala miljön. Nafstad och Rödbroe (2013) kallar 

detta för periferi språkstimulering och Lundqvist och Klefstad (2012) menar att för att detta ska ske 

behövs en social taktil samtalspraxis. De menar att för att personer med medfödd dövblindhet ska få 

möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang där flera, eller andra personer än partnern och den 

dövblindfödda, pratar med varandra, måste detta tillrättaläggas av den sociala miljön.

    Inledningsvis i denna uppsats nämndes att det inom dövblindfältet finns stor kunskap gällande 

samspel och kommunikation på förspråklig nivå, d.v.s relationens betydelse för utveckling av samspel 

och kommunikation. I Forster och Iaconos (2008) studie framkom det just att kompetensen i att kunna 

kommunicera med personen växer fram genom relationen och den tid man spenderar tillsammans 

snarare än genom formell utbildning. Av denna studie att döma är relationen mycket viktig för tilliten 

och att få vara nära, att kunna avläsa och tolka Anna och att kunna sätta sig in i hennes upplevelse av 

världen. Formell utbildning, så som kompetens i att kunna kommunicera med Anna via taktila sinnet 

exempelvis via taktila tecken, är däremot viktigt för att kunna ge möjligheter till att utveckla ett språk. 

Detta då resultatet visade att partnerns egen teckenspråkskompetens påverkar Annas sätt att uttrycka 

sig. Denna studie kan därför bidra till fältet med slutsatsen att både relationen och kommunikativ 

kompetens hos partnern är viktiga ingredienser och det ena kan ej utesluta det andra. 

      Avslutningsvis kan sägas att partners till personer med medfödd dövblindhet har en mycket viktig 

roll och att deras kunskap och kompetens är avgörande för att de ska kunna ge Anna möjligheter till att

utveckla ett språk. Ens kunskap och kompetens som partner innebär hur man ser och tror på personens 

förmåga, att man har en medvetenhet om det taktila sinnet som utgångspunkt för kommunikation med 

hela kroppen, att man har en strävan mot att försöka sätta sig in i hur personen med medfödd 

dövblindhet upplever saker, ens förmåga att avläsa och tolka personens stämma och anpassa sin 

kommunikation till den, ens kunskap och kompetens inom teckenspråk samt kunskapen om hur man 

kan möjliggöra tillgång till språk för personen i fler sammanhang och aktiviteter för att känna 

motivation till utveckling. För att utveckling ska kunna ske för Anna krävs även en konsekvent 

användning av taktil/kroppslig kommunikation från partnerns sida. 
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