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Sammanfattning

Personer med dövblindhet saknar helt eller delvis två av de sinnen, nämligen synen och
hörseln, som andra redan från födseln använder för att etablera samspel. Detta faktum
påverkar och medför svårigheter redan i det tidiga samspelet och följer sedan personen genom
hela livet om inte kunskaper inom området tas tillvara och utvecklas.
Kommunikationsutveckling som inte prioriteras leder ofta till deprivationer som passivitet,
aggressivitet och sociala eller emotionella problem.

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka de faktorer som är av betydelse och kan ge
personer med medfödd dövblindhet med hörselrester grundläggande förutsättningar för
samspelsutvecklingen där rösten kan ses som en kompletterande kommunikativ resurs.
Studien avser att undersöka hur rösten kan stödja samspelet mellan en dövblind person och
dennes samspelspartners, impressivt och expressivt, och om detta i sin tur kan upprätthålla
samspelet och på så sätt skapa utveckling. Studiens syfte har brutits ner i tre frågeställningar
som undersökningen försökt att besvara; – Hur använder parterna sina röster för att påkalla
uppmärksamhet? – Hur kan rösten stödja regleringen av närhet och avstånd? – På vilket sätt
påverkar rösten upprätthållandet och utvecklingen av samspelet?

Eftersom dövblindhet för de flesta är ett okänt begrepp har det varit av största vikt att både
förklara och förtydliga begreppet både via definition och men också vad dövblindheten som
funktionsnedsättning innebär vilket beskrivits i både bakgrunden och i litteraturgenomgången.
Litteraturgenomgången ger också en allmän och grundlig teoretisk bas till undersökningen
vad det gäller lärande, samspel och kommunikation. Kapitlet kopplar till sist samman viktiga
kunskaper och förutsättningar för kommunikationsutveckling tillsammans med personer med
medfödd dövblindhet.

Att ingå i samspel med en person med medfödd dövblindhet ställer krav på kompetens inom
kommunikationsutveckling vilket bl.a. innebär att man som samspelspartner har ett öppet
sinne för att använda sig själv som verktyg och därigenom ge stöd åt utvecklingen. Resultatet
av studien visar samband på att om förutsättningar till kommunikation finns så möjliggörs
också utvecklingen. Den metod som används för denna kvalitativa studie är analys av
videoinspelningar från samspelssituationer som skett i vardagliga aktiviteter och miljöer med
intresse för rösten som alternativ och kompletterande kommunikativ form. En förhoppning är
att studiens resultat ska leda till en breddad samspelskompetens i arbetet med personer med
medfödd dövblindhet med hörselrester, där rösten anses var en viktig del att erbjuda och ta
tillvara i samspelet för den individuella kommunikationsutvecklingen.
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1 INLEDNING
Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor inom vård och omsorg.
Av en ren tillfällighet började jag för tolv år sedan att arbeta med personer med medfödd
dövblindhet. Dessa år har känts som ett stort privilegium eftersom jag fått förtroendet att få
dela gruppens livserfarenheter. De personer jag mött har alla varit olika, både kvinnor och
män i varierade åldrar. Men en sak har de alla haft gemensamt nämligen bristen på
kommunikation och språk. Denna brist har jag upplevt föda missförstånd och orsakat utlopp
för utåtagerande och/eller självskadande beteenden. Jag insåg tidigt att samspelsanpassningen
hade en avgörande betydelse för kommunikationsutvecklingen. Min egen vilja att förstå, dela
och lära för att kunna stödja den dövblindes kommunikation blev ett viktigt faktum.

Personer med dövblindhet saknar helt eller delvis två av de sinnen1, nämligen synen och
hörseln, som andra redan från födseln använder för att etablera samspel med sin vårdare.
Detta påverkar och ger svårigheter i kommunikationen genom hela livet. Det finns många
personer med medfödd dövblindhet som inte fått möjlighet till adekvat dövblindhabilitering.2

En av orsakerna till detta är att kunskapen är liten när det gäller vad bristen på stimulans och
social kontakt kan ge. Resultatet av denna brist är det som senare i livet visar sig och först då
uppmärksammas för att det gett upphov till deprivationer som passivitet, aggressivitet och
sociala eller emotionella problem.

Jag har följt dövblindpedagogikens kunskapsutveckling från att kartlägga problem hos
individen och däri färdighetsträna till att istället lägga fokus på individens intressen och
motivation och därigenom skapa kommunikation. Inom denna utveckling har det sociala
samspelet satts i fokus och resulterat i att personer med medfödd dövblindhet fått en positiv
kommunikationsutveckling.3 I takt med min egen utveckling och insikt om vikten av
samspelets betydelse i kontakten med dövblinda har kunskaps- och fördjupningsintresset bara
ökat och följden av detta blev upptakten till denna uppsats.

I mitt dagliga arbete som pedagog på Resurscenter Mo Gård möter jag personer med medfödd
dövblindhet som är blinda men som har delar av sin hörsel intakt. Även om
kommunikationskanalen i första hand är den taktila och kroppsliga så kan betydelsen av ett så
viktigt sinne som hörseln ha stor påverkan för kommunikationen. Redan det lilla spädbarnets
sinnen är samordnade vilket innebär att ju fler sinnen som används ju mer total blir
upplevelsen och erfarenheten och därigenom begreppsinlärningen och kommunikationen4,
vilket i sin tur gör att hörsel som ytterligare påverkande sinneskanal blir oerhört viktigt att
studera i sammanhanget. Denna uppsats handlar inte om att belysa frekvenser i
hörselaudiogram eller på något vis försöka lära någon talspråk för att hörsel finns utan den
riktar endast uppmärksamheten på att hörselrest finns och att den tas tillvara kommunikativt.
Studien liksom det dagliga rehabiliteringsarbetet utgår från de redan kända och etablerade
uttrycksformer som den dövblinde har och ser hörseln som en ytterligare resurs att ta tillvara.
Röstens betydelse i samspelet mellan personer med medfödd dövblindhet och dennes
samspelspartner, som expressiv eller impressiv kommunikationsform, är inte på något vis en
ny kommunikationskanal men den har tidigare inte satts i fokus inom kommunikations-
utvecklingen.

1 Preisler G (1998) Att dela värld med dövblinda barn, Rapport nr 98, Stockholms Universitet Psykologiska
Institutionen, Stockholm
2 Nyling P (2003) Intryck som ger avtryck som leder till uttryck - Att skapa kommunikation med vuxna
dövblindfödda, Projektrapport, Nordisk Uddannelsescenter for Dövblindpersonale, Dammark
3Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblindfödda, Mo Gård Förlag
4 Preisler G (1998)
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Målet med studien är att försöka bidra till förståelse för samspelsutveckling genom att
kartlägga och tydliggöra utvecklande faktorer med rösten som auditiv kommunikationskälla
vilket i sin tur kan understödja denna specifika samspelskompetens i yrkesrollen för personal
som arbetar med personer med medfödd dövblindhet.

1.1 Bakgrund
Innehållet i bakgrunden kommer att inriktas på betydelsen av att försöka förklara
funktionsnedsättningen dövblindhet, betydelsen av dövblindpedagogikens utveckling och att
belysa nätverksarbetets och kunskapsutbytets vikt för gruppen dövblinda. Dessa delar känns
betydelsefulla att försöka förklara eftersom dövblindhet för många är ett okänt begrepp, att
habiliteringsinsatserna är mycket specifika samt att summan av detta gör både forskning och
ett aktivt närverksarbete ytterst viktiga.

1.1.1 Dövblindhet

Dövblindhet5 räknas som ett funktionshinder där dövblindheten är en kombination av
funktionsnedsättningar inom syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och
inskränker till delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika
serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

Dövblindhet är ett kombinationshandikapp vilket medför att dövblinda inte utan vidare kan
tillgodogöra sig åtgärder för syn, döva eller hörselskadade utan de två sinnesfunktionerna
hänger samman i en kombination och måste alltså ses som ett funktionshinder. Dövblindhet
är samtidigt ett informationshandikapp, eftersom två av de viktigaste sinnena för
informationsinsamling helt eller delvis är begränsad eller avsaknad. I och med denna faktor
finns stor risk för isolering pga. kommunikations- och orienteringssvårigheter.

Personer med dövblindhet kan delas in i två undergrupper vilka består av, dövblindfödda och
dövblindblivna. Till gruppen dövblindfödda räknas de personer som har medfödda syn- och
hörselnedsättningar samt de som mist sin syn och hörsel i förspråklig ålder. Personer med
medfödd dövblindhet har ofta ytterligare funktionshinder och där situationen ibland
kompliceras av svårigheter av personlighets- och beteendemässig art. Dessa komplikationer
reducerar ytterligare användandet av syn och hörselresterna samt också användandet av andra
funktioner. Individen hamnar ofta på en förspråklig kommunikationsnivå, dvs. når oftast inte
fram till det grammatiskt styrda språket. Individuella anpassningar med tillgänglighet av
kompetenta samspelspartners blir avgörande för individens fortlöpande kommunikations-
utveckling.

När syn- eller hörselnedsättningen inträtt senare i livet hör personen till gruppen
dövblindblivna. Dessa personer kan vara primärt döva eller hörselskadade och senare i livet
fått en synnedsättning eller primärt blinda eller synskadade och senare i livet fått en
hörselnedsättning. Till denna undergrupp tillhör också de som tidigare varit fullt hörande och
seende och som genom en olycka eller skada fått både syn och hörselnedsättningar. Personer
tillhörande gruppen dövblindblivna har oftast redan befäst sin kommunikation via teckenspråk
eller talspråk.

Orsaken till dövblindhet varierar. Vissa orsakssamband inträffar under graviditeten, under
förlossningen eller senare i livet. Ca 80 procent anses bero på genetiska orsaker och
resterande 20 procent på infektioner, olyckor och av andra okända anledningar.

5”Nordisk definition av dövblindhet antagen på det Nordiska ledarforumet i Reykjavik maj 2007”. Personer från

hela Norden arbetande inom dövblindhabiliteringen träffas regelbundet i en arbetsgrupp för att diskutera

gemensamma frågor och arbeta fram material i stödjande syfte för gruppen dövblinda. Se bilaga
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Konsekvenserna för den dövblinde6 varierar stort. Ofta beror det på när i livet syn- eller
hörselnedsättningen inträder och diagnostiseras samt vilken av syn eller hörselskadan som
inträffar först.

Uppskattningsvis finns det ca 1200 dövblinda i Sverige.7 Merparten av dessa är äldre. Ca en
tredjedel är födda döva och ca 200 av dessa är teckenspråkliga. Inom gruppen finns stora
variationer med avseende på grad och art av hörsel- respektive synnedsättningar men också
med avseende på intellektuell kapacitet, kommunikationssvårigheter och andra komplicerade
faktorer. Gruppen för dövblindhet är heterogen, dvs. inte könsrelaterad.

1.1.2 Historik kring dövblindpedagogik

Under 80–90-talet ändrades den så kallade dövblindpedagogiken8 från att vara en individuell
problematik med fokus på färdighetsträning till att lägga fokus på samspelsprocesser som
finns mellan den dövblinda och dennes miljö. Samspelet mellan parter kom att få oerhörd
betydelse. Kunskap som fanns visade på vinst i att gripa tag i samspelet och få önskad effekt i
form av kvalitet. Kriteriet för ett framgångsrikt arbete kunde därmed inte längre mätas genom
färdigheter och träning. Fokus flyttades från beteenden och uttryckets form till dess
funktioner i samspelet med omgivningen. Likaså flyttades uppmärksamheten från aktiviteter
som den dövblinde inte kunde, till att istället använda den dövblindes beteenderepertoar för
att få samspelserfarenheter. Effekten av detta blev en klar förbättring av kvaliteten i den
dagliga samvaron. För att uppnå förutsättningar till samspelet kom förändringsprocessen att
riktas mot samspelspartnern som kom att få ansvara för relationens utveckling och därmed
också den dövblindes utveckling och lärande.

De svårigheter som visade sig i och med förändringsprocessen9 var betydelsen av
samspelspartnerns roll, vilken beskrivs lite senare i uppsatsen. Att samspela med ett nyfött
barn ligger inprogrammerat i de flesta av oss som nyblivna föräldrar. När barnet föds dövblint
försvåras det naturliga samspelet, genom avsaknaden/begränsningen av våra två viktigaste
sinnen, men kan med pedagogiska erfarenheter och kunskaper utifrån barns tidiga
kommunikationsutveckling anpassas. Samma principer kan också användas för vuxna
dövblindfödda som inte tidigare i livet fått anpassade pedagogiska insatser.

1.1.3 Resurscenter Mo Gård

Resurscenter Mo Gårds historia är lång och startar 1947 med en funktion om att vara en
vårdanstalt för personer som var ”dövstumma med komplicerat lyte”. Verksamheten riktade
sig både till barn och vuxna. Skoldelen flyttade 1964 till Åsbackaskolan i Gnesta. Under
1960-talet var Mo Gård ett specialvårdhem som tillhörde omsorgerna i Landstinget. När
omsorgslagen10 kom 1968 skedde stora förändringar i form av ledord som ”normalisering och
integrering”. I och med detta blev Mo Gård ett specialvårdhem för döva. 1986 kom nästa stora
förändring i och med en nya omsorgslagen11, där Mo Gårds verksamhet kom att inrikta sig på
utveckling mot ett utbildnings- och habiliteringscenter för döva och dövblinda personer med
ytterligare funktionshinder. Arbetet bedrevs aktivt i habiliteringsinsatser, korttidskurser och
personalutbildning. År 1992 övergick verksamheten i aktiebolag och ägs idag av Stiftelsen
Mo Gård. Stiftarna är Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges

6 Resurscenter Mo Gård Dövblindhet, vad är det? Informationsblad, Mo Gårds förlag, best nr 201
7 Preisler G (1998) Att dela värld med dövblinda barn, Rapport nr 98, Stockholms Universitet Psykologiska
Institutionen, Stockholm
8 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblindfödda, Mo Gård Förlag
9 Nyling P (2003) Intryck som ger avtryck som leder till uttryck - Att skapa kommunikation med vuxna
dövblindfödda, Projektrapport, Nordisk Uddannelsecenter for Dövblindpersonale, Dammark
10 Grunewald K & Bakk A (2004) Omsorgsboken, Liber AB, Stockholm
11

Grunewald K & Bakk A (2004)
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Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening. Mo
Gård driver utöver kärnverksamheten i Finspång verksamheter i Stockholm, Enköping,
Eskilstuna, Norrköping och i Skåne. Mo Gård har totalt ca 300 anställda fördelade på
administration, IT, fastighetsförvaltning, Kunskapscenter, Folkhögskola och den största
skaran som är de personer som arbetar direkt i habiliteringen. Förekommande yrkeskategorier
inom habiliteringsarbetet är habiliteringsassistenter, pedagoger och specialpedagoger.
Gäst/elevantalet består av ca 70 personer, alla med individuella resursbehov och inom ett brett
spektra av utvecklingsnivåer. Habiliteringsperioden varierar vanligen mellan 1-3 år.

Mo Gård12 har ett grundläggande ideologiskt synsätt och som i sin tur vilar på en humanistisk
människosyn som innefattar ett holistiskt perspektiv samt en konstruktivistisk och eklektisk
syn på metoder. Detta i sin tur mynnar ut i ett utprövande värderingsstyrt arbetssätt, vilket ger
grundläggande normer som stöd och används som ett arbetsredskap vilket är framtaget av de
anställda inom verksamheten. ”Vi menar allvar med att göra nytta för våra gästers
utveckling” är den ledstjärna som motiverar, utvecklar, initierar och ger stöd till både
gäster/elever och personal genom att höja kompetenströskeln. I alla delar av verksamheten
finns detta ideologiska synsätt som grund för det pågående re-/habiliteringsarbetet.
Personalens handlingar förutsätts utgå från denna grundsyn.

En hög prioritering som innebär en fungerande kommunikation har alltid genomsyrat arbetet
på Mo Gård, där lärande och utveckling sker tjugofyra timmar per dygn, året om och pågår ur
ett livsperspektiv. Företaget vänder sig till personer som har behov av att utveckla sin
kommunikation, exempelvis personer med dövhet och dövblindhet i kombination med
ytterligare funktionsnedsättningar. Den modell av helhetssyn13, individens samspel med
miljön, som professor Gunnar Kylén utvecklat ligger som grund för verksamheten.
Gästerna/eleverna ses ur ett helhetsperspektiv där faktorer från individens biologiska,
psykologiska, sociala och fysiska miljö har lika stor betydelse. Mo Gård tillhandahåller
utifrån denna helhetssyn boende, arbete, utbildning och en rik fritid för personer som vill
utöka sin livskvalitet. Personalutveckling, handledning och konsultation är också delar av
verksamheten.

Visionen är att den kunskap som byggts upp ska komma samhället till del genom att både
synlig- och tydliggöra målgruppernas behov så att den i förlängningen också tillvaratas och
möjliggörs i hemkommunen efter habiliteringsperiodens slut. Befintliga uppdragsgivare är
främst kommuner och landsting med ett nationellt upptagningsområde.

Uppdraget för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor14 är resultatet av en undersökning
som funnit att personer med dövblindhet ska få rätt stöd som motsvarar deras behov från
samhällets sida. Det saknades en helhetssyn på rehabilitering/habilitering för denna målgrupp
samt en samordnande insats. Resurscenter Mo Gårds kompetens och erfarenhet resulterade i
starten av det Nationella Kunskapscentret år 2003, och som idag finns i ett dotterbolag till
Resurscenter Mo Gård. Regeringen gav Mo Gård uppdraget som innebär att stödja landsting
och kommuner att utveckla verksamhet och bygga upp kompetens för att tillgodose behovet
av stöd till personer med dövblindhet. Kunskapscentret inriktar sin verksamhet på
handledning, utbildning, konsultation, nätverksarbete och information. Målsättningen är;
”delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor” för personer med dövblindhet.

1996 gav Socialdepartementet Resurscenter Mo Gård i uppdrag att bilda ett Nationellt
expertteam för diagnosticering av dövblinda15. Målgruppen som teamet vänder sig till är

12 Mo Gård (2007) Årsredovisning 2006 för Mo Gårdsgruppen
13 Kylén G (1994) Helhetssyn på människan, Förlaget ALA, Stockholm
14 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Informationsblad, Resurscenter Mo Gård
15 Nationellt expertteam för diagnostisering av dövblinda, Informationsblad, Resurscenter Mo Gård
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dövblinda personer där diagnosen är oklar. Syftet med verksamheten är att dessa personer får
en tidig och korrekt diagnos ur medicinsk, funktionell och kommunikativ synpunkt, likaså att
målgruppen får optimal habilitering/rehabilitering, ge information och kunskap till de
dövblinda, deras anhöriga och nätverket runt omkring personen. Det finns också ett mål om
att öka kunskapen ute i landet, samla in fakta om framtida behov samt att förstärka personella
resurser runt diagnostisering av dövblindhet. Kompetensen inom teamet är en tvärfacklig
sammansättning av medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska kunskaper och
erfarenheter.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka de faktorer som är av betydelse och kan ge personer med
medfödd dövblindhet med hörselrester grundläggande förutsättningar för samspelsutveckling
där rösten ses som en kompletterande kommunikativ resurs. Jag vill genom detta undersöka
hur den dövblinde och dennes samspelspartner använder sina röster både expressivt och
impressivt för att påkalla, reglera närhet och avstånd och därigenom upprätthålla samspelet
samt att belysa huruvida den sociala och fysiska miljön kan ha betydelse i sammanhanget.
Syftet har brutits ner i följande tre frågeställningar:

- Hur använder parterna sina röster för att påkalla uppmärksamhet?
- Hur kan rösten stödja regleringen av närhet och avstånd?
- På vilket sätt påverkar rösten upprätthållandet och utvecklingen av samspelet?

För att belysa den sociala och fysiska miljöns betydelse för att nå utveckling i samspelet finns
miljöaspekten genomgående invävd som ett bakgrundsfundament i de tre ovan nämnda
frågeställningarna och vidare genom uppsatsens analys och resultatredovisning.

1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i sju kapitel, där det första kapitlet innehåller en inledning som vill
beskriva författarens intresseområde och uppsatsens uppkomst. Kapitlet innehåller också en
bakgrundsbeskrivning för att göra läsaren uppmärksam på och försöka förklara
funktionshindret dövblindhet, att belysa specialpedagogikens utveckling samt att klargöra
vikten av nätverksarbete och behov av kompetens rörande gruppen dövblinda. Som en sista
del innefattas det första kapitlet av uppsatsens syfte, frågeställningar samt en avslutande
dispositionsdel.

Litteraturgenomgången finns under kapitel två och är en grundläggande byggsten inom
intresseområdet för språkutveckling. Tyngdpunkten ligger i teorier som handlar om samspel
och kommunikation, hörsel och hörselnedsättning, samspelspartnerns betydelse och den
sociala och fysiska miljöns betydelse i sammanhanget. Kapitlet ger också en grund för synen
på kommunikation med dövblinda, pedagogiska förutsättningar och lärperspektiv. Kapitlet
inleds med val av människosyn, syn på språkutveckling och lärande.

Kapitel tre beskriver uppsatsens val av metoder för att nå fram till resultatet i studien.
Metoderna är förklarande utifrån teorier tätt följt av författarens förklaring av valet. Vidare
innehåller kapitlet beskrivningar av avgränsningar och urval, miljöbeskrivning,
datainsamlingsmetod, etiska överväganden samt hur undersökningen genomförts och hur
observationsmaterialet bearbetats.

Själva undersökningen och resultatet finns i kapitel fyra och beskrivs här utifrån
frågeställningarna genom en inledning med praktiska exempel samt analys av situationen i de
fyra valda miljöerna. Sist i kapitlet sammanfattas resultatet och beskrivs via en
utvecklingskurva om hur lärandet skett över tid.
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I kapitel fem förs en diskussion runt metod- och resultatdelen. Resultatdiskussionen
presenteras utifrån de viktiga förutsättningarna för kommunikation tätt följt av de tre
frågeställningarna med en tillhörande slutsats. Författaren avslutar kapitlet med att ge förslag
på framtida forskning inom området.

I de två avslutande kapitlen, kapitel sex och sju, finns litteratur- och referenslista tillsammans
med medföljande bilagor.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
Den kunskap som finns och används i pedagogiska sammanhang rörande dövblinda barn och
vuxna, gällande deras kommunikationsutveckling, kommer från forskningen av spädbarn som
inte har någon form av funktionsnedsättningar. Denna enighet är Nordisk och egentligen
också både Europeisk och Internationell. Kunskapsintresse finns i många länder men
bristande resurser eller andra bidragande orsaker föregår ibland både kunskapen och intresset.
Innehållet i litteraturgenomgången är hämtad från både informationsblad, rapporter och
litteratur för att ge uppsatsen teoretisk grund och ge kunskap och förståelse runt utvecklingen
av förspråklig kommunikation med dövblindfödda. Den teori som presenteras inleds med val
av perspektiv gällande människosyn, språkutveckling och lärande, strax följt av en
beskrivning av de sociokulturella och kognitiva lärperspektiven i kombination med miljöns
betydelse för lärandet. Presentationen fortsätter med några centrala begrepp som känns
relevanta och behöver förtydligas inom uppsatsens intresseområde. Dessa är sinnesfunktioner,
sinnesfunktionsnedsättningar, omvärldsrelation, samspel, kommunikation, hörsel/hörselrest,
expressiv, impressiv, samspelspartner och social- och fysisk miljö. Begreppet dövblindhet,
som kanske är mest centralt av alla begrepp, har redan beskrivits under
bakgrundsinformationen, men som här under teoridelen förklaras i kombination med andra
begrepp. Begreppen som så starkt berör studien förklaras systematiskt i den fortsatta
teorigenomgången. Den teoretiska grunden går i två parallella spår där det ena belyser
tidsperspektivet i barns kommunikationsutveckling från födseln och framåt och där det andra
försöker visa på kunskaper om denna utveckling med inriktning mot den mer
dövblindspecifika.

2.1 Människosyn, språkutveckling och lärande
Studiens perspektiv kommer att utgå från en humanistisk människosyn16, vilket innebär
respekt för den enskilda människan och ett centralt försvar för mänskliga värden och
möjlighet till utveckling. Studien har också en interaktionistiskt och konstruktivistisk
grundsyn på språkutveckling17, där det mänskliga lärandet är socialt konstruerat i sociala
sammanhang och påverkas allstå av faktorer som ömsesidighet och är både skapande och
uppbyggande i utveckling av samspelet. Den symboliska interaktionismen18 är ett perspektiv
för att studera den sociala verkligheten. Definitionen av en sådan situation är hörnstenar som
att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv, att
vi handlar och beter oss samt att vi befinner oss i nuet. Hela den teoretiska basen i studien
grundas på språkutvecklingens grunder och oerhörda betydelse för gruppen dövblindfödda.
Valet av perspektiv blir en riktning mot humanismen, upplevelserna och erfarenheterna i ett
socialt och språkligt sammanhang med samspelet som bas och förhoppningsvis i
förlängningen hörselresten som kommunikativ resurs.

Ett eklektiskt arbetssätt19 är en filosofisk syn på förening mellan idéer och motiv från olika
håll. Denna syn på arbetssätt vars praktiska innebörd är att inte låsa fast sig i en idé utan vara
öppen för alternativ så länge det mänskliga värdet sätts i centrum. Både Piaget och Vygotskij
förenar sina tankar när det gäller att alla individer lär sig av erfarenheter baserade på egna

16 Malmström, Györki, Sjögren (1994) Bonniers svenska ordbok, Bonnier Alba AB, Stockholm
17 Imsen G (2006) Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi, studentlitteratur, Narayana Press,
Danmark
18 Trost J & Levin I (2004) Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv,
Studentlitteratur, Lund
19 Malmström, Györki, Sjögren (1994)
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intressen och hur detta bemöts av omgivningen. Men samma forskares idéer skiljs åt vad det
gäller hur en individ ska få till sig erfarenheter och hur utvecklingen sker optimalt.20

Grundtanken i studien utgår ifrån en eklektisk syn men samband går att finna i både det
sociokulturella och det kognitiva perspektivet vilket beskrivs senare i uppsatsen. Vad som
alltmer visat sig bland dagens forskare inom lärteorier21 är ett betydligt öppnare och mer
eklektiskt förhållande till de grundläggande basteorierna vilka Vygotskij och Piaget grundade.

Det holistiska perspektivet22 innebär att medvetet arbeta med sammansatta helheter och inte
bara detaljer. För studien innebär detta att se individen i ett helhetsperspektiv23 där samspelet
sker mellan individen och den omgivande miljön och att utifrån detta sedan kunna undersöka
huruvida rösten kan vara en resurs för att skapa utveckling.

2.1.1 Sociokulturellt och kognitivt lärperspektiv

Inom den sociokulturella lärteorin24 ingår barnet från födelse ögonblicket i ett socialt
sammanhang där kulturen och språket bidrar till utveckling. Här betonas det sociala samspelet
och språket som mycket betydelsefulla ingredienser för både inlärnings- och
utvecklingsprocesser. Enligt detta perspektiv lär vi bäst genom att knyta samman olika sociala
miljöer i vardags- och i arbetslivet25 och på så sätt få en helhet. Lev Vygotskij en stor förebild
inom denna lärteori och han menar att inlärning är en förutsättning och måste föregå
utveckling. Inom detta lärperspektiv bryr man sig inte om vad som sker ”inne i huvudet” på
människan, som i det kognitiva perspektivet, utan riktar sig till samspelet mellan individ och
omgivande miljö. Kunskaperna man når är inte något som individen är ”färdigförpackad” med
utan kunskaperna måste först användas i vardagen för att kunna hantera kommunikativa och
praktiska situationer26. Studien kommer att i första hand utgå från detta perspektiv, även om
det kognitiva perspektivet också presenteras som möjlig infallsvinkel, genom att se på
lärandet mellan en dövblind person och dennes samspelspartners där samspelet är basen och
där lärandet sker i olika vardagliga miljöer för att på så sätt nå utveckling.

Jean Piaget, som är en central forskare inom det kognitiva perspektivet 27, menar att barnet lär
genom sig själv och sina egna erfarenheter och att lärandet är ett resultat av växelverkan
mellan barnet och omgivningen. Piaget tog fasta på att vi genom handlande och utforskning
får erfarenheter av yttervärlden. Det som ”blir kvar” inom oss är inte statiska minnen utan
aktiva handlingsmönster. Dessa handlingsmönster beskrivs som en inre representation vilka är
bundna till längre handlingssekvenser så kallade scheman. Inom det kognitiva perspektivet
finns två lärprocesser beskrivna som vill belysa två delar av intellektets anpassning till
omgivningen. Den första är assimilation som träder i kraft när vi ställs inför nya och okända
situationer eller fenomen som vi försöker tolka eller förstå. I de tolkningar vi gör tar vi hjälp
av de kunskaper vi redan har. Nya erfarenheter förklaras med hjälp av det man redan kan.
Inom Piagets terminologi anpassas nya intryck till de scheman barnet redan har. Den andra
delen är ackommodation vilket innebär att vi ständigt gör nya erfarenheter, som vi upplever
och bearbetar, och sedan sätter samman med tidigare upplevelser. Att ackommodera handlar

20 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
21 Imsen G (2006) Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi, studentlitteratur, Narayana Press,
Danmark
22 Malmström, Györki, Sjögren (1994) Bonniers svenska ordbok, Bonnier Alba AB, Stockholm
23 Kylén G (1994) Helhetssyn på människan, Förlaget ALA, Stockholm
24 Imsen G (2006)
25 Säljö R (2000)
26 Säljö R (2000)
27 Imsen G (2006)
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om att revidera uppfattningar för att sedan kunna förändra de kognitiva strukturerna så att
man genom dessa kan ta in nya sidor av omgivningen.

Lärandet kan i det sociokulturella lärperspektivet28 planeras genom att skapa möjligheter till
en pedagogisk princip det så kallade ”lärlingskapet” vilket går ut på att eleven går från att
vara en perifer deltagare till att bli en mera formell och aktiv aktör i samspelet. Pedagogen blir
alltså en viktig föreblid. Lärlingskapet fungerar som en byggnadsställning (ett kognitivt
redskap) runt en lärsituation och som successivt plockas ner vartefter trygghet i situationen
uppnås. Utveckling sker i zonen mellan nuvarande funktionella nivån och den möjliga
potentiella nivån. Pedagogens roll blir att finna denna proximala utvecklingszon. Resultat av
lärandet är en ökad handlingsförmåga där vikten läggs i sociala sammanhang. Optimal
inlärning förutsätter interaktion mellan människor, pedagogiska förutsättningar som
understödjer de individuella försöken att lära utifrån egna intressen. När sedan
inlärningssituationen flyttas mellan olika sociala sammanhang, och på så sätt breddar kvalitén,
kommer vi närmare nästa utvecklingszon. Vygotsky definierar utvecklingszonen enligt
följande citat: ” Utvecklingszonen är avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och
utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete
med mer kapabla kamrater” 29. Griffin & Cole definierar samma utvecklingszon på ett något
annorlunda sätt enligt följande: ”Den proximala utvecklingszonen är en dialog mellan barnet
och dess framtid, inte en dialog mellan barnet och en vuxens förflutna” 30.

Den kognitiva lärprocessen31 utgår från elevens förkunskaper och sätt att förstå och
strukturera omvärlden. Det handlar inte bara om vilka enskilda faktakunskaper eller
färdigheter en elev har eller inte har, utan pedagogen utgår från många typer av information
samtidigt för att ta reda på vad som rör sig i elevens huvud. Exempel på detta är när en elev
svarar fel på en fråga på ett prov så behöver det inte innebära att eleven inte kan något om
frågan. Inom denna lärprocess finns inga genvägar för pedagogen32 utan det gäller att finna
inlevelse i och förståelse för elevens uppfattning, medvetenhet och tankevärld. Pedagogen
måste fånga elevens intresse och få en önskad uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet
uppmärksammas i dagens forskning av den kognitiva teorin. Man försöker finna vad som styr
uppmärksamheten, om elever har olika koncentrationsförmåga och hur det sammanhang i
vilket undervisningen sker kan påverka uppmärksamheten. Behoven av varierande
inlärningsstrategi finns och kommer alltid att finnas i form av auditivt, visuellt eller praktiskt
via handling. I många fall behövs en individuellt anpassad och ”skräddarsydd” undervisning.
Alltmer visar forskningen på att pedagogen måste använda sig själv som resurs och möta
eleverna i deras utveckling. Inom denna insikt möts de två ovan nämnda lärperspektiven, både
utifrån pedagogens roll och från betydelsen av ett varierat samspel med eleven för att lära.

Det finns inga hinder för att lära33 förutom de eventuella kognitiva begränsningar som en elev
kan ha eller den begränsade utvecklingsmöjligheten som blir resultatet vid okunskap eller
ointresse från sin pedagog. Som pedagog handlar det om att få access dvs. tillträde till en
gemensam lärprocess genom kunskap om samspel och samspelets betydelse mellan pedagog
och elev för att nå utveckling.

28 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
29 Säljö R (2000), s 120
30 Partanen P (2007) Från Vygotskij till pedagogiken, Föreläsning 2007-12-06, Mo Gårds Folkhögskola,
www.skolutvecklarna.se Det specifika citatet beskriver hur Griffin & Cole ser på den proximala
utvecklingszonen.
31 Imsen G (2006) Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi, studentlitteratur, Narayana Press,
Danmark
32 Imsen G (2006)
33 Säljö R (2000)
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2.1.2 Miljöns betydelse för lärandet

Barnet får kunskap34 genom den vuxna. Det är en stor skillnad i inlärningssituationen mellan
när man ger barnet en leksak den kan utforska själv och när den vuxne involverar sig i
gemensam handling runt leksaken med barnet. I denna gemensamma handling kommer barnet
att sträcka sig betydligt längre i sin lärprocess och känna trygghet. Involveringen i varandras
handlingar kallas kulturell inlärning. Genom samspelet riktar barnet uppmärksamheten mot
vad den vuxna gör men försöker också se handlingen ur den vuxnas perspektiv. Bara trygga
och likvärdiga relationer kan ge grogrund för en sådan inlärning.

Samspelet styr barns uppmärksamhet35 i förhållande till sin omgivning. Utan
uppmärksamhetsfokuserat samspel riskerar man att barnets uppmärksamhet flyter omkring.
Redan tidigt i barns utveckling syns betydelsen av att kunna rikta och hålla fokus mot något
samt betydelsen av att fånga och hålla fast andras uppmärksamhet. Som vuxen handlar det om
att vara tillräckligt intressant, tillgänglig och öppen för kontakt så att samspelet kommer i
fokus.

Det sociokulturella lärperspektivets ”fader” Lev Vygotskij menar att vi lär vi genom att knyta
samman olika sociala relationer i vardagen36 och på så sätt få en helhet. De saker som vi lär av
är saker ”som man gör” via handling, för att på så sätt få erfarenhet och identitet. Detta sker
individuellt, kollektivt och organisatoriskt. Men kunskapen sker mellan människor där
människan inte är en tänkande maskin, hon kan lika lite flyttas hit och dit och fungera på
samma sätt utan att förutsättningarna förändras. En kunskap är först en kunskap när man fått
använda den och fått erfarenhet av den. Genom att säga att människors handlingar påverkas
av det som omger skulle man kunna förklara i stort sett vad som helst då individer utifrån
erfarenheter tolkar och reagerar olika på samma situationer och utmaningar.

Lärandet och kunskapsutvecklingen37 sker i samspelet mellan individen och den omgivande
miljön. Att förflytta sig inom och mellan olika sociala sammanhang ökar kvalitén i samspelet
och därmed utvecklingsnivån och lärandet optimeras. Lärandet är situationsanpassat och utgår
från det sociala sammanhanget. Möjligheterna att förstå vad man lär minskar om inte
kunskaperna kan sättas in i ett faktiskt sammanhang. Säljö skriver att den i särklass viktigaste
lärmiljön har varit, och kommer alltid att vara den vardagliga interaktionen och det naturliga
samtalet. Lärandet finns likväl i den sociala som i den fysiska miljön. Det samlade socio-
kulturella lärandet sker när vi flyttar ut det sociala samspelet i samhället och när dessa två
faktorer möts och interagerar med varandra. Detta startar redan vid födseln genom
barndomen, skolan, arbete, fortbildning osv. Lärandet bygger på samspelet och
kommunikationen mellan människor i en kultur, vilket Säljö beskriver som de sätt på vilka vi
lär och tar del av kunskaper är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever.

Inom det kognitiva perspektivet benämns aktivitet som viktigt för barnets inlärning. Med
aktivitet38 menar grundaren till perspektivet, Jean Piaget, att aktiviteten är i förhållande till ett
föremål, t.ex. som vid en laborativ undervisning i ett klassrum fullt av föremål där eleven kan
utforska på eget initiativ. Piaget har kritiserats för att han förbisåg den mellanmänskliga
kommunikationen i pedagogiska situationer likväl som betydelsen av omgivningen. Den
sociala och fysiska miljön är alltså inte något som direkt förknippas med kognitiv lärteori.

34 TRAS (2004) Tidig registrering av språkutveckling, Specialpedagogiskt förlag, Danmark, spf.utbildning.com
35 TRAS (2004)
36 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska förlag AB:
Stockholm
37 Säljö R (2000)
38 Imsen G (2006) Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi, studentlitteratur, Narayana Press,
Danmark
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2.2 Sinnesfunktionernas betydelse för samspelet
Sinnesfunktioner har en stor och viktig roll för utvecklingen av samspel. I denna andra del av
teorigenomgången beskrivs betydelsen av våra två viktigaste sinnesfunktioner, syn och hörsel,
och hur funktionsnedsättningar från dessa två informationskanaler påverkar barns
språkutveckling. Teorin kommer alltså att belysa det viktiga förloppet i barns språkutveckling
redan från födseln via det tidiga samspelet och omvärldsrelationerna. Sambandet
karaktäriserar alla människors kommunikationsutveckling kontra det faktum om insikt av de
svårigheter där syn- och hörselsinnet är nedsatt eller saknat och vad det kan medföra för
konsekvenser. För att kunna tillfredsställa förståelse för innehållet i både syfte och
frågeställningar krävs ytterligare fördjupningar till denna specialpedagogiska uppsats.
Exempel på detta är omvärldsrelationernas betydelse i form av en ömsesidighet för att påkalla
av uppmärksamhet genom de prototypiska funktionerna, av att kunna reglera både av närhet
och avstånd till varandra i samspelet och att samspelet varierar och upprätthålls över tid för
utveckling.

2.2.1 Sinnesfunktionerna och det tidiga samspelet

I de sex följande styckena ges exempel på vilken betydelse sinnesfunktionerna har för det
tidiga samspelet mellan barnet, utan medfödda sinnesfunktionsnedsättningar, och dess
vårdare. Men vårdare menas här och framöver i uppsatsen i första hand föräldern.

Observationer som gjorts inom spädbarnsforskningen39 visar att barn endast några minuter
efter födseln söker ögonkontakt med sin vårdare, att barnet imiterar sin vårdare genom att
t.ex. öppna munnen, att barnet känner igen sin mammas lukt och smak via bröstmjölken och
att också hörselsinnet kopplats in genom att barnet kan vända ansiktet mot ljudkällan. Dessa
fyra observationer visar att barnets sinnen direkt efter födseln är samordnade och redo för att
ta intryck från sin omgivning och därigenom skapa en begreppsvärld som leder vidare in i
kommunikationen.

När barnet är ungefär åtta veckor startar den så kallade protokonversationen40 med vårdaren.
Detta är vad vi kallar den tidiga dialogen mellan vårdare och barn, den så kallade dyaden.
Spädbarnets utryck fångas upp av vårdaren via ljud eller mimik. Perioden av kontakt och
gemensam dialog är viktig för en framtida tillfredställande kommunikation.

Perioden efter två månaders ålder anses vara den mest sociala perioden41 i en människas liv.
Vårdaren speglar sig i barnets uttryck men anpassar sig inte exakt utan gör små förändringar i
dialogen vilket gör samspelet mer intressant för barnet och leder dialogen och samspelet
vidare i utvecklingen. Vid tre månader visar barnet allt större intresse för omgivningen vilket i
sin tur förändrar samspelet. Genom ögon och handpekningar mot referensobjekt blir
uppmärksamheten gemensam. Vårdare och barn knyter an till varandra genom sitt
gemensamma kommunikationssätt.

Under det första året innehåller barnets kommunikation reflektioner42 av känslotillståndet.
Barnet vokaliserar lust och olust som blir en ömsesidighet dvs. önskan om att dela känslor
med sin vårdare. Barnet producerar och provar olika ljud och rörelser och deltar både visuellt,
vokalt och gestuellt.

39 Malmström S-E & Preisler G (1991) Den tidiga kommunikationen hos döva barn, Rapport nr 60, Stockholms
Universitet Psykologiska Institutionen, Stockholm
40 Malmström S-E & Preisler G (1991)
41 Malmström S-E & Preisler G (1991)
42 Brodin J (1993) Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner, Forskningsrapport nr 39,
Lärarhögskolan i Stockholm
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Under perioden sex till nio månader börjar barnet lägga till känslo- och
behovstillfredsställelse43 i sin handling (”jag vill ha”). Barnet använder nu sin kropp för att
fånga andras uppmärksamhet. Kommunikationen blir tydligare och tar fart. Känslotillstånden
börjar kunna läsas av genom barnens beteende.

Vid arton månaders ålder kan ett barn observera och själva praktisera nya beteenden44 de
upplever i sin omgivning. Samma upplevelser gäller kommunikationen, så när de
såsmåningom lär sig tala har de förvärvat en omfattande omvärldskunskap om hur de själva
fungerar och hur socialt samspel sker. Från att fram till nu talat enstaka ord i kombination
med gester börjar nu barnet kombinera orden till två ordsatser. Den förspråkliga
kommunikationsformen överges och ersätts av ett verbalt språk.

2.2.2 Funktionsnedsättningar

Inom forskningen av barn utan funktionsnedsättningar redovisas att fostret redan i den
tjugonde fosterveckan uppfattar ljud45 från mammans kroppsvävnader (hjärtslag och
magkurr). Men också ljudet av mammans röst som rytm och betoning i språket. Den auditiva
perceptionen är alltså väl utvecklad när barnet föds vilket innebär att barnet kan särskilja och
diskriminera den mänskliga rösten mot andra ljud som t.ex. musik. Barnets perceptuella
kompetens går från helhet till delar, dvs. barnet går från den kända betydelsefulla helheten av
ljud/språk för att stegvis analysera erfarenheter och utveckla medvetenheten om mindre och
mindre delar. Barnet registrerar ljud ur en situation för att sedan utvecklas till att kunna känna
igen ljudet i flera situationer. Slutligen frigörs ljudet från det situationsbundna, så att barnet
förstår ljudets betydelse utan tidigare situation som inramning av ljudet.

Synen har stor betydelse46 för barns begrepps- och rumsuppfattning. Seende barn sporras till
aktivitet via det de ser i sin omgivning och en synnedsättning kan bidra till isolering. Barn
med grava hörselskador lär sig tidigt oftast teckenspråk som första språk. Svårigheterna de
möter uppstår främst i kontakt med andra som inte behärskar detta. Även den motoriska
förmågan har betydelse för kommunikationsutvecklingen. Barn är naturligt nyfikna och
utforskar hemmiljön för att lära och komma underfund med saker och ting på egen hand. Barn
med rörelsehinder blir beroende av andra och deras uppfattningar av barnets behov. Att
möjliggöra den egna förflyttningen påverkar kommunikationsviljan och bidrar till ökad
aktivitet.

Förutsättningarna att bygga ett naturligt samspel mellan vårdare och barn47 blir ofta
annorlunda om barnet har ett funktionshinder och risken för kommunikationsstörningar kan
bli uppenbara. För att kompensera den eventuell otakt i samspelet mellan parter kan man med
fördel mycket tidigt etablera en taktil kommunikation via fysisk kontakt.

För barn med flerhandikapp48 får varje enskilt tilläggshandikapp betydelse för barnets totala
utveckling, speciellt när det gäller kommunikationsutveckling. Den komplexa bilden kräver
en helhetssyn på barnet. I det individuella helhetsperspektivet bör hänsyn tas till individen,
samspelspartner och miljö. Idag ägnar sig många forskare inom interaktionsområdet åt just
detta perspektiv. Alla människor har ett kommunikationsbehov och det inte mindre viktigt hos
ett flerhandikappat barn.

43 Malmström S-E & Preisler G (1991) Den tidiga kommunikationen hos döva barn, Rapport nr 60, Stockholms
Universitet Psykologiska Institutionen, Stockholm
44 Malmström S-E & Preisler G (1991)
45 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
46 Brodin J (1993) Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner, Forskningsrapport nr 39,
Lärarhögskolan i Stockholm
47 Brodin J (1993)
48 Brodin J (1993)
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En person kan vara helt döv men också ha små hörselrester49 som med fördel kan tillvaratas
och användas i ett kommunikativt syfte. Både inom gruppen dövblinda och döva med
utvecklingsstörning finns det personer med hörselrester där tillvaratagandet av hörseln kan
innebära en stor kvalitetshöjande kommunikativ nytta. Att höra betyder inte med automatik att
man förstår och kan tolka det som hörs. Pedagogisk kunskap inom området blir av största vikt
för att försöka förstå och tolka ljudupplevelserna, både för den hörselskadade och för
samspelspartnern. En informationsinsamling blir av vikt för att utreda personens
hörselsituation dvs. vad personen uppfattar respektive har svårt att uppfatta. Hörselstatus
tillsammans med förutsättningar från andra funktionsnedsättningar sätter prägel på och
kunskap om det fortsatta förhållningssättet gentemot individ och åtgärder i miljön.

2.2.3 Omvärldsrelationerna och utveckling av samspel

Inom forskningen av barn utan funktionsnedsättningar beskrivs den förspråkliga
kommunikationen i barnets kommunikationsutveckling som den period som vanligen varar
någonstans mellan 0-2 år och föregår den språkliga delen. En viktig del under perioden är
sinnenas betydelse, som beskrivits i ”det tidiga samspelet”, för att knyta an till sina närstående
och omvärlden. Under perioden utvecklar barnet sin relation till omvärlden50 vilket betyder att
barnet ”lär sig att lära”, dvs. barnet etablerar omvärldskunskap. Barnet lär sig att behärska de
spelregler och mönster som innebär att ta initiativ till, att upprätta och att avsluta ett socialt
samspel och en kommunikation. Prototypen för alla omvärldsrelationer etableras i det tidiga
dyadiska mor-barn samspelet. Denna prototyp är nödvändig för att omvärldsrelationerna ska
utvecklas i ett socialt sammanhang. Funktionellt handlar det om att skapa en kontakt som
innebär en ömsesidig uppmärksamhet och tillgänglighet för varandra, att ha ett kontrakt vilket
innebär att kontakten varar över tid, att genom t.ex. en aktivitet eller gemensam
uppmärksamhet mot ett objekt skapa ett gemensamt tema, samt att genom gemensam
repertoar uppfatta och ta tillvara varandras budskap. Utifrån dessa grundläggande
förutsättningar får barnet möjlighet att gå vidare i sin sociala samspelsutveckling.

Omvärldsrelationerna delas in i närhet, utforskning och socialt samspel51. Att känna närhet
och trygghet är nödvändiga förutsättningar för utveckling av livsrum och som barnet måste
skaffa sig eller upprätthålla via sin vårdare. Denna trygghet använder sedan barnet som bas
för att ge sig ut i världen och via sina sinnen få erfarenheter genom att utforska (personer,
saker och sin omgivning), vilket sedan bidrar till omvärldsförståelsen.

Det sociala samspelet52 är i sin tur ganska komplext och kännetecknas av att nå utveckling av
faktorer genom en anpassningsprocess mellan barnet och den vuxna. Parternas unika
karaktärer (personlighet och temperament) påverkar samspelets grundläggande rytm. Det sker
en förändring över tid hos båda parter som påverkar ömsesidigheten. Samspelet blir mer och
mer differentierat och varierat där barnets successivt får mer och mer utrymme. Förmågan till
empati föds och blir viktig för att känna av den andre partens känsloläge. Likaså lär sig barnet
uppleva sig själv som subjekt vilket blir viktigt för självbilden.

49 Mo Gårds Kunskapscenter Hörselrester, Information via Intranät, Resurscenter Mo Gård
50 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Nafstad A (1992) Förutsetningar for
Kommunikasjon med dövblindfödte, Bokförlaget Nord-Press, Dronninglund, Danmark
51 Nyling P (1994)
52 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Björk – Åkeson E (1992) Samspelet mellan
små barn med rörelsehinder och flerhandikapp och deras föräldrar – en longitudinell studie, Acta Universitatis
Gothoburgensis, Göteborg.
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Samspelsenheterna53, tillhörande det sociala samspelet karaktäriseras av tre delar vilka
benämns som imitation, turtagning, rollbyte och rollek. Den synkrona imitationen är när
vårdaren speglar barnets känslosamma rörelser och uttryck. Vid ömsesidig imitation kommer
imitationen från bägge parter ur barnets kända repertoar. Den mest avancerade är den
egentliga imitationen där barnet imiterar något nytt som t.ex. nya färdigheter. Turtagning eller
den så kallade ”ge och ta” leken är prototypen för kommunikation dvs. ett dialogliknande
samspel där var och en tar sin tur. Rollbytet är ett förstadium till den mer komplexa rolleken.
Barnet börjar här så smått att ta någon annans perspektiv genom att t.ex. mata sin vårdare. När
barnet sedan börjat låtsas vara någon annan i leken har rolleken övertagit rollbytet.
Rollfigurens relationer med omgivningen blir det väsentliga. Barnet får nu chans att reflektera
över sig själv och därmed utvecklas självmedvetenhet, identitet och den sociala kompetensen.

När omvärldsförståelsen börjar bli etablerad54 övergår kommunikationsfasen till samförståelse
vilket innebär att individen går över i en kommunikativ uttrycksfas som innehåller
budskapsöverföring och reaktioner på dessa. Upplevelsegemenskap blir centralt med andra
människor och uttrycks via kroppsspråk till kulturspecifika yttringar från upplevelsen.
Övergången är också skillnaden mellan begreppen samspel och kommunikation, vilket
betyder att i samspelet krävs bara en social närvaro medans kommunikationen fylls av
tolkningar och däri utveckling av olika kommunikativa uttrycksformer.

2.3 Kommunikation
Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare, som betyder att göra
något tillsammans. För att kunna göra något tillsammans måste de som är tillsammans förstå
varandra på ett eller annat sätt. Definition citeras: ”Kommunikation är en interaktion mellan
två eller flera människor, där kommunikation sker genom användning av verbala eller icke
verbala uttryck i gemensamt syfte att utbyta information” 55. Kommunikation kräver en
sändare och en mottagare och innebär en individuell förmåga att uppfatta information
impressivt56 via sinnesintrycken och att uttrycka sig expressivt57 via olika uttrycksformer.
Människor är sociala av naturen och den viktiga kontakten skapas redan vid födseln och
tillhör etableringen av det tidiga förspråkliga samspelsmönstret vilket beskrivits tidigare.
Denna inledning visar betydelsen av att utveckla kommunikation oavsett
funktionsnedsättningar. Som en sista del av litteraturgenomgången beskrivs
kommunikationsutvecklingen kopplat till dövblindheten och samspelspartnerns betydelsefulla
roll. Som ett led i denna genomgång ges läsaren ett exempel på vad dövblindhet kan innebära
i praktiken tätt följt av betydelsen av den sociala och fysiska miljön för utveckling av
samspel.

2.3.1 Kommunikationsutveckling

Kommunikation som helhet handlar om att skapa mening58, göra oss förstådda och förstå
andra och det liv vi lever. Både uttrycksformer, yttranden och sammanhang står i ett
dialogiskt förhållande till varandra. Erfarenheterna man får bygger vidare till nya erfarenheter
och betydelsen både ändras på vägen och/ etableras. Genom detta meningsskapande utvecklas
vårt tänkande och vår förståelse. Kommunikationen häri blir ett viktigt redskap för

53
Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för

Specialpedagogik.
54 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblindfödda, Mo Gård Förlag
55 TRAS (2004) Tidig registrering av språkutveckling, Specialpedagogiskt förlag, Danmark, spf.utbildning.com,
citat av definitionen s. 54
56 Malmström, Györki, Sjögren (1994) Bonniers svenska ordbok, Bonnier Alba AB, Stockholm
57 Malmström, Györki, Sjögren (1994)
58 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
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omvärldsförståelsen. Meningsskapandet är således i en ständig rörelse. Erfarenheter skapar
uttryck, mening och sammanhang som vidare stimulerar tänkandet och förståelsen vilket
bekräftar omvärldsrelationens betydelse för kommunikationen.

Barn lär sig språk (talat, skrivet eller teckenspråk) och vägen dit sker via omvärldsförståelsen
i samspel med sin omgivning. Språkutvecklingen är förankrad både i ett kognitivt och i ett
sociokulturellt sammanhang. Språkinlärningsprocessen handlar om kvaliteten i samspelet
mellan barnet och omgivningen, vilken kunskap om kommunikation som finns, hur kunskaper
och färdigheter utvecklas samt hur inlärningsprocessen förändras allteftersom barnet lär sig
mer. Dessa aspekter måste sedan integreras med kunskapen om barnets kognitiva - motoriska
- och perceptuella förmåga. I och med denna vetskap blir fem nyckelbegrepp59 eller teoretiska
termer viktiga. Dessa termer är inlärare (dvs. individen), omgivning, samspel, språk och
utveckling, vilka också speglar grunden i litteraturstudien för att nå
kommunikationsutveckling tillsammans med personer med medfödd dövblindhet.

2.3.2 Dövblindhet och utveckling av samspel och kommunikation

Inom biologin används termen ”kritisk period” 60. Denna term syftar till en begränsad
tidperiod hos en organism då en speciell färdighet eller egenskap måste stimuleras. Om
stimuleringen begränsas eller uteblir utvecklas inte egenskapen eller färdigheten normalt eller
fullt ut. Eftersom språkutvecklingen startar i spädbarnsåldern och stimuli via våra sinnen
utvecklar organismen och människan, stärks betydelsen av stimulans som startar redan i det
tidiga samspelet. Studier visar också att människan aldrig slutar att lära61 om
kunskapsutveckling erbjuds. Detta medför att genom en ökad stimulering av de funktionella
men också av de sinnen som är något begränsade erbjuds den dövblinde erfarenheter i sin
begreppsvärld vilken bidrar sitt samspel och kommunikationsutvecklingen. De kunskaper som
finns gällande dövblinda barns språkutveckling är i sin tur direkt genomförbara på vuxna som
tidigare saknat samspelsavgörande erfarenheter. Skillnaden är att vuxna bär med sig en
”ryggsäck” av både positiva och negativa erfarenheter. De har till skillnad en
erfarenhetsmässig mognad som dövblindfödda barn är i färd med att utveckla.
Samspelsutvecklingen karaktäriseras av möjligheten till etablering/återetablering av trygga
ramar.

Den tidigare beskrivna spädbarnsforskningen med barn, utan sinnesfunktionsnedsättningar,
ligger som grund för den kunskap som idag används inom dövblindmetodiken62.
Kommunikationssvårigheten för de dövblinda barnen är utan tvekan den mest komplicerade
faktorn. Den påverkar det tidiga samspelet mellan vårdaren och barnet och blir ofta en
bestående svårighet i förskolan, skolan och i samhället. Det dubbla funktionshindret
komplicerar utvecklingen och undervisningen ytterligare. Syn- och hörselnedsättningar eller
avsaknader av dessa gör inte svårigheterna två gånger så svåra utan t.o.m. flera gånger till så
komplexa eftersom dessa sinnen påverkar varandra i sitt samspel. Eftersom dessa barn och
vuxna ofta får för lite stimulans pga. sinnesbortfallen finns risk för att de ägnar de sig åt
självstimulering eller blir hyperaktiva. Om inte kommunikationsproblematiken tas omhand
genom pedagogiska insatser finns också risk för självskadande och utåtagerande beteende
pga. missförstånd och frustration vilka ofta förvärras i tonåren.

59 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
60 Bjar L & Liberg C (2003)
61 Nyling P (2003) Intryck som ger avtryck leder till uttryck – Att skapa kommunikation med vuxna
dövblindfödda, Projektrapport, Nordisk Uddannelsecenter för Dövblindpersonale, Danmark
62 Preisler G (1998) Att dela värld med dövblinda barn, Rapport nr 98, Stockholms Universitet Psykologiska
Institutionen, Stockholm
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Dövblindheten är som beskrivits tidigare ett informationshandikapp pga. begränsningen eller
avsaknaden av syn och hörselintryck vilket bidrar till kommunikationssvårigheter. Jag väljer
här nedan att försöka beskriva vad detta kan innebära, för en person med medfödd
dövblindhet på en förspråklig kommunikationsnivå, genom att ge ett exempel med möjlighet
till utveckling där tid och tempo blir två viktiga aspekter.

När vuxna, seende och hörande personer utan funktionsnedsättningar, ska utforska ett rum så
räcker det oftast med att ställa sig i dörröppningen och på någon minut via visuell information
få en överblick av vad rummet har att erbjuda. Som dövblind kan samma information ta
dagar, veckor eller månader och måste initieras av både nyfikenhet och meningsfullhet.
Dövblindheten medför att utforskningen av rummet måste ske genom det taktila och
muskulära sinnet. För att få information använder den dövblinde konkret, subjektiv handling
genom sina aktiva sinnen vilket praktiskt innebär att kroppsligen känna igenom hela golvytan,
väggarna, taket samt alla föremål som finns i rummet. Troligen inte bara vid ett tillfälle utan
vid flera för att erfarenheterna från sinnesintrycken ska leda till en inre begreppsvärld om
rummet och dess föremål. Denna utforskning för informationsinsamling är oerhört
ansträngande vilket ofta innebär att den dövblinde behöver individuell anpassning av tid och
tempo för att kognitivt ges möjlighet att bearbeta upplevelsen. Samspel sker ju mellan minst
två parter vilket praktiskt innebär att upplevelserna från rummet måste föranledas av trygghet
genom samspelskompetens för att situationen ska bli meningsfull och gemensam och leda till
kommunikationsutveckling via kroppsliga uttryck. För att du som läsare av uppsatsen ska få
en liten inblick i vad bara själva utforskningen av rummet kan innebära kan du prova att ta på
dig ögonbindel och hörselkåpor och ensam gå in i ett okänt rum utan förberedande
information eller trygghet från någon du känner för att utforska rummet och sedan försöka
återge din upplevelse.

2.3.3 Samspelspartnerns roll

En förutsättning för kommunikation är samspelet med den omgivande miljön63 och
tillsammans med den byggs en relation upp. Ögonkontakt och vokal påverkan är de första
nödvändiga förutsättningarna för kommunikationen tillsammans med den tidiga fysiska
kontakten. Dessa förutsättningar gör parterna mottagliga för varandras känsloläge och
signaler. Vid sinnesbortfall/reducering som dövblindhet medför blir medvetandet runt den
fysiska närheten av oerhörd vikt för att genom kroppskontakt bekräfta och stötta den
kommunikativa utvecklingen. I min beskrivning av dövblindas utforskning av rummet i
avsnittet tigare vill jag här göra ett ytterligare tillägg i form av samspelspartnerns roll.
Utforskningen som där beskrevs bör med fördel ske genom stöd av en partner vilket innebär
att utforskningen kan leda till en gemensam upplevelse full av intryck, vilket om de tas
tillvara, utvecklar samspelet och blir kommunikativt och uttrycksfullt.

Att ingå i kommunikation med personer med medfödd dövblindhet innebär i praktiken att gå
in i relationer vars syfte är att nå gemenskap64 utifrån upplevelser. Detta innebär att när syn-
och hörselintrycken är begränsade inge samma gemenskap via kroppslig stimulans. Dessa
relationer kräver en partner, som är mer kompetent, och som är medveten om relationens
betydelse av mening, symmetri och ömsesidighet. Att samspela med dövblinda handlar om att
använda sig själv som instrument, att våga improvisera och att använda sin kropp genom att
dramatisera rörelser. Det handlar också om att finna samspelsteman och sedan variera och
kombinera dessa teman. Detta betyder att man måste låta den dövblinda initiera samspelet och
själv variera sin ”musikaliska” och/eller ”dramatisk” förmåga via den dövblindes rytmiska

63 Brodin J (1993) Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner, Forskningsrapport nr 39,
Lärarhögskolan i Stockholm
64 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
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rörelse- och ljudmönster. När båda parter möts i samma stämningsläge (emotionell känsla) får
samspelet näring och kan vidgas till högre och ännu mer kvalitativa samspelsdimensioner. De
musikaliska aspekterna som ovan nämns är beskrivna i studier som gynnande faktorer och
ledstråk för samspelets utveckling.

Att vara en god samspelspartner bygger på medvetenheten om att hela tiden öka kvaliteten65 i
samspelet. Detta innebär att bygga en relation som speglar både god kontakt och ett tryggt
kontrakt som varar över tid, dessutom att fånga in en gemensam mening som leder till en
innehållsrik repertoar av intrycksfulla upplevelser samt ta tillvara och vidareutveckla dessa i
samspelet. Samspelspartnern bär ansvaret66 för att möta den dövblinde på rätt kommunikativ
nivå, förspråklig eller språklig, och är i och med detta också ytterst ansvarig för
kommunikationsutveckling. Att arbeta med dövblinda med medfödd dövblindhet kräver ett
gott förhållningssätt innehållande kunskap, tålamod och fokus på sin uppgift. Att bygga en
relation och utveckla samspel och kommunikation tar ofta tid.

2.3.4 Den sociala och fysiska miljön betydelse för samspelet

Den sociala och fysiska miljön67 utgörs av de människor som individen omger sig med samt
med de objekt och den miljö där individen lever. Den funktionella uppdelningen av miljön är
boende, utbildning, arbete och fritid. Ett pedagogiskt tillrättaläggande av den sociala miljön är
att omge individen av kompetenta samspelspartners. När det gäller den fysiska miljön handlar
det om individuell dövblindanpassning68 utifrån eventuell ljudsanering och/tillsättande av ljud
men också genom synanpassning utifrån belysning och materiella dvs. taktila
tillrättalägganden. Dessa aspekter blir viktiga att ta hänsyn till i valet av lärmiljö.

I den sociala miljön ingår samspelspartnern som en självklar del. Att ingå i ett socialt
sammanhang69 är att ha relation till andra människor. Dessa relationer kan variera i djup och
betydelse för parterna. Resultatet av en god relation visar sig ofta som ett mått på trygghet i
kontakten med gruppen dövblinda. Utifrån en trygg relation och via en känd situation
och/trygg miljö kan samspelet med fördel flyttas till en okänd situation och/otrygg miljö och
på så sett skapa utveckling genom variationen. Denna aspekt70 visar på sambandet utifrån den
sociokulturella synen på lärandet där lärandet sker i naturliga situationer i vardagen med
interaktionen som grund.

65 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Nafstad A (1992) Förutsetningar for
Kommunikasjon med dövblindfödte, Bokförlaget Nord-Press, Dronninglund Danmark
66 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
67 Kylén G (1991) Helhetssyn på människan, Förlaget ALA: Stockholm
68 Mo Gårds Kunskapscenter Hörselrester, Information via Intranät, Resurscenter Mo Gård
69 Nafstad A & Rödbroe I (1999)
70 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
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3 METOD
Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod handlar om vilken verklighets-
människo- kunskaps- vetenskaps- och metodsyn man har. Eftersom det är mänskligt samspel
med utgångspunkt från empiriska fakta som ska studeras utgår metodvalet från en kvalitativ
ansats med en induktiv inriktning via videoanalys. Studien inspireras och har möjliga inslag
av hermeneutik.

3.1 Metodval
Den kvalitativa ansatsen71 är vald för att identifiera och bestämma ännu icke kända eller
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på variationer,
strukturer eller processer. För eller emot den kvalitativa ansatsen handlar om vilken
människosyn man har. Kvalitativ står för att man är intresserad av hur något är beskaffat72

t.ex. en egenskap, men också att man avskiljer undersökningen från allmänna klassificeringar.
Tanken är att livsvärlden gör människorna till det de är och meningen med detta undersöks
genom observation och tolkning av det observerade. Definitionen för kvalitativa
undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ
eller en grupp. Denna förståelse nås genom tolkning. Undersökningen utgår från ett
forskningsmässigt otillfredsställd samspelssamband, vilket innebär en önskan om att urskilja
om och hur rösten påverkar och upprätthåller samspelet mellan parter, där allmänna
klassificeringar kan uteslutas. Observationer och tolkningar kommer att göras från en
livsvärld som en person med medfödd dövblindhet befinner sig i. Detta val grundas på en
humanistisk människosyn vilket innebär en individuell respekt grundat på mänskliga värden.

Studien är induktiv73 vilket innebär att allmänna slutsatser dras från empiriska fakta. Induktion
innebär att gå ut i verkligheten och utifrån enskilda fall formulera en teori. Induktion är en
metod74 som innebär att insamlad data analyseras för att sedan söka generella samband.
Tanken är att upptäcka något som kan formuleras i en teori. Även om man som forskare inte
utgår från någon teori innebär det inte att man arbetar helt förutsättningslöst. Både egna
föreställningar och idéer kommer ofrånkomligt att färga den producerade teorin.75

Förhoppningen är att studien kan belysa kommunikativa samband som kan finnas mellan den
dövblinde, samspelspartnern, situationen och miljön som kan leda till utveckling.

Positivismen innehåller termer som pekar ut observerbara företeelser eller teoretiska termer
som är operationaliserbara till skillnad mot hermeneutiken som används i denna studie mer
beskriver människors livsvärld och meningen de knyter till olika företeelser. Med detta
beskrivs verkligheten utifrån hur människor föreställer sig världen och inte hur den är76. Den
kvalitativa ansatsen liksom hermeneutiken belyser livsvärldens betydelse för individen.
Betydelsen av att ge dövblinda personer erfarenheter och meningsfullhet genom
kommunikativa möten i olika miljöer breddar den individuella livsvärlden och ökar
möjligheten till kommunikativ utveckling vilket kan stödja den kvalitativa ansatsen och den
hermeneutiska inspirationen.

71 Starrin B & Svensson PG (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund
72 Hartman J (1998) Vetenskapligt tänkande, studentlitteratur, Lund
73 Thurén T (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm
74 Hartman J (1998)
75 Patel R & Davidsson B (2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund
76 Hartman J (1998)
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Min roll som forskare77 blir en stor och betydande del i forskningsresultatet. Egenskaper som
öppenhet, engagemang och tillgång till en subjektiv förmåga blir viktiga. Den sistnämnda
egenskapen innebär att forskaren värderar på ett personligt sätt förståelsen och måste således
ha ett intresse av inlevelse, kunskap och av att kunna använda egna upplevelser och känslor i
forskningen. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse78. Begreppet innebär att
forskaren bär med sig en bild av hur något är eller fungerar i sin ”ryggsäck” dvs. tidigare
erfarenheter och begreppsvärld. Det handlar det inte bara om att uppfatta med sinnesintryck
utan det handlar också om en ”förutfattad mening” dvs. trosuppfattningar och föreställningar
av något. I ett senare skede via nya erfarenheter kan uppfattningen ändras. Dessa
uppfattningar revideras genom hela livet när det ”mentala bagaget” ständigt upplever nya
erfarenheter. Detta växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan del och helhet kallas
den hermeneutiska spiralen79. Erfarenhet och förförståelse förutsätter varandra i en ständig
kretsgång där båda leder till kunskap. Hermeneutik innebär att tolka utsagor och handlingar80.
I mitt val av den humanistiska människosynen står hermeneutiken nära speciellt med tanke på
den förförståelse jag har som forskare samt i och med mitt dagliga arbete med personer med
medfödd dövblindhet. Genom min erfarenhet finns både förförståelse och förmåga av
inlevelse, känslomässigt engagemang och förkunskaper.

Syftet med att använda det hermeneutiska perspektivet som tolkningsmetod81 är viljan att
förstå mänsklig existens. Processen runt fenomenet måste först studeras via insamling av data,
sedan tolkas och förstås. En god hermeneutisk förståelse medför en empatisk förmåga som
innebär subjektiv förståelse och att sedan därigenom förstå andra människors beteenden och
handlingar. De hermeneutiska vetenskaperna söker möjliga innebörder hos sina studieobjekt82,
både från texter och språkligt. Detta inkluderar handlingar och icke språkliga livsuttryck som
kommer fram i meningssammanhang och måste förstås därefter. Meningssammanhangen
förmedlas och förstås genom språklig tolkning. Kunskapsformen är följaktligen tolkningen.
Att tolka är att tyda tecken. Betydelseangivningar görs och vi berättar det vi ser som om vi ser
något som något. Det sker en process mellan den tolkande och det tolkade som kan beskrivas
som att uttyda den sociala verkligheten som en subjektiv och skapande akt. Utifrån dessa
aspekter finns mening i denna studie med att låta sig inspireras av hermeneutiken som
forskningsmetod. Jag som forskare behöver använda just tolkningen som redskap för att
försöka tyda icke språkliga livsuttryck som tecken, gester, rörelser, ljudanden, handlingar och
andra kommunikativa former för att analysera studien.

Valet av att använda videon som observationsmetod är både passande för en detaljstudie och
lättillgänglig eftersom det är ett vanligt tillvägagångssätt inom dövblindpedagogiken för att nå
kommunikativ utveckling. Denna kvalitativa fallstudie kommer via videoupptagningarna att
dokumentera samspelet mellan en dövblind person och dennes samspelspartners vid
återkommande tillfällen och i olika miljöer83. Målet är att dokumentera och analysera och
försöka tolka samspelsutveckling84 med rösten som kommunikativ bas och möjlig utvecklande
resurs utifrån valda frågeställningar.

77 Thurén T (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm
78 Thurén T (1991)
79 Ödman PJ (2001) Tolkning, förståelse, vetande- hermeneutik i teori och praktik, Norstedts Akademiska förlag,
Stockholm
80 Starrin B & Svensson PG (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund
81 Thurén T (1991)
82 Ödman PJ (2001)
83 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
84 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
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3.2 Avgränsningar och urval
Personalen inom Resurscenter Mo Gård kan liknas vid personliga assistenter vilkas roll är att
stödja personer i deras dagliga livsföring. Stödet omfattar också kommunikationsutveckling.
Åldersfördelningen på studiens tre deltagande samspelspartner är mellan 20 – 52 år och
gruppen är homogen dvs. sammansatt av bara kvinnor. Åldersfördelningen är representativ för
alla verksamheter inom företaget medans gruppens homogenitet inte ger en valid bild inom
eftersom könsfördelningen där är relativt jämn. Detta kan givetvis påverka resultatet med
tanke på att den dövblinde är av manligt kön. Valet av medverkande dövblind person är ingen
slump utan är den person som inspirerat till uppsatsen genom att befinna sig inom ramen för
studiens intresseområde. Den dövblindes samspelspartners är slumpmässigt valda utifrån att
de arbetade just de tider som videomaterialet spelades in.

Pga. av den rådande tidsbristen så avgränsas undersökningen genom att fokusera på endast en
dövblind person och tre av dennes samspelspartners. Det faktum att studien är en studie av
detaljintresse stödjer sig också på aspekten av tidsbrist. Samma samspelspartners kommer att
videofilmas under flertalet tillfällen i olika situationer och i olika miljöer vilket breddar
tillförlitligheten och rimligheten i tolkningarna85 och förhoppningsvis kan samband urskiljas
vilket ökar reliabiliteten. Visst kan det vara så att tillfälligheter kan ha påverkat resultatet det
eventuella sambandmönstret. Med validitet menas att det som studerats var det som var tänkt
att studeras86 vilket i denna studie förhoppningsvis hamnar inom ramen för det tilltänkta med
koppling mellan frågeställningar och resultatet. I och med att forskaren inte kan påverka det
pågående samspelet mellan två personer finns möjlighet att stärka validiteten av resultatet
beroende på sökandet efter detaljer i videoanalysen.

Samtliga deltagare i studien har informerats och tillfrågats87 både muntligt och skriftligt.
Samtliga är också positiva till medverkan och insiktsfulla om det eventuella värdet av
kunskap som studien kan bidra till eftersom de dagligen kommer i kontakt med
intresseområdet för både syftet och frågeställningarna. Processen kan därför bli ett
kompetenshöjande bidrag för både individer och ut i organisationen. Ledningen på företaget
ställer sig positiva till genomförandet. En generell återkoppling till resultatet av studien
kommer att ske till alla berörda.

Den sociala och fysiska miljön kommer inte att detaljbeskrivas, trots sin betydelse, utan
studien kommer att utgå från grundläggande kommunikativa förutsättningar med inriktning
mot samspelet, samspelspartnern och lärandet utifrån detta i vardagliga miljöer. De vardagliga
miljöerna88 som valts till undersökningen anses vara både trygga och återkommande för att
därigenom ge möjlighet att utveckla samspelet vidare. Dessa fysiska miljöer benämns i
studien som myshörnan, badkaret, träverkstaden och musikrummet och är i nämnd ordning
den erbjudna lärmiljön i studien.

Begreppen och betydelsen av hörsel och hörselrester är ett stort område i sig, men kommer
endast i denna studie att förklaras utifrån att vara en viktig sinneskanal för utveckling av
kommunikation med personer med medfödd dövblindhet.

Enligt underrubriken till denna uppsats så är förhoppningen att resultatet ska leda till
samspelsutveckling i kontakten med dövblinda. Tid ägnas åt att beskriva samspelspartnerns
betydande roll men inte vilken kompetens det eventuellt kan ge utan i första hand visa om och

85 Thurén T (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm
86 Thurén T (1991)
87 Informationsbrev, se bilaga
88 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
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hur rösten har betydelse som kommunikationsform. Bonusen blir möjligen ökad kompetens
och medvetenhet vilket inte i sig kommer att redovisas i uppsatsen.

3.3 Miljöbeskrivning
De personer som arbetar i direktarbetet benämns som samspelspartners i studien och innehar
alla goda kompetenser inom området för förspråklig kommunikation och har arbetat inom
området under flera år. Den dövblinde personen i studien har endast vistats i denna sociala
och fysiska miljö under några månader, vilket innebär att miljöerna ur ett trygghetssperspektiv
är att betrakta som relativt nya och outforskade. Boendeformen är en gruppbostad med egna
lägenheter och grannar. De fysiska miljöerna; myshörnan, badkaret, träverkstaden och
musikrummet är miljöer som finns både i och utanför den egna lägenheten och erbjuds som
vardagliga lärmiljöer. Den dövblinde unge mannen är född med funktionsnedsättningen
dövblindhet, är blind och har hörselrester, samt befinner sig på en förspråklig
kommunikationsnivå. Sång och musik har sedan länge både inspirerat och funnits med som
intrycksform i kommunikationen. Det som är något mera outforskat är rösten som
uttrycksform tillsammans med det riktade intresset mot att använda rösten, både impressivt
och expressivt, för att påkalla, reglera och upprätthålla samspelet vilket förenar
kunskapsintresset med studiens syfte och frågeställningar.

3.4 Video som datainsamlingsmetod
Videon är en suverän metod för att studera och registrera samspelsprocesser. En betydelsefull
fördel är just det faktum att man kan studera och söka fånga upp detaljer i
videoupptagningarna och studera dessa om och om igen. Att just uppmärksamma dessa
detaljer som sen kan ha betydelse för samspelsutvecklingen kan vara svårt och i många fall
omöjligt som samspelspartner att fånga direkt i en samspelssituation. Därför blir videon som
analys- och utvecklingsmetod i princip oersättlig och används flitigt i habiliteringen av
personer med medfödd dövblindhet. Materialet ger underlag för diskussion utifrån ett
subjektivt och självreflekterande värde89 som i sin tur kan leda till en mera objektiv bild av
resultatet. De observationer som görs kan liknas vid ostrukturerade, därför att de speglar
naturliga samspelssituationer i vardagen och utgår inte från något observationsschema90. Detta
innebär i praktiken att videokameran sätts förutsättningslöst på, ibland fastsatt på ett
kameraställ och ibland manuellt styrd. Utifrån materialet tas sedan sekvenser från
intresseområdet ut.

Ibland kan där finnas ett visst motstånd som personal att bli filmad91 med oftast minskar detta
parallellt med erfarenheterna och den positiva utveckling som blir uppmärksammad. I denna
studie har både samspelspartnerna samt den dövblindes gode man, positiva erfarenheter av
videon som analysmetod, vilket merför en medvetenhet från både de eventuellt negativa men
framförallt från de positiva aspekterna som gynnar utvecklingen.

3.5 Etiska ställningstaganden
I och med att videon är suverän som metod för att uppmärksamma detaljer medför det också
att etiska ställningstaganden blir av största vikt. Man måste vara medveten om att man vid
själva videoinspelningstillfället inte i förväg kan veta om vad man senare kan komma att
finna. Detta innebär att vare sig den som filmar eller den som blir filmad vet vad man ger

89 Preisler G (1994) Att införa video i ett psykologiskt och pedagogiskt arbete med barn med funktionshinder,
Rapport, Psykologiska Institutionen Stockholms Universitet, Stockholm
90 Bryman A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Slovenia
91 Preisler G (1994)
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ifrån sig respektive tar emot. Man måste således beakta de etiska aspekterna92. Viktigt att
tillägga kan vara att fokus i studien ligger mer på samspelspartnern än på den dövblinde vilket
i sin tur gör att den personliga integriteten för den dövblinde med fördel tillvaratas ur ett etiskt
perspektiv. Att mer fokus läggs på samspelspartnern handlar om det faktum att det är denna
person som är verktyget och bär ansvaret för kommunikationsutvecklingen och som i första
hand kommer att analyseras. Att i studien filma sekvenser från ett badkar som fysisk miljö
medför ansvar för att följa ett strikt etiskt ställningstagande på hur videoupptagningarna får
ske och vad de får innehålla för att respektera den personliga integriteten. Ovan nämnda etiska
aspekter ligger som grund för att överhuvudtaget starta arbetet med denna uppsats. För att
förenkla och tydliggöra arbetsgången i analysdelen benämns deltagande parter med fingerade
namn.

Som första åtgärd informerades berörda om studiens syfte och tillåtelse erhölls från god man
för att få filma den dövblinde personens privata liv, eftersom den dövblinde själv inte har
förståelse för syftet. Samma tillåtelse erhölls också från den dövblindes samspelspartner samt
från ledningen. Den muntliga och skriftliga information som parterna fick innehöll en
försäkran om att följa Vetenskapsrådets etiska principer93 där videomaterialet behandlas
konfidentiellt samt att inga personuppgifter lämnas ut. Ett förtydligande skedde med att det
var endast jag som student som kom att se och analysera videomaterialet. Samma
videomaterial skulle också förstöras efter det analyserats. Givetvis fick också dessa parter
erbjudande om att ta del av resultatet, dvs. den färdiga uppsatsen. Etiska överväganden är i
möjligaste mån beaktande genom att informera, få samtycke, medvetandegöra nyttjandet av
uppsats och material samt kravet på konfidentialitet, allt enligt HSFR:s riktlinjer.94

3.6 Genomförande
Under en period av ungefär fem veckor pågick videoinspelningarna, där varje
inspelningstillfälle varade mellan femton minuter till två timmar per vecka. Som en parallell
process dokumenterades en skriftlig beskrivning av skeendet, dvs. vad som skett innan, vad
som sker på filmen och annat av vikt, vilket visade sig ha stor betydelse för att sedan
effektivare välja ut sekvenser från flertalet timmar av videomaterial.

Den fysiska och sociala miljön var av stor betydelse i planeringen för att genomföra
videoinspelningarna. Miljön har en stor och betydande roll för samspelet.95 Den fysiska miljön
består av de fysiska platser där samspelet mellan parterna sker i videoupptagningarna. Dessa
fysiska platser fungerar som baser för trygghet där samspelet och en vardaglig aktivitet möts i
ett sammanhang. Först valdes två fysiska platser ut som kan betraktas som de mest kända och
trygga för den dövblinde, dessa var myshörnan (aktivitet: avslappning, sång och musik) och
badkaret (aktivitet: sång, lek och bada/duscha). Sedan filmades också samspelet i två något
mer okända och otrygga miljöer, vilka var musikrummet (aktivitet: sång, musik och rytmik)
och i träverkstaden (aktivitet: sång, rytmik och rörelser i samband med att såga, slipa, hamra
och spika).

Den sociala miljön innehåller relationer mellan den dövblide och dennes samspelspartners
samt andra sociala kontakter i form av grannar, övrig personal och anhöriga som alla är
viktiga påverkansfaktorer både direkt och indirekt i samspelet. I studien läggs vikten på

92 Preisler G (1994) Att införa video i ett psykologiskt och pedagogiskt arbete med barn med funktionshinder,
Rapport, Psykologiska Institutionen Stockholms Universitet, Stockholm
93 Vetenskapsrådets etiska principer, www.vr.se
94 HSFR:s etikkommitté, (1999), Uppsala
95 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
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etablerade och trygga relationer med tillhörande god kunskap om vad som ger kvalitet i
samspelet med den dövblinde. En medveten faktor för att uppnå kvalitet är att ge samspelet
förutsättningar vilket betyder att försöka rationalisera bort eventuella störande faktorer i den
sociala och fysiska miljön som t.ex. att ljudsanera och att inte störas socialt av andra runt
omkring för att möjliggöra tillgänglighet och totalt fokus.

3.7 Databearbetning
Inledningsvis gjordes en genomgång av videomaterialet. Med hjälp av den skriftliga
dokumentationen kunde materialet först grovgallras utifrån att hitta samspelsmässiga och/eller
kommunikativa sekvenser. Sekvenser valdes bort där samspelet bröts av olika anledningar.
Från innehållet av kommunikation som helhet studerades materialet sedan ytterligare
åtskilliga gånger för att skönja detaljer kopplade till studiens syfte och frågeställningar.
Meningen var alltså att notera ett antal sekvenser med detaljer från de tre frågeställningarna i
de fyra olika miljöerna. Sekvenserna skulle innehålla initiativ till att påkalla uppmärksamhet,
reglering av närhet och avstånd och sekvenser där samspelet upprätthölls över tid. Det
handlade om att välja ut de avsnitt tolkningen var lättast att göra dvs. där innehållet visade på
klara och varierade inslag och där rösten fanns med som ett alternativ i kommunikationen.

Den tolkning som förklaras mot bakgrund av undersökningens empiri grundas naturligtvis på
den förförståelse som finns runt såväl den dövblinde personen som runt dennes
samspelspartners.

Det som var tänkt att filmas är filmat men av naturliga skäl blev mängden videomaterial något
snedfördelad mellan de fysiska platserna. Detta beror på att den dövblinde inte vistas lika
frekvent i de olika miljöerna som i förväg var tänkta som alternativa. Detta medför i sin tur att
sökandet efter samband kan ha påverkat resultatet mellan de kända (myshörnan och badkaret)
och de något okända (träverkstaden och musikrummet).

Uttrycksätten som redovisas är transkriberade som citat i kombination med tillhörande
fingerat namn på såväl den dövblinde (Alexander) och dennes samspelspartners (Amanda och
Paulina och Lisette).
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4 RESULTAT OCH ANALYS
Resultatdelen innehåller transkriberade exempel från videosekvenserna vilka också kopplas
direkt till de tre frågeställningarna; ” Hur använder parterna sina röster för att påkalla
uppmärksamhet? Hur kan rösten stödja regleringen av närhet och avstånd? På vilket sätt
påverkar rösten upprätthållandet och utvecklingen av samspelet? Den sociala och fysiska
miljöns betydelse finns invävd i resultatredovisningen av studien men också via rubriker.

Studien redovisas med utgångsläge från en sammansatt rubrik tillhörande frågeställningarna
och är en inledning till resultat och analysredovisningen. Den sammansatta rubriken har fyra
underrubriker vilka är desamma som den fysiska miljön den dövblinde befinner sig i vid
datainsamlingstillfället. Direkt under varje underrubrik finns en beskrivande inledning
kopplade till flera exempel från undersökningen vilka i sin tur, var och en för sig, följs av en
analys för att på så sätt försöka skapa en helhet och en förståelse av de skeenden som
presenteras. Exemplen i studien är redovisade i den ordning som utvecklingen skett och
därmed också en förhoppning om att läsaren av uppsatsen ska kunna följa utvecklingen av
samspelet.

Till sist följer ett sammanfattande avsnitt med direkt återkoppling till resultat och
frågeställningar. I det sammanfattande resultatet presenteras också utvecklingen i ett
tidsperspektiv utifrån de fyra olika miljöerna. Exemplen från resultat och analysdelen är
numeriskt märkta för att som en sista del i redovisningen också kunna kopplas samman med
den figur över samspelsutvecklingen som försöker beskriva hur lärandet skett över tid utifrån
de tre frågeställningarna. Nödvändiga förklaringar finns beskrivet i samband med figuren.

4.1 Röstens betydelse för att påkalla, reglera och upprätthålla samspelet
I ovan nämnda frågeställningar finns viktiga kommunikativa faktorer som kommer att belysas
i detta avsnitt. Helheten handlar om grundläggande förutsättningar för mänsklig
kommunikation och rätten att bli förstådd och att få påverka sin situation. Denna helhet bryts
stegvis ner i flera delar som möjligheten att kunna påkalla uppmärksamhet, reglera närheten
och avståndet till andra människor, upprätthålla samspelet samt vikten av den sociala och
fysiska miljön som har en klar påverkan på resultatet av kvaliteten och utvecklingen i
samspelet. Kommunikativt innebär detta att det är de små detaljerna som analyseras och
tolkas. Detaljbeskrivningarna i resultatet kan verka banala och självklara men så är inte fallet
eftersom rösten medvetet introduceras och användandet av rösten, både impressivt och
expressivt, studeras som uttrycksform till en vuxen person med funktionsnedsättningen
medfödd dövblindhet, som befinner sig på en förspråklig kommunikationsnivå, där
hörselresten sedan tidigare är känd men inte studerad i kommunikativt syfte.

Att som samspelspartner ingå i ett samspel med kvalité innebär bl.a. en total
uppmärksamhetsfokus på sin uppgift och därmed en tillgänglighet för sin partner under hela
sitt arbetspass. Samspelet avbryts endast när någon av parterna avsiktligt reglerar närheten
efter att ett samförstånd om avsikten införlivats. Videosekvenserna som analyserats är alltså
delar av ett samspel som varar under betydligt längre tid men där sekvenser valt ut utifrån
frågeställningarna. Viktig information att bära med sig som läsare av studien är att utveckling
ofta tar tid. Funktionsnedsättningen medfödd dövblindhet96 medför att sinnesintryckens
stimuli i första hand går genom det taktila sinnet vilket medför att informationsinsamlingen

96 Nordisk definition av dövblindhet antagen på det Nordiska ledarforumet i Reykjavik maj 2007”. Personer från
hela Norden arbetande inom dövblindhabiliteringen träffas regelbundet i en arbetsgrupp för att diskutera
gemensamma frågor och arbeta fram material i stödjande syfte för gruppen dövblinda. Se bilaga
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och kommunikationsutvecklingen ofta tar betydligt längre tid än när en person har fullgod syn
och hörsel. Videoinspelningarna i studien varade under fem veckor.

4.1.1 Myshörnan

Alexander befinner sig i följande fem exempel i ”myshörnan”. På denna plats vistas
Alexander flera gånger dagligen och är alltså en känd och trygg fysisk miljö. Platsen
karaktäriseras som trygghetsbas och det är härifrån som hans omvärldsförståelse redan
tidigare har börjat att skapats via stöd från samspelspartnern som är medvetna om vikten av
tillgänglighet och uppmärksamhet för kontaktskapande i det sociala samspelet. Myshörnan
blir i och med detta ett självklart första val av fysisk miljö för denna kvalitativa studie. Det
bör nämnas att myshörnan finns inne i Alexanders lägenhet vilket medför att störande yttre
omständigheter för ett kvalitativt samspel minimeras. Från denna fysiska miljö varar
videoinspelningarna i drygt tre veckor.

+++

Alexander reser sig på knä och samtidigt håller upp sin arm. Amanda svarar med fysisk kontakt och
lägger sin hand på Alexanders arm, samtidigt som hon verbalt uttrycker ”tut-tut-tut” (Partnerns initiativ, ex 1)

Amanda har uppmärksammat Alexanders utryck och hon bekräftar att hon sett uttrycket
genom att fysiskt lägga sin hand på hans arm, som om hon vill säga ”jag finns här”.
Alexander blir genom detta bekräftad i sitt initiativ genom kontakten. Vid kontakttillfället
passar Amanda också på att verbalt presentera ett ljud, känt från ett tidigare tillfälle men
obeprövat i liknande situation. Det är detta som blir introduktionen till att lägga till rösten som
kommunikativ resurs till redan kända kommunikativa former som i detta fall när Alexander
sträcker upp sin arm när han söker kontakt.

+++

Paulina ropar med grov röst som hon ofta gör: ”Alexander och Paulina”! Direkt stäcker Alexander upp
sin arm och svarar ivrigt ”öööhhh”. (Partnerns initiativ, ex 2)

Samma sak sker när Amanda använder uttryck från deras gemensamma repertoar och ropar: ”tut-tut-
tut”. Alexander svarar med att sträcka upp sin arm och med sin röst svara ”öööhhh”. (Partnerns initiativ, ex 3)

Alexander reagerar och känner direkt igen sin partner på rösten, både via den gemensamma
repertoaren men också genom registrering av ljud i en situation. Säkert är igenkännandet ett
samband mellan rösternas olikheter, intensitet, styrka och ljudet som sådant (vad för slags ljud
som framställs). Olikheterna har betydelse för igenkännandet, men detta faktum ligger utanför
intresseområdet i denna studie men bör noteras och kanske utredas ur ett framtida perspektiv.

+++

Alexander håller upp sin arm och ljuder samtidigt ”öööhhh”. Paulina imiterar ljudandet och svarar med
fysisk kontakt genom att lägga sin hand på hans arm. Strax ”viftar” Alexander bort sin partner samtidigt

som han ljuder: ”öööhhh”. (Alexanders initiativ, ex 4)

Alexander får en direkt fysisk respons på sitt initiativ till kontakt med tillhörande imitation av
hans ljudande. I och med denna egenvalda kombination börjar han förstå att han både via sin
gest och via sin röst kan påkalla uppmärksamhet men också att reglera sitt avstånd till sin
partner. Alexander har redan erfarenhet av att det är meningsfullt att kommunicera men har
här fått insikt om att man kan göra det på flera sätt. Detta ger honom i förlängningen en
möjlighet att själv välja uttrycksform.
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+++

Alexander håller upp sin arm och ljuder ”öööhhh”. Vid imitation av ”öööhhh” och fysisk kontakt från
Amanda blir Alexanders svar att han ”viftar” bort sin partner. (Alexanders initiativ, ex 5)

Denna ovan nämnda situation upprepas vid återkommande tillfällen i undersökningen. Vid
alla tillfällen får han både fysisk kontakt men också kontakt via imitation av hans ljudande.
Det faktum att Alexander viftar bort sin partner kan vara resultatet av att han ser ett samband
mellan den direkta respons han får och hur han själv upptäcker att han kan reglera närheten
till sin partner. Det är alltså ett sett för Alexander att kontrollera att Amanda finns kvar, dvs.
han känner trygghet och tillit genom vetskapen att hon är nära (utan fysisk kontakt) och som
en effekt av detta samband kan han reglera sin närhet till sin partner via sin tidigare
kommunikativa gest (hålla upp sin arm) men också genom att han använder sin röst (ljuder:
”öööhhh”). Tack vare dessa upprepningar upprätthålls också samspelet över tid.

4.1.2 Badkaret

Alexanders andra kända och trygga fysiska miljö är badkaret. Här befinner han sig likt
myshörnan dagligen. Också badkaret liksom myshörnan finns inom ramen för goda
miljömässiga förutsättningar för ett kvalitativt samspel utan yttre störande faktorer. Video
dokumentationen har liknande sambandsmönster som när han befinner sig i myshörnan, detta
trots att också Lisette som tredje samspelspartner introducerar andra ljud via sin röst ur deras
gemensamma tema. Analysredovisningen beskrivs här i korthet eftersom det annars blir i
princip upprepningar likt ovan vilken kom att bli introduktionen till att använda rösten som
kommunikativ resurs. D.v.s. Alexander ”sträcker upp armen” för att få kontakt, han blir
bekräftad och rösten som kommunikationsresurs introduceras utifrån gemensamt tema.
Alexander lockas i och med detta att själv använda sin röst genom uttryck som ”öööhhh”. När
han sedan själv använder rösten blir han själv imiterad och därmed bekräftad i sin
kommunikation. Detta visar sig ge Alexander motivation och lust att ta till sig denna nya form
av uttryckssätt i sin kommunikation.

Alexander väljer själv huruvida han vill ha fysisk närhet eller inte. Han kombinerar sina
utryck och visar det genom att både sträcka upp sin arm och ljuda ”öööhhh”. När han får
önskad kontakt kan han medvetet välja att vifta bort sin partner. När samspelspartnern
använder sin röst från deras gemensamma repertoar svarar Alexander ivrigt på
samspelspartnern initiativ om kontakt genom att både sträcka upp sin arm men också genom
att ljuda, vilket visar på att rösten/ljuden har kommunikativ betydelse impressivt. Alexander
tar också egna initiativ via gesten med sin arm och genom att ljuda ”öööhhh”, vilket visar att
rösten också har betydelse expressivt. Detta visar att Alexanders kunskaper nu är befästa i två
kända miljöer, dvs. myshörnan och badkaret under en tidsperiod av tre veckor.

I stycket 4.2.1 Figur över samspelsutvecklingen, beskrivs utvecklingen i badkaret som fysisk
miljö parallellt med utvecklingen i myshörnan och benämns där som partnerns initiativ ex 6-8
och Alexanders initiativ ex 9-10.

4.1.3 Träverkstaden

Alexander befinner sig i följande fyra exempel och i träverkstaden. Träverkstaden ligger på
ett gångavstånd från bostaden vilken han besöker varje vecka. Träverkstaden är ur fysisk
miljösynpunkt relativt okänd för Alexander. För att kunna studera det studien avser i denna
lite mer okända miljö har Alexanders samspelspartners likt ovan en medvetenhet och kunskap
om samspel och kommunikationsutveckling. I träverkstaden förekommer av naturliga skäl
ofta både röster och ljud från andra människor och maskiner. Dessa faktorer bidrar till att
miljön blir svår att helt anpassa efter det faktum att hörselrest finns vilket i sin tur bidrar till
att fokuset på samspelet ibland sätts på prov. I de redovisade sekvenser från träverkstaden
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uppmärksammades vid dessa tillfällen inga direkt störande faktorer som påverkade samspelet
negativt. Videoinspelningarna går i och med detta in i den fjärde veckan.

I följande fyra beskrivna videosekvenser börjar alltid Alexander med att sitta länge i sin
partners knä vilket har en lugnande och inkännande effekt på Alexander för att känna trygghet
i den mer okända miljön. Sekvenserna innehåller förutom den viktiga fysiska närheten och
rösten som alternativ kommunikationsform också rytmiska gungrörelser uppmärksammande
från upplevelserna i träverkstaden.

+++

Alexander reser sig och sätter sig på en stol bredvid Amanda. Upprepade gånger känner han med sin
hand att Amanda sitter kvar bredvid. Amanda bekräftar varje initiativ genom imitation av hans utryck

samt att med sin röst uttrycka: ”slipa-slipa-slipa” (Partnerns initiativ, ex 11)

Alexander kontrollerar att hans trygghet dvs. hans samspelspartner finns kvar i hans närhet.
Även om miljön är ganska ny så väljer Alexander ändå att försiktigt reglera sin närhet till
Amanda. Efter en stund avtar Alexanders fysiska trygghetsbekräftelse och nöjer sig med att
lyssna på Amandas auditiva trygghetsfaktor: ”slipa-slipa-slipa”. Detta visar på att samspelet
upprätthålls via Amandas röst vilket visar att den fysiska kontakten inte blir lika påtaglig.

+++

Amanda och Alexander sitter på två stolar bredvid varandra. Alexander sträcker ut sin fot och nuddar
vid Amandas fot. Amanda svarar på initiativet genom att fysiskt bekräfta gesten men också genom att

använda rösten så som hon gjort i den tidigare gemensamma upplevelsen: ”slipa-slipa-slipa” och
samtidigt gunga från sida till sida vilket innebär att de nuddar sina axlar mot varandra.

(Partnerns initiativ, ex 12)

På eget initiativ reglerar Alexander sin närhet till sin partner genom att sätta sig på en stol
bredvid. Han kontrollerar att kontraktet inte bryts genom att fysiskt känna närheten via
fotkontakt. Amanda använder delar av deras gemensamma tema från upplevelsen genom att
verbalt uttrycka: ”slipa-slipa-slipa” samtidigt som hon gungar från sida till sida. Eftersom
samspel handlar om delaktighet och ömsesidighet använder Amanda delar från deras tidigare
tema via sin röst och rörelse.

+++

Alexander och Amanda sitter bredvid varandra. Alexander ljuder ”öööhhh” och börjar gunga från sida
till sida. Amanda bekräftar med både fysisk kontakt och imitation av hans röst. Alexander skrattar av

förtjusning. (Alexanders initiativ, ex 13)

I förra exemplet initierade Amanda den gungade rörelsen tillsammans med sin röst för att
fånga upp Alexanders intresse. Vid denna sekvens av videoupptagningen tar Alexander eget
initiativ till att påkalla uppmärksamhet både via sin röst och från rörelsen från den tidigare
upplevelsen. När Amanda imiterar hans båda kommunikativa former visar han känslomässigt
betydelsen av att bli bekräftad och förstådd och väljer närhet i det fortsatta samspelet.

+++

Alexander reser sig och lägger sig på golvet. Efter några minuter ljuder han ”öööhhh”. Amanda sjunger
som svar ”jag hamrar, jag spikar, jag bygger en bil…..” (Alexanders initiativ, ex 14)

Sången Amanda sjunger är en känd sång som de också brukar sjunga i förberedande syfte
tillsammans med tecknet för ”träslöjd” när de ska gå till träverkstaden. Alexander känner
trygghet men kontrollerar då och då att Amanda finns kvar i hans närhet genom att använda
sin röst och bli bekräftad genom Amandas sång. Samspelet utvecklas genom att ett
upprätthållande sker och Alexander kan på detta vis reglera sin närhet till sin samspelspartner
utefter eget initiativ via rösten.
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4.1.4 Musikrummet

Alexander har vid flera tillfällen, i sin myshörna, erbjudits specifikt samspel runt en trumma
där både rörelsen bestående av att slå på trumman och verbal kommunikation bestående av
”trumma-trumma-trumma”. Aktiviteten med trumman flyttas nu till en annan miljö nämligen
musikrummet. Musikrummet ligger på ett gångavstånd från bostaden och här erbjuds
Alexander aktivitet varje vecka. Detta är den fysiska miljö där Alexander tillbringat minst tid i
studien, vilket medför att miljön i och med detta är relativt okänd. Däremot ges samspelet
goda förutsättningar i och med att både den sociala och fysiska miljön är individuellt
anpassad. Samspelsparterns roll blir av största vikt och kommer att i första hand handla om att
inge trygghet och uppmärksamhetsfokus för att utifrån dessa faktorer använda kända
kommunikativa former där rösten kan komma att bli en resurs. Alla fyra exemplen föregås av
att Alexander sitter i sin partners knä och att de tillsammans gungar rytmiskt från sida till sida
samt att partnern sjunger en sång. Denna fysiska närhet inger den trygghet Alexander önskar
för att utveckla samspelet vidare. Datainsamlingsperioden är nu inne på sin femte och sista
vecka.

+++

Alexander uttrycker sitt egna tecken för att sjunga på Lisettes kind. Lisette i sin tur imiterar uttrycket på
sin kind samt säger samtidigt ”sjunga”. Alexander ler förnöjt. (Partnerns initiativ, ex 15)

Alexander blir bekräftad genom både imitation och handling eftersom Lisette också fortsätter
att sjunga. Alexanders uttryck för ”sjunga” är en sedan länge känd kommunikativ form. Han
troliga förväntan är här att direkt bli bekräftad via handling, dvs. att Lisette sjunger. Det som
är viktigt att nämna är det faktum att Lisette för samspelet vidare genom att både bekräfta
genom imitation men också genom att lägga till en ytterligare kommunikativ form, ordet för
”sjunga”.

+++

Alexander sitter i Paulinas knä bredvid trumsättet. Paulina fattar en trumpinne och initierar verbalt
”trumma-trumma-trumma” samtidigt som hon slår på trumman. (Partnerns initiativ, ex 16)

I denna sekvens finns redan den fysiska närheten och uppmärksamheten etablerad. Det som
blir ytterst påtagligt i denna situation är hur Paulina använder den kända rörelsen och sin röst
från tidigare aktivitet och introducerar dessa i en ny miljö. Genom detta får Alexander både
den fysiska rörelsen men också ljud och röst i form av ”pang” från trumman och ”trumma”
från Paulina. Viss risk finns för att ljudintrycken blir en för mycket, i denna del av Alexanders
introduktion av ljuden och rösten i sin kommunikation.

+++

Alexander sitter i Paulinas knä men reser sig upp och tillsammans går de mot musikbänken. Efter att ha
suttit bredvid varandra en stund viftar Alexander bort Paulina och ljuder ”öööhhh”.(Alexanders initiativ, ex 17)

Alexander är trygg i sin relation och trots att miljön är ganska ny visar han tydligt initiativ på
att reglera sin närhet och sitt avstånd till sin partner. Detta är ett betydelsefullt steg i
utvecklingen av kvalitén i samspelet där upprätthållandet börjar befästas eftersom Alexander
vet att han kan påkalla uppmärksamhet från Paulina. Alexander kombinerar en gest med sin
röst.

+++

Alexander sitter på musikbänken. Paulina finns i hans visuella och auditiva närhet. Paulina uttrycker
verbalt: ”trumma-trumma-trumma”. Alexander reagerar med ett skratt uttrycker ”öööhhh”. På detta vis

fortsätter de växelvis att kommunicera under en stund. (Partnerns & Alexanders initiativ, ex 18)
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Paulina vill påkalla att hon finns i Alexanders närhet genom att använda delar av deras
tidigare gemensamma tema. Alexander reagerar positivt med att skratta igenkännande och
svarar på Paulinas initiativ med sin röst. Alexander börjar här använda sin röst som en
kommunikationsform även i de mer okända miljöerna vilket liksom i exemplet ovan stärker
och utökar kvalitén i samspelet och ger oändliga möjligheter till variationer och ett samspel
som varar över tid.

4.2 Sammanfattande resultat
Syftet med undersökningen var att se hur parterna använder sina röster för att påkalla, reglera
närhet och avstånd samt att upprätthålla det pågående samspelet. För att överhuvudtaget göra
detta möjligt måste förutsättningar för kommunikation ges och utgå från de redan kända
kommunikativa uttryckssätt den dövblinde har. Sammanfattningen utgår från resultatet och
analysen och beskrivs via de fyra olika miljöerna som analyserats mot bakgrund av teorin och
frågeställningarna. Slutligen beskrivs utvecklingsprocessen som skett via text och en
sammanfattande figur på utvecklingen som visar hur lärandet skett över tid.

Kommunikation handlar om att skapa mening97 genom att bli förstådd och förstå andra. Detta
meningskapande byggs upp via det sociala samspelet genom att söka och finna
uppmärksamhet och bli bekräftad. Denna anpassning sker genom de prototypiska
funktionernas:98 kontakt, kontrakt, gemensamt team och gemensam repertoar. Medvetet eller
omedvetet så gör vi oss tillgängliga och anpassar oss när vi finner motparten intressant eller
som det ibland faktiskt kan handla om att bara vara artig. Alla nya relationer startar genom
denna anpassning. Dessa grundläggande förutsättningar i kommunikationen används medvetet
och lyfts dagligen fram i arbetet i kontakten med personer med medföd dövblindhet vilket
bidrar till ökad samspelskompetens99. I min undersökning tycker jag mig se en stor
medvetenhet angående den grundläggande basfunktionen hos samtliga samspelspartners som
använder både prototypens gemensamma repertoar100 och samspelsenhetens ömsesidiga
imitation101.

4.2.1 Figur över samspelsutvecklingen

Med myshörnan som fysisk miljö finns grunden till tryggheten där Alexander själv kan välja
närheten eller avståndet till sin närperson genom att på eget initiativ påkalla uppmärksamhet
bl.a. via sin röst. Under en period av drygt tre veckor visar den sista videosekvensen från
myshörnan (ex 5 i analysdelen) att samspelet utvecklats till den grad att ett upprätthållande av
samspelet befästs och att det sker via ”rösten som resurs” i en trygg miljö. Rösten används
både impressivt och expressivt mellan parter. Myshörnan som trygghetsbas, har varit otroligt
viktig för samspelet under dessa veckor, både för introduktion, som beskrivs i den första
sekvensen och dess analys, och för vidareutvecklingen. Sekvenser från badkaret som fysisk
miljö visar, liksom myshörnan, att Alexanders kunskaper är befästa även här och att detta har
skett under loppet av tre veckor.

När samspelet förflyttas till träverkstaden verkar det som om samspelet mellan Alexander och
hans samspelspartners har tar ett jättekliv. Den trygga relationen som byggds upp i de
vardagliga samspelssituationerna i myshörnan och i badkaret har underlättat för att byta miljö
till en lite mer okänd. Samspelspartnernas initiativ till att erbjuda rösten som resurs har gett

97 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
98 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Nafstad A (1992) Förutsetningar for
Kommunikasjon med dövblindfödte, Bokförlaget Nord-Press, Dronninglund, Danmark
99 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
100 Nyling P (1994)
101 Nyling P (1994)
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resultat vilket märks genom att Alexander så initiativfullt både svarar och använder sin egen
röst för att upprätthålla samspelet. Han verkar också känna trygghet och ett upprätthållande av
samspelet via partnerns röst som exempelvis med sången i träverkstaden. Ytterligare en viktig
framgångsfaktor är att denna utveckling skett under lite drygt en vecka i denna lite nyare
miljö. Resultatet är alltså att när tryggheten via samspelet finns kan parterna mycket snabbare
variera samspelssituation och byta fysisk miljö via de redan trygga och införlivade
kommunikativa formerna. Innebörden av detta inkluderar att även rösten har fått en viktig
betydelse som kanske inte riktigt är införlivad med det som Alexander i alla fall uppfattar som
en trygghet i de sociala relationer han i undersökningen befinner sig i.

När Alexander blir erbjuden musikrummet som ytterligare en ny miljö finns redan
grundförutsättningarna etablerade. Efter en period av fem veckor kan Alexander redan efter
tre tillfällen i den nya miljön både reglera och upprätthålla det trygga och väl etablerade
samspelet med rösten som kommunikationsform både impressivt och expressivt.

Upprätthållande
av samspel

¤
Alexanders initiativ
(ex 5,10)

#
Alexanders initiativ
(ex 14)

$
Partnerns och
Alexanders
initiativ (ex 18)

Reglering av
närhet och
avstånd

¤
Alexanders initiativ
(ex 4,9)

#
Alexanders initiativ
(ex 13)

$
Alexander s
initiativ (ex 17)

Påkalla
uppmärksamhet

¤
Partnerns initiativ
(ex1,2,3,6,7,8)

#
Partnerns initiativ
(ex 11,12)

$
Partnerns initiativ
(ex 15,16)

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5

¤/Gult= Myshörnan (ex 1-5) och badkaret (ex 6-10) som samspelsmiljö under videodokumentationsvecka 1-3.

#/Lila= Träverkstaden (ex 11-14) som samspelsmiljö under videodokumentationsvecka 4.

$/Grått= Musikrummet (ex 15-18) som samspelsmiljö under videodokumentationsvecka 5.

Sammantaget av figuren ovan vill beskriva att utvecklingen går från att påkalla uppmärksamhet via att reglera
närheten och avståndet till att upprätthålla samspelet. Faktum är att partnern är den som först initierar via
rösten genom att påkalla uppmärksamhet och att Alexander genom detta sedan lockas och tar över initiativen
för reglering och upprätthållande. Redovisningen kan följas tidsmässigt genom de fem veckorna. Partnern i
figuren betyder Amanda, Lisette eller Paulina. Varje samspelssekvens är numrerad från 1-18 och kan följas i
utvecklingsfiguren såväl i exemplen i resultat och analysdelen.
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5 DISKUSSION
Diskussionsunderlaget beskrivs utifrån två delar vilka är tillämpandet av metoder och en
diskussion av studiens resultat. Resultatdiskussionen beskrivs utifrån syfte och
frågeställningar som tillsist kopplas till en slutsats.

5.1 Metoddiskussion
Studien vill beskriva en dövblind persons livsvärld och meningen med att knyta an till
omvärlden i kommunikativa möten. Beskrivningen utgår från det mänskliga samspelet med
utgångspunkt från empiriska fakta. I betydelsen av meningsfullhet och breddad livsvärld
inspireras studien bäst av den hermeneutiska teorin102. Handlingar och icke språkliga
livsuttyck kommer fram i meningssammanhang och förstås genom språklig tolkning inom den
hermeneutiska teorin103. Att tolka är att tyda tecken och signaler i olika former, vilket har varit
ett viktigt verktyg i undersökningen för att kunna behandla datan genom videoanalys. Jag har
försökt att förstå den sociala verkligheten för en dövblindperson och hans samspelspartners
genom mina tolkningar. Jag är väl medveten om att man inom den hermeneutiska
tolkningsmetoden används flera hypoteser utifrån varje situation och genom dessa görs
alternativtolkningar. Detta faktum uppfyller inte min studie vilket jag vid flera tillfällen berört
genom att belysa att studien bara är inspirerad av hermeneutiken dvs. jag använder endast
delar av perspektivet.

Den humanistiska människosynen och respekten för individen och mänskliga värden ligger
som grund till att ha använt en kvalitativ ansats. Undersökningen utgår från en
forskningsmässigt otillfredsställd företeelse som innebär att försöka förstå genom observation
och tolkning104 om rösten har betydelse i kommunikationen tillsammans med en person med
medfödd dövblindhet och hörselrester.

Även om studien är induktiv så blir det svårt att dra allmänna slutsatser från empirin som
ledar fram till en teori som står sig vetenskapligt. I så fall borde flera dövblinda personer och
deras samspelspartners ingått i studien. Däremot visar den insamlade datan på tänkbara
generella samband105 mellan grundförutsättningar för kommunikation, kända och okända
kommunikativa former och miljöer vilka tillsammans gynnar kommunikationsutvecklingen.
Även om jag inte skulle utgå från någon teori innebär det inte att jag skulle ha arbetat helt
förutsättningslöst. Både mina egna föreställningar och idéer kommer ofrånkomligt att färga
undersökningen som i sin tur skulle kunna utmynna i någon teori.106

Min roll i undersökningen är en stor och betydande del av resultatet. Egenskaper som funnits
med är engagemang och tillgång till en subjektiv förmåga vilket är en förutsättning för att
förstå andra människors beteenden och handlingar. En subjektiv förmåga innebär att jag på ett
personligt sätt också värderar förståelsen och måste således ha ett intresse av inlevelse,
kunskap och av att kunna använda egna upplevelser och känslor i forskningen. 107 Detta
innebär att både min yrkeserfarenhet och tidigare utbildningar naturligtvis påverkat
undersökningen både genom min förståelse (det finns områden i studien jag redan har
kunskap om) och en förförståelse (jag har en viss uppfattning om ämnet innan och det finns

102 Hartman J (1998) Vetenskapligt tänkande, Studentlitteratur, Lund
103 Ödman PJ (2001) Tolkning, förståelse, vetande- hermeneutik i teori och praktik, Norstedts Akademiska
förlag, Stockholm
104 Hartman J (1998)
105 Hartman J (1998)
106 Patel R & Davidsson B (2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund
107 Thurén T (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm
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saker jag inte känner till). Genom att medvetandegöra förförståelsen108, finns möjlighet att
undersöka om tolkningarna har påverkats av tidigare erfarenheter och föreställningar. Genom
att ompröva tolkningarna finns också möjlighet att reducera feltolkningar, vilket inte är min
avsikt att göra i denna studie. En strävan har hela tiden varit att läsaren ska kunna bilda sig en
egen uppfattning av resultatet. Men visst är det så att jag genom mina tolkningar påverkat
resultatet för det är svårt att fungera objektivt i denna typ av forskningsprocess.

Avsikten med studien har aldrig varit att generalisera, eller att peka på någon absolut sanning,
så att resultatet kunde gälla för alla dövblinda men förhoppningsvis värt att se som positivt när
det gäller att ta tillvara på en hörselrest. Att avgränsa studien till en dövblind gör dock
tidsperspektivet rimligt och ett val jag tidigt gjorde för att hinna undersöka det jag nu
undersökt, varken mer eller mindre. Klara kopplingar finns som jag ser det till både syfte och
frågeställningar, vilket ökar validiteten. Validiteten stärks också genom att jag som forskare
inte kan påverka det samspel som sker mellan två personer eftersom min uppgift i
inspelningsögonblicket är att förhålla mig passiv bakom videokameran. Om min uppgift hade
varit att också handleda parterna hade resultatet kanske blivit ett annat.109 Det faktum att
samma personer filmas vid flera tillfällen vid olika situationer och i olika miljöer breddar
förhoppningen om tillförlitlighet och rimlighet i tolkningarna, detta ökar reliabiliteten av
undersökningen eftersom sambandsmönster kan redovisas i resultatet.110

Valet av att använda videon som observationsmetod har gett goda möjligheter för att i detalj
studera de små uttrycken som förspråklig kommunikation ofta handlar om. Målet med
videoupptagningarna har varit att dokumentera, analysera och försöka tolka
samspelsutveckling111 vilket kräver stor noggrannhet både visuellt och auditivt eftersom det
ena inte kan utesluta det andra vilket denna studie visat. Jag vill påpeka att analysera
videodata är komplext och mer tidskrävande än jag från början kunnat ana, säkert mycket pga.
min orutin. Positivt är att jag inte fått någon uppfattning om att de som deltagit i
undersökningen känt någon som helst oro eller tveksamhet112 av att delta i studien utan snarare
en ärlig förhoppning om att kunna stötta utvecklingen inom området.

Kommunikationsutveckling är ett stort område där man nog aldrig kan avgränsa sig
tillräckligt. Kanske kan jag nu i efterhand se att jag i teorin skulle beskrivit mer om olika
kommunikativa uttrycksformer men måste hänvisa till balansen mellan teori och resultatdel.
När jag gjorde mina avgränsningar var jag väl medveten om att det var de små detaljerna jag
sökte därav frågeställningarnas karaktär. Resultatet kan eventuellt uppfattas som självklart
eller banalt. Men faktum är att i arbetet med personer med medfödd dövblindhet är det de små
uttrycken som ibland kan vara svåra att upptäcka som vi söker för att just dessa kan komma
att bli den viktiga länken för den enskildes utveckling. Resultatet av undersökningen är som
jag ser det både angeläget och relevant.

5.2 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka de faktorer som är av betydelse och kan ge
personer med medfödd dövblindhet med hörselrester grundläggande förutsättningar för
samspelsutvecklingen där rösten ses som en kompletterande kommunikativ resurs. För att ge
läsaren en möjlighet att sätta sig in i komplexiteten runt funktionsnedsättningen dövblindhet

108 Ödman PJ (2001) Tolkning, förståelse, vetande- hermeneutik i teori och praktik, Norstedts Akademiska
förlag, Stockholm
109 Thurén T (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB, Stockholm
110 Thurén T (1991)
111 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
112 Preisler G (1994) Att införa video i ett psykologiskt och pedagogiskt arbete med barn med funktionshinder,
Rapport, Psykologiska Institutionen Stockholms Universitet, Stockholm
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och ge en bild av hur konsekvenserna ser ut av detta har stor vikt lagts vid att inleda läsaren
teoretiskt. Om vi nu är eniga med teorin om att människan utvecklas i samspel med sin
omgivning113samt att omvärlden tolkas ur detta samspel114 blir det av yttersta vikt att
samspelspartnerns kunskap och inställning bidrar till denna utveckling. Personer med
medfödd dövblindhet har inte samma förutsättningar att utveckla samspel pga.
funktionsnedsättningarna vilket medför att ansvaret kan läggas direkt på samspelspartnern115

för att både anpassa kommunikationen och ge förutsättningar till den.

Resultatdiskussionen kommer att till skillnad från analys och sammanfattade resultat, som
beskrevs utifrån de fyra olika miljöerna, att beskrivas utifrån de viktiga förutsättningarna för
att överhuvudtaget vara i samspel med personer med medfödd dövblindhet tätt följt av
rubriker från de tre frågeställningarna. Ordningen i vilken frågeställningarna diskuteras är
viktig eftersom den också visar på resultatet av två parallella spår i form av introduktion av
”rösten som möjlig resurs” till den dövblinde personen och riktning i utveckling. Denna valda
beskrivning känns naturlig med hänsyn till resultatet.

5.2.1 Förutsättningar för kommunikation

Genom mina tolkningar av videoinspelningarna har samspelsparterna påvisat kompetens
genom att aktivt ta tillvara och använda de prototypiska funktionernas116 fyra olika delar,
kontakt, kontrakt, gemensamt tema och gemensam repertoar, för att ge stöd åt tryggheten och
samspelsutvecklingen. Detta har beskrivits först teoretiskt och sedan empiriskt i studien inom
ramen för förutsättningar för kommunikation som en viktig och oundviklig del för
kontaktskapande och vidareutveckling.

Miljön har en oerhörd betydelse för kommunikationsutveckling. Den sociala miljön tillämpar
teoretiska kunskaper och samspelsförmåga för att locka till nyfikenhet och motivation.
Kunskaperna handlar också om att medvetandegöra den fysiska miljöns betydelse för
individuell anpassning utifrån förmåga att ta in omvärlden via funktionella sinnesintryck.
Studien visar, som jag ser det, på en god pedagogisk grundtanke om att stegvis erbjuda de
fyra olika miljöerna för att säkerställa tryggheten och via kunskap erbjuda individuellt lärande
i vardagen117 i parallellprocess med samtida målinriktade kommunikationsutveckling.

Men denna grund som i flera av styckena ovan är beskrivet kan parterna med fördel förflytta
sig i de fyra olika miljöerna som valts för undersökningen. Dessa miljöer påverkar samspelet i
positiv och utvecklande riktning. När Alexander känner sig otrygg i miljön söker han trygghet
av sin partner, vilket i teorin beskrivs som det viktiga samspelet mellan den sociala och
fysiska miljön118. Alexander verkar alltså vara trygg i sina relationer även om han då och då
kontrollerar sin partners närvaro. Han vet att Amanda, Lisette och Paulina finns där
någonstans i hans närhet och att han kan påkalla uppmärksamhet från dem. Vartefter
miljöerna har introducerats verkar det som att detta samspel mellan parterna har utvecklats
vilket i undersökningen visats genom att Alexander redan efter ett par tillfällen i en nyare
miljö blir snabbt allt tryggare och vågar reglera sin närhet och sitt avstånd till sin partner. Han
använder och utgår från den sedan länge etablerade fysiska närheten av kontakt till att alltmer

113 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
114 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
115 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
116 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Nafstad A (1992) Förutsetningar for
Kommunikasjon med dövblindfödte, Bokförlaget Nord-Press, Dronninglund, Danmark
117 Säljö R (2000)
118 Säljö R (2000)
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använda den nyare kommunikationsformen dvs. rösten. Denna utveckling tycker jag går att
följa genom analysen.

När partnerns röst redan i början av undersökningen aktivt introducerades och erbjöds visade
Alexander snabbt intresse och gav gensvar. Genom att använda ytterligare ett sinne i
kommunikativt syfte ökade sinnesintrycken119 och gavs Alexander på så sätt ytterligare en
möjlighet att stärka motivationen, intresset och skapa nyfikenhet. Till en början gav
Alexander gensvar genom att använda en redan känd kommunikativ form dvs. en gest,
”sträcka upp sin arm”, för att senare i undersökningen kombinera sitt svar med gesten
tillsammans med den egna rösten i form av ”öööhhh”. Rösten har visat sig ha en stor
kommunikativ betydelse som Alexander och hans partners med fördel har kunnat använda
både impressivt och expressivt. Alexander har genom undersökningen också börjat använda
sin röst på eget initiativ, allt oftare och mer varierat, utifrån all tre frågeställningarna, för att
påkalla, reglera och upprätthålla samspelet. Alla kommunikationsinitiativ från Alexander ses
som mycket viktiga eftersom det visar på motivation och meningsskapande120 vilket är de
viktigaste bidragen till kommunikationsutveckling. Alexander breddar sitt uttryckssätt genom
att komplettera och kombinera tidigare kända former med att använda sin röst och sin
hörselrest.

Genom att använda videoanalys upptäcks också samband som jag inte redovisat i analysdelen,
eftersom jag då glider ifrån mina frågeställningar, men som jag ändå anser viktiga för att
tydliggöra hörselrestens betydelse i form av andra ljud. Däremot så finns miljöns betydelse
för utveckling som ett argument för att vilja beskriva följande samband. Genom att t.ex.
dammsuga inne i lägenheten, skramla med kastrullerna vid matlagning eller diska påverkas
tryggheten positivt och upprätthåller samspelet eftersom hörseln går in och stödjer den annars
så viktiga fysiska närheten. Samma upprätthållande kan ske genom att prata och sjunga. Men i
och med detta är det också viktigt att tillägga att ljud kan störa samspelet utifrån två aspekter.
Dels den sociala aspekten där partnern pratar med någon annan person i omgivningen och
dels den fysiska där för mycket ljud kan ge för mycket stimuli. I resultatet av bägge
aspekterna finns stor risk att samspel bryts eller i alla fall äventyras. Ansvaret för
utvecklingen och anpassningen av stimuli ligger på samspelspartnern genom att vara
fokuserad och lyhörd för en aktiv kontakt- och kontrakt121 möjlighet och ett upprätthållande av
tryggheten i samspelet.

5.2.2 Hur använder parterna sina röster för att påkalla uppmärksamhet?

För att utveckling ska ske kan samspelspartnern med fördel använda sig själv som ett slags
”byggnadsställning” 122 runt samspelet genom att inge trygghet, ge förslag på en mer okänd
kommunikativ form och stöttar sedan Alexanders i initiativ om att impressivt ta emot sin
partners röst och expressivt sända ut med sin egen. Detta är ett sätt att från teorin beskriva
samspelspartnerns roll i ett sociokulturellt lärperspektiv vilket aktivt har används av
deltagaren i studien och resulterat i en till synes positiv och förhållandevis snabb utveckling.

Genom att samspelspartnern inger och skapar trygghet och utifrån detta både initierar,
inspirerar, dramatiserar123 och stöttar Alexander i sin kommunikationsutveckling blir han

119 Nyling P (2003) Intryck som ger avtryck som leder till uttryck - Att skapa kommunikation med vuxna
dövblindfödda, Projektrapport, Nordisk Uddannelsescenter for Dövblindpersonale, Dammark
120 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
121 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Nafstad A (1992) Förutsetningar for
Kommunikasjon med dövblindfödte, Bokförlaget Nord-Press, Dronninglund, Danmark
122 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
123 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
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motiverad och känner mening124 med att kommunicera. Studien visar att Alexander endast
efter att vid ett par tillfällen fått förslag via sin partners röst själv provar det nya
uttrycksformen i sin kommunikation. Detta sker inledningsvis i myshörnan men också i
badkaret vilket blir naturligt eftersom tryggheten är som störst där. Resultatredovisningen blir
också i princip densamma i dessa två miljöerna vilket också beskrivits i analys och resultat
delen. Precis som den valda teorin förespråkar väljer jag av erfarenhet att rikta studien mot
vardagliga situationer och miljöer125 som Alexander dagligen befinner sig i eftersom det är där
det bästa lärandet finns för utveckling.

Studien har visat att initiativ via rösten verkar vara viktiga för Alexander. Detta uppenbaras i
och med den glädje som så tydligt speglar hans motivation och intresse. Rösten får en viktig
roll i att locka till nyfikenhet och aktivitet. Hörseln som sinne får en förberedande och
varselblivande funktion126 vilket är betydelsefullt för begreppsskapandet där olika sinnen
samspelar med varandra. Kommunikation är människans viktigaste redskap att förhålla sig till
sin omvärld men detta faktum kräver i arbetet med personer med medfödd dövblindhet en
kompetent partner som tar tillvara, uppmärksammar och vidareutvecklar sinnesintrycken men
som också initierar till nya precis som studien visar prov på. Dövblindheten som
funktionsnedsättning kräver ett aktivt stöd från sin partner127 för att lyckas i detta samspel.

Det är sedan länge varit känt att sång, musik och rytmik128 varit av stor betydelse som
intrycksfull kommunikativ form personer med medfödd dövblindhet, så även för Alexander.
Vartefter Alexander blivit medvetet erbjuden sina partners ”röster som resurs” i ett direkt
kontaktskapande och upprätthållande kommunikationssyfte har han också börjat använda sin
egen röst och också gjort den som en ytterligare egenvald kommunikativ form och
uttryckssätt. Samspelspartnern har i studien använt svenska språket men också andra verbala
ljud hämtade från den gemensamma repertoaren129 i samspelet tillsammans med gester,
rörelser och tecken som stöd. Jag vill ytterligare ännu en gång poängtera att denna studie
aldrig har haft för avsikt att på något sätt lära dövblinda med hörselrester att tala. Jag vill
istället visa att samspelspartnerns röst skapar intryck som i sig berör Alexander
kommunikativt och som förhoppningsvis kan leda till uttryck, vilket också studien glädjande
visat resultat på genom att Alexander aktivt använder både sin hörselrest och sin röst.

5.2.3 Hur kan rösten stödja regleringen av närhet och avstånd?

Studien har visat att Alexander har kopplat samman sitt tidigare kända kommunikativa uttryck
(sträcka upp sin arm) som innebär ungefär ”jag önskar något/jag vill ha kontakt/kom hit”,
tillsammans med sin röst genom att också ljuda ”öööhhh”. Han vet genom sitt
kontaktskapande130 att han kan påverka sin situation genom två olika kommunikativa former
vilket breddar hans kommunikationsutveckling och där sedan valet av kommunikativ form
blir hans egen. Sambandet visar på resultat av trygghet och tillit i sin sociala - och fysiska
miljö. Vilket på samtidigt speglar att han väljer att reglera sin närhet och sitt avstånd131 till sin

124 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
125 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
126 Preisler G (1998) Att dela värld med dövblinda barn, Rapport nr 98, Stockholms Universitet Psykologiska
Institutionen, Stockholm
127 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag
128 Nafstad A & Rödbroe I (1999)
129 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Nafstad A (1992) Förutsetningar for
Kommunikasjon med dövblindfödte, Bokförlaget Nord-Press, Dronninglund, Danmark
130 Nyling P (1994)
131 Nyling P (1994)
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partner. Alexander visar vid flera tillfällen i studien hur han reglerar sin närhet och sitt
avstånd via sin röst. Men vid samtliga dessa tillfällen har hans initiativ föranletts av hans egna
sätt att ”vifta” bort sin partner strax följt av att ljuda ”öööhhh”. Han kombinerar alltså rörelsen
”vifta bort” med att ljuda ”öööhhh”. Det verkar ibland som om han genom att använda båda
uttryckssätten vill vara extra tydlig i sin kommunikation och säker på att partnern har förstått
hans avsikt eller önskan med det kommunikativa initiativet.

Samspelspartnern bör som i teorin beskrivs använda sin fysiska, visuella och auditiva
närvaro132 genom att på så sätt vara aktivt tillgänglig. Denna tillgänglighet är nödvändig för att
kunna uppfatta och ta tillvara budskap i kommunikationen. En aktiv tillgänglighet med fysisk
närhet är en grundläggande faktor i arbetet med personer med funktionshinder på en
förspråklig nivå. Min undersökning visar på att den fysiska närheten är helt klart en
grundläggande trygghetsfaktor men rösten kan mycket väl vara en kommunikativ resurs
utifrån auditiv närvaro, eftersom Alexander så positivt responderar både impressivt och
expressivt på möjligheten att få påkalla, reglera och upprätthålla samspelet vilket kan relateras
till både syftet och frågeställningarna. Men viktigt att förmedla är att den fysiska närheten inte
kan ersättas av den auditiva men att den auditiva med fördel användas och ses som ett
komplement utifrån individuella behov och anpassningar. Rösten har genom denna aspekt fått
en positiv påverkan av utveckling av samspelet vilket studien visar samband på.

5.2.4 På vilket sätt påverkar rösten upprätthållandet och utvecklingen av samspelet?

Kommunikation handlar om att skapa mening, bli förstådd, förstå andra och omgivningen.
Både uttrycksformer, yttranden och sammanhang står i ett dialogiskt förhållande till varandra.
Våra erfarenheters betydelse ändras genom att vi får nya. Livet vi lever får en mening och
utvecklar vårt tänkande och vår förståelse133. Alexander har fått erbjudande om ytterligare ett
alternativ och meningsfullt bidrag till hans uttrycksmöjlighet via sin hörselröst. Detta
erbjudande har Alexander tagit emot på ett mycket positivt sätt, vilket jag framförallt ser
tecken på när han på ett nyfiket och initiativfullt sätt kombinerar sina gester med sin röst när
han både påkallar, reglerar och upprätthåller samspelet och känner trygghet i både kända men
också i de lite mer okända miljöer. Detta skulle knappast kunna ske utan ett samspel av
kvalité som genomsyrats av variationer i olika miljöer134 vilket är en direkt koppling mot
utveckling av ett upprätthållande av samspelet och att samspelet med rösten som resurs skapar
meningsfullhet för Alexander.

Att vara tillgänglig och samspela med personer med medfödd dövblindhet handlar om att
våga använda sig själv som verktyg för att nå utveckling i kommunikationen. En del i den
utvecklingen är att upprätthålla samspelet, dvs. att få samspelet att pågå ”över tid”, att det är
varierande och kombineras i olika gemensamma teman. Genom att i samspelet mötas i
gemensamma rörelse- och ljudmönster135 får samspelet näring och kan vidgas till högre
kvalitativa dimensioner. Just det faktum att använda sig själv som verktyg i sitt arbete är
svårare än man tror. Det vi gör så naturligt och omedvetet när vi tillsammans med små barn
dramatiserar och speglar barnets kommunikativa uttryck blir inte lika lätt att överföra i
kontakten med vuxna personer med olika funktionshinder. Sambanden måste oftast på ett mer
tydligt sätt medvetandegöras pedagogiskt. Att som samspelspartner i undersökningen
kombinera och variera och våga dramatisera både rörelser och ljud ger Alexander både en
ökad begreppsvärld och samspelet näring vilket jag tycker märks i resultatet. När samspelet

132 Brodin J (1993) Kommunikativ kompetens – begrepp och definitioner, Forskningsrapport nr 39,
Lärarhögskolan i Stockholm
133 Bjar L & Liberg C (2003) Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, Lund
134 Säljö R (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts Akademiska Förlag AB:
Stockholm
135 Nafstad A & Rödbroe I (1999) Att skapa kommunikation med dövblinda, Logotipas; Mo Gård Förlag



41

utvecklas och relationen tryggas vet jag av egen erfarenhet att upplevelsen blir stor från bägge
parter. När sedan samspelet kan flyttas mellan olika vardagliga miljö- och lärsituationer ökar
kvaliteten raskt i samspelet. Precis som den har visat sig göra via de i analysen redan
presenterade fyra olika miljöerna. Genom mina tolkningsförsök och därigenom framkomna
resultat kan en snabb utveckling av ett upprätthållande, dvs. ett pågående samspel över tid,
skönjas med rösten som kommunikativ resurs. När ett upprätthållande samspel var etablerat i
myshörnan och i badkarsmiljön kunde man snabbt se att det upprätthållande samspelet
etablerades tidsmässigt snabbare i de nyare miljöerna träverkstaden och musikrummete. Detta
tycker jag stärker teorin om att ett tryggt och anpassat samspel136 kan genom variation stärkas
och utvecklas.

5.2.5 Slutsats

Att växla mellan en beskrivning av situationen i sin helhet och vidare ner i detaljer i analysen
för att förena dessa i sin helhet i resultatet har förhoppningsvis gett läsaren en god bild av
förloppet och hållbarheten av de redovisade sambanden.

När jag skriver samspelspartner så gör jag det med stolthet. Samspelspartnern har i studien
visat sig vara en viktig länk för tryggheten och för utvecklingen. De personer jag filmat har
alla presterat väl med tanke på samspelskompetens och motivation, vilket också visat sig i just
resultatet. Videon är suverän som analysmetod med tanke på resultat men också genom att jag
sett så mycket mer än vad frågställningarna gett svar på vilket också visar på ytterligare
utvecklingsområden, som beskrivs vidare under framtida forskning. Videon tillsammans med
samspelspartnerns viktiga roll är verktygen för dövblindas kommunikationsutveckling vilket
även denna studie stödjer.

Resultatet av studien visar på som jag tidigare nämnt partnerkometens men också på en
dövblind person är full av samspelskompetens utifrån sina förutsättningar. En klar fördel är att
Alexander redan tidigt i livet haft kompetenta samspelspartners omkring sig som också haft
en stark vilja att sätta sig in i funktionsnedsättningen dövblindhet. Trots att alla barn föds
nyfikna och redo för anpassning av det sociala samspelet förutsätter funktionsnedsättningen
medvetenhet från omvärlden gällande kommunikationsutveckling på individuell nivå.
Alexander bär med sig denna grundförutsättning från tidigare erfarenheter i livet vilket helt
klart underlättat för studiens positiva resultat och snabbt växande kommunikativa utveckling
med rösten som en kompletterande resurs.

Rösten som kommunikationsform kan aldrig ersätta den fysiska närheten fullt ut, med
personer med medfödd dövblindhet och hörselrester, men är ett gott komplement i samspels
och kommunikationsutvecklingen. Studien visar på vikten av att tydligt medvetandegöra
aspekten i dessa pedagogiska sammanhang.

Syftet är uppnått med att säkerställa grundläggande förutsättningar för kommunikationen i
allmänhet men också i synnerlighet när rösten läggs till som en resurs i samspelet.
Tolkningarna i analysen tillsammans med resultatredovisningen visar, som jag ser det, hur
rösten från bägge parter kan användas, stödja och påverka utvecklingen både impressivt och
expressivt. Samma tolkningar och resultat visar också att frågeställningarna har fått svar
eftersom rösten mycket väl kan påkalla, reglera och upprätthålla samspelet på ett mycket
tillfredsställande sätt. Miljöaspekten i sammanhanget har också tolkats och beskrivits som
faktiska förutsättningar för att vidareutveckla samspelet.

136 Nyling P (1994) Social samspelskompetens, Examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för
Specialpedagogik. Denna del i examensarbetet refererar Nyling till: Nafstad A (1992) Förutsetningar for
Kommunikasjon med dövblindfödte, Bokförlaget Nord-Press, Dronninglund, Danmark
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Min slutsats och det viktigaste teoretiska bidraget i studien är att med rätt anpassade
grundförutsättningar för kommunikation kan rösten mycket väl vara en kompletterande och
tom. mycket viktig resurs i kommunikationsutvecklingen tillsammans med Alexander. Valet
är och förblir hans eget om och hur han vill använda ”rösten som resurs”. Som partner kan
man endast erbjuda möjligheten och stötta utvecklingen. Men jag är positiv eftersom
Alexander så tydligt visar ett aktivt intresse.

Även om jag i min undersökning inte ska generalisera så kan jag mycket väl tänka mig att
resultatet av studien skulle kunna gå att helt eller delvis överföras på flera personer med
samma eller liknande funktionsnedsättningar som Alexander har. Jag tror att jag t.o.m. kan
öppna upp och möjliggöra kunskapen om att studiens bidrag skulle kunna vara till viss del en
möjlig kunskap till fler målgrupper än personer med medfödd dövblindhet under förutsättning
att samspelskompetens finns som en grundläggande bas för kommunikationsutveckling.

5.3 Framtida forskning
Enligt uppsatsens underrubrik är min önskan att dessa resultat kan leda till bredda
kunskaperna om samspelsutveckling hos personer som arbetar med personer med medfödd
dövblindhet. Min förhoppning är också att jag lyckats tydliggöra den faktiska kompetensen
hos deltagarna i studien och att de känner stolthet över sitt bidrag. Att mäta och utvärdera den
höjda samspelskompetensen från en studie som denna är ett tips för den framtida forskningen.

Att Alexander känner igen vissa partners röster tycker jag mig ha märkt under studiens gång.
Intressant skulle vara att gå vidare i detta spår genom att undersöka huruvida han känner igen
och kan urskilja vissa ord. Ytterligare en studie skulle kunna innebära att ta tillvara
variationerna och nyanserna i rösternas styrka och tonlägen och hur de påverkar
kommunikationen.

Min förhoppning och eventuella direktiv var att denna studie skulle leda till att säkerställa och
uppmärksamma röstens betydelse som påverkande faktor till kommunikationen med personer
med medfödd dövblindhet med hörselrester. I förlängningen hoppas jag att resultatet leder till
en ökad insikt om röstens betydelse vilket i sin tur leder till ökad samspelskompetens hos
personal. Efter 12 års yrkeserfarenhet vet jag att detta fenomen med hörselresters betydelse är
ett eftersatt forskningsområde. Men samtidigt kan jag glädjande se att området under de
senaste åren kommit att bli alltmer uppmärksammat och är under stor positiv utveckling för
att tillvarata hörselresursen i kommunikationen tillsammans med personer med medfödd
dövblindhet.

Några slutord på vägen mot fortsatt kommunikationsutveckling:

De prototypiska funktionerna är en grundförutsättning för mänsklig kommunikation!
Som samspelspartner gäller det att alltid vara tillgänglig, dvs. att ha ett ”fönster öppet” för
social kontakt!
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Uppsatsarbete i pedagogik, fördjupningskurs 15 hp

Informationsbrev

Hej!

Jag kommer under hösten 2007 att studera vid Linköpings Universitet. Kursen är en

fördjupningskurs i pedagogik med forskningsmetodik som bas som sedan examineras

muntligt men också skriftligt via en uppsats. Jag känner att det är av största vikt att

mina studier direkt går att relatera till mitt arbete och vara kompetenshöjande för

personal och därigenom komma gruppen dövblindfödda till del.

Syftet med studien jag önskar göra är att undersöka vilka påverkansfaktorer som är av

betydelse och kan ge personer med medfödd dövblindhet med hörselrester

grundläggande förutsättningar för samspelsutvecklingen där rösten ses som en

kommunikativ resurs. Jag vill undersöka hur den dövblinde och dennes samspelspartner

använder sina röster både expressivt och impressivt för att upprätthålla samspelet och

därigenom reglera närhet och avstånd samt att belysa huruvida den sociala och fysiska

miljön kan ha betydelse i sammanhanget.

Min önskan är att använda videon för insamling av data och analys. Jag vill med er

tillåtelse videofilma samspelssituationer under några tillfällen. Insamlingen av

videomaterial beräknas att pågå under veckorna 38-42.

Jag försäkrar att det videomaterial jag samlar in inte kommer att användas för annat

ändamål än för min studie. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt.

Det betyder att det endast är jag som kommer att se och analysera videomaterialet.

Likaså kommer inte några personuppgifter att anges i uppsatsen. Studien följer

Vetenskapsrådets etiska principer. För vidare information se www.vr.se.

Uppsatsen beräknas vara klar i slutet av januari 2008 om allt går väl. Ni kommer att bli

erbjudna att ta del av resultatet dvs. den färdiga uppsatsen.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta mig på 0705619960 eller

jacmo740@student.liu.se eller jacqueline.molgard@mogard.se.

Tacksam för snabbt svar.

Med vänliga hälsningar Jacqueline Mölgård

Härmed tillåter vi att Jacqueline filmar enligt nämnda syfte:

________________________________________________

http://www.vr.se/
mailto:jacmo740@student.liu.se
mailto:jacqueline.molgard@mogard.se
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Nordisk definition av dövblindhet

Antagen av Nordiskt Ledarforum i Reykjavik maj 2007.

Definition

Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder.

Dövblindhet är en kombination av funktionsnedsättningarna syn och hörsel.

Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med

specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

Kommentarer

(Dessa kommentarer är avsedda att förtydliga definitionen av dövblindhet)

Syn och hörsel är centrala för att kunna ta emot information. Nedsättning av dessa funktioner, som bär information på håll, innebär

därför att behovet av att använda sinnen som är begränsade till information inom räckhåll (taktil, kinestetisk, haptisk perception,

smak och lukt) samt minne och slutledningsförmåga ökar.

Behovet av specifik miljöanpassning och service beror på tidpunkten när dövblindheten började i förhållande till kommunikativ

utveckling och när språk utvecklas. Graden av syn- och hörselnedsättning, ifall de är kombinerade med andra funktionsnedsättningar

och om de är stabila eller fortskridande.

En person med dövblindhet kan ha mer funktionshinder i en aktivitet och mindre i en annan. Därför måste varje aktivitet och

delaktighet bedömas var för sig. Variation av funktionstillståndet inom varje enskild aktivitet, och deltagande i dessa, påverkas även

av miljömässiga och av individuella personliga faktorer.

Dövblindhet orsakar varierande behov av medskapande* förändringar, i alla aktiviteter och i synnerhet för alla former av information

socialt samspel och kommunikation rumslig orientering och i att röra sig fritt vardagssysslor och närliggande och insatskrävande

aktiviteter, inklusive att läsa och skriva.

 Medskapande betyder att personen med dövblindhet och hans/hennes omgivning är involverade på lika villkor. Det är den

sociala omgivningens ansvar att detta sker.

 Ett tvärvetenskapligt synsätt, inklusive särskilda kunskaper om dövblindhet, är nödvändigt när det gäller av service och

anpassning i miljön.
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