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Syftet med studien är att visa att personer med medfödd 
dövblindhet är beroende av omgivningens kunskap om medfödd 
dövblindhet och vilja till kommunikation för att de ska få 
möjlighet att själva utveckla sin egen personlig utveckling. Efter 
sju kvalitativa intervjuer visar resultaten på att det beror på vilka 
kompetenser personerna runt om personen med medfödd 
dövblindhet har, som kan vara avgörande för en kunskaps- och 
kommunikationsutvecklingen.  

 

Abstract 

The purpose of this study is to show that people with congenital 
deafblindness depend on ambient knowledge of congenital 
deafblindness and willingness for communication to get 
opportunities to develop their own personal development. After 
seven qualitative interviews, the results show in that it depends on 
what skills the people around the person with congenital 
deafblindness have, that may be essential for the knowledge and 
communicational development.  
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INLEDNING 
Alla människor mår bra av att ha en kunskapsutveckling. Det betyder att vi alla lär så 
länge vi lever. Genom kunskap och upplevelser får vi livserfarenheter. Språk behövs för 
kunskapsbyte mellan personer och då behöver vi kunna kommunicera med varandra på 
något sätt. Det finns olika slags språk och väldigt många kommunikationsmetoder. När 
vi hittat en kommunikation som vi behärskar kan vi börja utvecklas. Likaså hjälper det 
mycket att befinna sig i rätt miljö för att underlätta för oss att ta till oss ny kunskap. Jag 
arbetar med teckenspråkiga personer med ytterligare funktionsnedsättningar och genom 
mitt arbete träffar jag vuxna personer med medfödd dövblindhet. Denna grupp har en 
unik funktionsnedsättning och de är endast ett litet antal och detta leder till att de 
enskilda individerna blir mycket sårbara eftersom de är beroende av omgivningens 
kunskap om deras handikapp och förutsättningar. För att personer med medfödd 
dövblindhet ska få möjlighet att få tillgång till kunskap måste de kunna kommunicera 
samt ha en bra kommunikationspartner. I sin tur måste denna partner ha 
specialkompetens som handlar om att förstå personer med medfödd dövblindhet och se 
omvärlden ur deras perspektiv. För att människan ska kunna lära sig måste hon ha 
någon form av samspel och kommunikation för att kunna ta emot och förmedla 
upplevelser och tankar. Som art är människan läraktig och hennes mest utmärkande 
drag är att ha förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 
sammanhang (Säljö, 2010). 

 

Det finns mycket tyst kunskap, implicit kunskap, bland personalen som arbetar mycket 
nära vuxna personer med medfödd dövblindhet. För att göra en bra arbetsinsats är det 
mycket viktigt att personalgruppen har en bra dialog med varandra. De utbyter tyst 
kunskap till varandra. Jag är en av dem. Efter ett mångårigt arbete har jag fått en mycket 
erfarenhetsbaserad kunskap om personer med medfödd dövblindhet. Med detta vill jag 
säga att jag medvetet låter inledningen till stor del utgå från min tysta kunskap i ämnet. 

 
En av våra viktigaste arbetsuppgifter på min arbetsplats är att vi arbetar med social 
träning och kommunikationsutveckling. En dag fick jag höra en kommentar som sådde 
ett pedagogiskt frö hos mig: ”Här finns en teckenspråkig miljö, här finns personal som 
behärskar teckenspråket bra och det betyder att här finns stora utvecklingsmöjligheter 
till kommunikation för personer med medfödd dövblindhet.”. Detta fick mig att fundera 
över vilka konsekvenserna det kan få för personer med medfödd dövblindhet om de bor 
på ett boende där personalgruppen inte har tillräckligt med språk- och dövblindkunskap. 
Man måste ha ett gemensamt språk för att kunna utvecklas tillsammans, men det räcker 
inte enbart med språkkompetens. Personalen behöver specialistkompetens som 
innefattar ett helhetsperspektiv på hur dövblindfödda personers situation ser ut samt att 
känna till hur den tidiga språkutvecklingen fungerar. En person med medfödd 
dövblindhet har ofta gått miste om den tidiga språkutvecklingen, till exempel får seende 
spädbarn bekräftelse av vuxna när barnet försöker uttrycka något. Denna feedback har 
personer med medfödd dövblindhet ofta gått miste om på grund av kunskapsbrist hos 
omgivningen eller att man upptäcker barnets dubbla funktionsnedsättning sent, när det 
är äldre. Detta ger följder som påverkar personens språkutveckling.  
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Jag gör en kvalitativ studie om vuxna personer med medfödd dövblindhet. Syftet är att 
få en ökad förståelse av hur deras kunskapsutveckling fungerar, hur de skulle kunna få 
möjligheter att utveckla sig och vilka faktorer som vanligtvis hämmar deras 
kunskapsutveckling. Jag undrar om personalgruppen har tillräcklig med språk- och 
dövblindkunskap för att kunna bidra till en personlig utveckling till vuxna personer med 
medfödd dövblindhet? Målet med denna uppsats är att kunna göra en sammanställning 
av de viktigaste faktorerna som kan erbjuda medfödda dövblinda personer möjlighet att 
utveckla mer av sin potential. Genom att intervjua några personer som har mångårig 
erfarenhet av att arbeta med personer med medfödd dövblindhet hoppas jag att få en 
större förståelse för personer med detta komplicerade handikapp. 
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Bakgrund 
Här nedan finner ni en kort beskrivning av de olika begrepp som rör personer med 
medfödd dövblindhet. Detta för att hjälpa läsaren att förstå innehållet. Jag skriver även 
lite kort om definitionen av begreppet medfödd dövblindhet och vilka 
kommunikationsstrategier det finns för dessa personer. Dessa båda delar känns 
betydelsefulla för att försöka förklara innebörden av denna funktionsnedsättning då det 
för många är ett okänt begrepp. 

 
Medfödd dövblindhet - en unik funktionsnedsättning 

En person som har medfödd dövblindhet har en unik funktionsnedsättning och för 
personens omgivning betyder det också en utmaning för att kunna kommunicera och för 
att kunna skapa ett samspel. Alla människor har en större och bättre 
kommunikationsrelation ju mer man har förståelse för varandra. Om båda parter 
behärskar ett gemensamt språk blir det lättare att skapa en relation till varandra. När 
man först har en förståelse för dövblindhetens förutsättningar kan man börja att bygga 
på en kommunikationsprocess mellan en person med medfödd dövblindhet och dennes 
närpersoner. Varje individ med dövblindhet är olik den andre, beroende på hur 
allvarliga nedsättningen av sinnefunktionerna är. Eventuella syn- och hörselrester spelar 
en stor roll i kommunikationsprocessen. Ju större grad av nedsättning desto mer 
begränsad är personen med medfödd dövblindhets möjlighet till aktiviteter och 
delaktighet samtidigt som beroendet av närpersoner blir större (Göransson, 2007; 
Janssen & Rødbroe, 2008).  

 
Det är skillnad mellan medfödd dövblindhet (dövblindfödda) och förvärvad dövblindhet 
(dövblindblivna). Medfödd dövblindhet innebär att man har funktionsnedsättningen 
sedan födseln eller före den tidiga språkutvecklingen. Medfödd dövblindhet leder till 
problem för kommunikationsutvecklingen. Ofta har dessa personer ytterligare 
funktionshinder där situationen blir ännu mer komplicerad på grund av svårigheter av 
personlighets- och beteendemässig art. Detta betyder att de också hämmas i sin sociala 
kompetens och social isolering är en av flera allvarliga konsekvenser som personer med 
medfödd dövblindhet kan drabbas av. Därför är det av stor vikt att alltid sätta individen 
i centrum. Det ligger i samhällets ansvar att se till att personer med medfödd 
dövblindhet ska få möjligheter att vara involverade i samhället på samma villkor som 
andra. Detta betyder att samhället behöver specifika kunskaper om begreppet 
dövblindhet för att kunna tillhandahålla de anpassningar och stödsinsatser som behövs 
(Janssen & Rødbroe, 2008).  

 
Personer med förvärvad dövblindhet har primärt hörselnedsättning och sekundärt 
synnedsättning. Dessa personer är födda döva eller hörselskadade som senare får 
synnedsättning av någon orsak. Dövblindhet kan uppstå som ett resultat av sjukdom, 
olycka eller syndrom. Dövblinda personer har ofta redan en befäst kommunikation via 
visuellt teckenspråk. En del dövblinda är helt döva och helt blinda. Andra har både syn- 
och hörselrester. Det beror på hur allvarlig grad av syn- och hörselnedsättningen 
personen har och hur denna kombination av funktionshinder påverkar i det dagliga livet 
och hurdan deras kommunikationsnivå ser ut (Göransson, 2007). Detta kan också leda 
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till att personer med förvärvad dövblindhet får konsekvenser av psykologisk och social 
karaktär, som känslor av sorg och oro, på grund av förlust av syn och hörsel. Det kan 
förekomma identitetskriser för dessa personer (Nationellt Kunskapcenter för 
Dövblindfrågor, 2014). 

 
Mitt fokus i denna uppsats ligger främst på de personerna med medfödd dövblindhet.  

 
Orsaker till dövblindhet har förändrats avsevärt under de senaste decennierna och 
förklaringarna varierar. Vissa skador inträffar under graviditeten, under förlossningen 
eller på grund av genetiska faktorer. Syn- och hörselnedsättning förekommer ofta 
tillsammans med något annat syndrom men mörkertalet är stort då man vanligen inte 
diagnosticerar personer med andra syndrom som dövblind förrän vid senare ålder. Så 
här beskriver Janssen och Rødbroe (2008) diagnosticeringen av dövblinda i en dansk 
undersökning som baserades på 180 personer som diagnostiserats som medfött 
dövblinda: 

 
För 144 av dessa 180 har en primär diagnos fastställts. Dessa 144 personer 
representerar 41 olika diagnoser. Av 23 fall var det bara en enda person i 
den danska undersökning som hade den specifika diagnosen i fråga. 
Karakteristiskt för nästan samtliga medicinska diagnoser vi möter idag är 
att flertalet personer som har dessa diagnoser inte är definierade som 
dövblinda. (Janssen & Rödbroe, 2008, s. 25). 

 
En person med synnedsättning kompenserar via sin hörsel och en person med 
hörselnedsättning kompenserar genom att använda sin syn. En person med dövblindhet 
har en dubbel funktionsnedsättning och har svårt att lita till något annat sinne (Janssen 
& Rødbroe, 2008). 

 

Det specifika med denna funktionsnedsättning leder till en komplex situation för 
individen med medfödd dövblindhet och svårigheter att kunna få möjlighet till rätta 
stödsinsatser för dem. En av de viktigaste och mest användbara insatserna i gällande 
lagtiftning för personer med dövblindhet är Personlig assistans enligt LSS, Lagen 
(1993:387) om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade och LASS, Lagen 
(1993:389) om assistansersättning. När det gäller personer med medfödd dövblindhet 
finns det stora brister i kommunikation och information till de drabbade och även till 
biståndshandläggarna. För att kunna fatta ett beslut för stöd behöver man ha särskilda 
kunskaper om detta funktionshinder och vilka konsekvenser det leder till (Samhällets 
stöd till personer med dövblindhet). Ledsagarservice enligt LSS, 9 § 3 kan vara aktuellt 
för personer med medfödd dövblindhet under förutsättning att kommunen kan ordna 
insatsen på ett sådant sätt att man även klarar av kommunikationen. Lagen säger även 
att det ska finnas möjlighet för personer med medfödd dövblindhet att få en bostad med 
stödsinsatser där personalgruppen ska ha kompetens för att kunna skapa en fungerande 
kommunikation, samt en fungerande språklig hemmiljö för dem. Det kan vara svårt att 
hitta ett boende som är ultimat för personen med medfödd dövblindhet då antalet 
drabbade är väldigt få. Detta kan leda till att en flytt till en annan ort kan vara aktuellt. 
Landstinget har ansvar för att tillgodose personer med funktionsnedsättning och att se 
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till att de ska få möjlighet till en god levnadsmiljö (Samhällets stöd till personer med 
dövblindhet).  Tack vare handikappolitiken finns det nationella mål för personer med 
funktionsnedsättningar. Det kan underlätta för dem att LSS och LASS har fastställts för 
att hjälpa dem att nå en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället har 
skyldighet att se till att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet samt att jämlikhet i levnadsvillkor gäller även för dem med 
funktionshinder. Det finns stora svårigheter för personer med medfödd dövblindhet att 
få de rätta insatserna från sina hemkommuner beroende på att de är så få till antal (P. 
Henriksson, personlig kontakt, 13 november, 2013). 

I Samhällets stöd till personer (inget årtal är angiven) med dövblindhet anges att det är 
få personer som lever med dövblindhet i Sverige och att det inte finns tillräcklig med 
kunskap om funktionshindret dövblindhet i samhället. Det räcker inte att man har 
kunskap om kommunikation och olika metoder för att kunna kommunicera med 
personer med medfödd dövblindhet. För att arbeta med personer med medfödd 
dövblindhet ställs det stora krav på specifika kompetenser.  

 

Nordisk definition av dövblindhet 

Nedanstående citat har jag hämtat från Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågors 
hemsida (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2013). Den beskriver i Norden 
hur man har beslutat sig för att definiera begreppet dövblindhet. 

 
Dövblindhet är ett specifikt funktionshinder. 

Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 

Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och 
inskränker full delaktighet i samhälle i sådan grad, att samhället måste 
underlätta genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa 
omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar. 

 

 (Antagen av Nordiskt Ledarforum i Reykjavik, maj 2007 och rev. 2013) 

Se bilaga 1 för tydlighet av definitionen. 

 

Utifrån definitionen här ovan visar den på en funktionell grund och inte efter 
omfattningen av syn- och hörselnedsättningen. Nationellt Kunskapscenter för 
Dövblindfrågor, NKCdb (mer om NKCdb kommer efter detta stycke härnedan), skriver 
på sin hemsida att det är svårt att ge en exakt siffra på hur många som har dövblindhet. 
Det finns en stor kunskapsbrist hos tjänstemän inom olika myndigheter om 
dövblindproblematik och det finns inga register i Sverige över vilka som har denna 
funktionsnedsättning. Där det hos tjänstemännen finns kunskap om dövblindhet finns 
det även en högre förekomst av dövblindhet. NKCdb tror av orsaken till att mörkertalet 
är så stort, särskilt hos barn, är på grund av att nästan alla orsaker till dövblindhet är 
genetiska (90 %). Som man känner till idag finns det 80 olika syndrom som kan ge 
dövblindhet (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2014). Uppskattningsvis 
föds det ungefär 6-8 personer/år som från födsel har en mycket svår kombinerad hörsel- 
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och synnedsättning. Orsakerna är ofta komplexa genetiska syndrom där dövblindheten 
inte är den enda funktionsnedsättning (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 
2013).  

 
Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor 

Sedan år 2003 har regeringen gett Mo Gård uppdraget att ansvara för Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCdb. Mo Gård är en stiftelseägd och icke-
vinstdrivande organisation som har en lång tradition (mer än 60 år) och erfarenhet av att 
arbeta med personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa 
kommunikationsmetoder på grund av dövhet, hörselskada, dövblindhet eller 
språkstörning (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2014). Ofta förekommer 
en kombination av olika funktionsnedsättningar. Mo Gårds huvudsakligens uppdrag är 
att erbjuda insatser i huvudsak boende, daglig verksamhet, fritid samt lärande och 
utbildning och dessa tjänster erbjuds på olika platser runtom i Sverige. Kunskapscenter 
för Dövblindfrågors syfte är att ge kunskap, stöd och handledning i dövblindfrågor, 
framför allt till kommuner och landsting. Verksamheten omfattar också det Nationella 
expertteamet för diagnostisering av dövblindhet (Göransson, 2007). Deras mål är att 
barn och vuxna med dövblindhet ska i hög grad ska få möjlighet till att kunna 
kommunicera med sin omgivning, att de ska bli mera delaktiga i samhället. Detta är 
även en grundläggande rättighet för alla människor (Nationellt Kunskapscenter för 
Dövblindfrågor, 2014). NKCdb arbetar inte direkt med individer med 
funktionsnedsättning, utan med personalgruppen runt individen. År 2006 inrättades ett 
nytt resursteam inom Syn-, hörsel- och dövverksamheten i Skåne, Dövblindenheten. De 
arbetar med att ge stödinsatser till personer med dövblindhet. Den största skillnad 
mellan NKCdb och Dövblindenhet är deras målgrupper och arbetsmetoder. 
Dövblindenheten arbetar direkt med personer med hörsel- och synnedsättning medan 
NKCdb arbetar på nationellt nivå, deras fokus ligger på att ge kunskap till de personer 
som arbetar med dövblindhet. Det kan vara personal från gruppboende eller 
servicebostad, individens handläggare från hemkommuner eller försäkringskassan och 
även anhöriga (P. Henriksson, personlig kontakt, 13 november, 2013). Detta för att ge 
dem en ökad förståelse av vad det innebär att leva med dövblindhet och eller med en 
kombinerad funktionsnedsättning. Förbundet Sveriges Dövblinda har även en 
styrelsepost inom NKCdb och de har även en samverkan med andra 
brukarorganisationer (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2014). 

 

Kommunikation 

De två sinnen som ger oss information om vad som sker är vår syn och hörsel. Om ett 
av dessa försämras så kompenserar den andra sinnen till viss del. Vid dövblindhet 
försvinner dessa möjligheter till kompensation och försämrar kompetensen att 
kommunicera. Det påverkar även förmågan att umgås och vara social tillsammans med 
andra personer. (Mesch, 2013). 
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Förbundet Sveriges Dövblinda har gjort en fördelning av personer med dövblindhet i 
olika språkgrupper, som man kan läsa på deras hemsida (http://www.fsdb.org): 

 

1. Teckenspråkiga personer med dövblindhet. 
Denna målgrupp tillhör de personer som föds döva eller blivit döva som barn har 
teckenspråk som modersmål och har svenska som sitt andra språk. 
 
 

2. Svenskspråkiga personer med dövblindhet 
Personer som föds blinda och vid senare ålder fått hörselnedsättning eller 
personer vid vuxen ålder fått båda syn- och hörselnedsättning tillhör denna 
grupp. En stor grupp består av äldre personer med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning. 
 
 

3. Personer med dövblindhet som saknar språk 
Personer med dövblindhet som har svårt eller kan inte göra sig förstådda. Det 
kan bero på till exempel senilitet eller utvecklingstörning. Gruppen är liten. 
 

(Förbundet Sveriges Dövblinda, 2013-11-18) 

 

Personer med medfödd dövblindhet kan placeras i den tredje grupp som består av 
personer med dövblindhet som saknar språk. Mitt fokus ligger på denna grupp. 

 

Det finns olika metoder för att kommunicera med personer med medfödd dövblindhet 
och vilken metod som används beror på deras förmåga att ta emot information. Deras 
kognitiva nivå och om de har synrester eller hörselrester kvar spelar också stor roll i 
kommunikationsprocessen. Döva personer har visuellt teckenspråk som sitt modersmål, 
döva personer med synnedsättning eller dövblindhet använder taktilt teckenspråk, 
ibland med haptisk socialkommunikation.  

Begreppen taktil kommunikation och socialhaptisk kommunikation har med 
känselsinnen att göra. Detta betyder att känseln blir en viktig kanal för att hämta in 
information (Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2014). 

 

Taktilt teckenspråk 

Personer med dövblindhet har inte möjlighet eller har svårt att använda sin syn till en 
visuell kommunikation och använder sig istället av känseln. Personen tar emot 
information genom att låta sina händer följa med talarens händer i rörelserna. Det 
försvinner mycket information eftersom lyssnaren inte kan ta in ansiktsuttryck och 
kroppsspråk i denna kommunikationsform. Därför ställs det stora krav på den som talar 
att teckna och uttrycka sig tydligt. Denna kommunikationsform kräver att man känner 
varandra väl för att det ska fungera optimalt. Denna kommunikationsform kräver också 
mycket tid. 
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dövblindhet har missat sin tidiga språkutveckling och det påverkar deras förmåga att 
kommunicera. Vanligen använder personer nära dem taktilt teckenspråk och 
kompletterar med socialhaptisk kommunikation eller använder alternativa 
kommunikationsmetoder utifrån personens förmåga och förståelse. 

 

Tidig språkutveckling 

Tidigt efter barnets födsel börjar spädbarnet ge social respons till sin omgivning. Barnen 
har medfödda anlag som gör att det är möjligt för dem att tidigt delta i ett socialt 
samspel – under förutsättning att de lever i en stimulerande miljö. Ett samspel mellan 
barnet och den vuxne som utspelar sig på kroppslig nivå som rörelse, blick, 
kroppsuttryck, lukt och röst. Denna utveckling leder till sin tur till äkta sociala relationer 
och god kommunikation (Janssen & Rødbroe, 2009). Genom detta tidiga samspel börjar 
parterna dela känslor och uppmärksamhet sinsemellan, den yttre världen har ännu inte 
börjat öppna sig för barnet. Men ur detta perspektiv ”du och jag” är den första fas av 
socialt samspel som kallas för primär intersubjektivitetsfas. I denna fas är det den vuxne 
som styr samspelet och det är den vuxne som ser till att barnet blir delaktig. Som 
Janssen och Rødbroe (2009) beskriver är denna gemensamma intoning ett avgörande 
karakteristikum vid samspel för det är då man börjar få en individ att ”känna sig sedd”. 
För att förtydliga saken, det betyder inte enbart att barnet ska uppleva sig att vara sedd 
av den vuxne, utan också uppleva hur den vuxne återspeglar bilden av dem båda i 
samspelet. Det finns studier som visar att det funnits svårigheter i samspelet mellan barn 
med dövblindhet och föräldrar och det kan bero på olika orsaker såsom att kvaliten på 
samspel påverkas av barnets syn och hörselnedsättning. Barnet blir mycket beroende av 
kroppsrörelser, beröringar och att allt ska ske i långsammare takt. 

Nästa fas i barnets språkutveckling är icke-verbala uttryck, som förekommer vid 
ungefär 6 månaders ålder. Icke-verbala uttryck kan bestå av ljud (skratt, gråt, rapningar) 
och rörelser (ansiktsuttryck, kroppsgester) och till och med tystnad. Barnet ser och 
härmar de vuxna. 

 

Under loppet av det första levnadsåret utvecklas ett barn från en icke-
intentionell till en intentionellt kommunicerande person. Antalet 
kommunikativa funktioner blir hela tiden mer och mer varierade. Så 
småningom kommer barnet att lära sig behärska vuxendialogens 
pragmatiska regler (Lichter, 2004 i Janssen och Rødbroe, 2009 s. 37). 

 
Barn med medfödd dövblindhets tillvaro är mycket speciell om man jämför med seende 
barn. Barn med medfödd dövblindhet har inte samma tillgång till den tidiga social-
kommunikativa processen. Man brukar ibland tala om språkets instinkter som finns i 
vissa delar i hjärnan (centra). När dessa centra blir påverkade förstörs förmågan att tala 
och att förstå språk eller blir allvarligt skadade. Alla barn som inte lider av någon 
hjärnskada kan lära sig vilket språk som helst. Mellan andra och tredje levnadsåret 
börjar språk och ordförråd att växa. Om barn berövas sociala kontakter och inte får 
möjlighet att utveckla sitt språk leder det till svårigheter att utveckla sitt språk i 
framtiden (Souriau, Rødbroe & Janssen, 2011).  
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Närperson 

För att förtydliga begreppet närperson i denna uppsats menar jag att det är de personer 
som arbetar direkt med personer med funktionsnedsättning. De kan vara 
boendepersonal, assistent, pedagog eller någon annan person som befinner sig i 
närheten och kan agera som närperson vid behov.  

 
Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta litteratur och tidigare forskning om personer med medfödd 
dövblindhets kunskaputveckling och pedagogiska strategier för dem. Det finns en del 
litteratur om personer med förvärvad dövblindhet men ofta har de redan en 
grundkommunikation och är normalbegåvade. Personer med medfödd dövblindhet har 
ofta någon form av en utvecklingsstörning också, därför har de katagoriserat i denna 
grupp och på sätt har samhället ”glömt” bort att de också har en syn- och 
hörselnedsättning. Idag finns knappt någon forskning i Sverige som rör kompetensen 
hos personer som arbetar med personer med medfödd dövblindhet. Med samband av 
min litteratursökning fick jag som kännedom av Nationellt Kunskapcenter för 
Dövblindfrågor att i Danmark och Norge ligger man före Sverige inom detta 
forskningsområde. Där finns det mer material att gå efter och det handlar främst om 
kommunikationsmetoder som kan användas till personer med medfödd dövblindhet. 
Efter lång tid och med mycket tålamod hittade jag två internationella forskningsartiklar 
som ligger nära mitt uppsatsämne. Jag känner igen mycket från artiklarna från den 
information som mina intervjupersoner berättat för mig. 

 

”Interacting with adults with congenital deafblindness: The experiences of disability 
support workers” (Prain, McVilly & Ramcharan, 2012) är en kvantitativ studie av hur 
personalen arbetar med vuxna personer med medfödd dövblindhet och hur dessa 
personer ska få en ökad förståelse av hur man kan utveckla kommunikationen. Artikeln 
nämner att det inte finns så mycket litteratur som undersöker interaktionen mellan 
vuxna personer med medfödd dövblindhet och närpersoner medan det finns mer 
forskning kring barn och ungdomar med medfödd dövblindhet och barnets 
kommunikation med sina närpersoner. Det borde vara av stort intresse att forska mer 
om vuxna personer med medfödd dövblindhets kommunikationsutveckling då denna 
grupp har stor risk för kommunikationsavbrott från skoltid upp till vuxet liv. Detta kan 
bero på kunskapsbrist hos närpersonerna. Det kan även vara brist på engagemang hos 
närpersoner för att stötta vuxna personer med medfödd dövblindhet i fortsatt 
kommunikationsutveckling, man förstår inte att det är möjligt. Författarna till artikeln 
(Prain, McVilly & Ramcharan, 2012) visar att om personalen är motiverade och om  
vuxna personer med medfödd dövblindhet fått möjligheter att utnyttja rätta insatser till 
kommunikation och samspel får de större möjlighet att uttrycka sig. Vidare tycker 
Prain, McVilly och Ramcharan (2012) det finns ett problem i samspel mellan personal 
och vuxna personer med medfödd dövblindhet och att vuxna personer med medfödd 
dövblindhet inte mår bra av det, personalen var inte tillräckligt engagerad i deras sociala 
samspel. Livskvalitet och välbefinnande är en källa till en personlig utveckling hos 
personer med medfödd dövblindhet. Om personalen är mer engagerad i den sociala 
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samspel och skapar en relation med personen med medfödd dövblindhet upplever 
närpersonerna en utveckling hos personen med medfödd dövblindhet. 
 
Alla personer med medfödd dövblindhet har potential till en kommunikation kan man 
läsa i ”Using Imitation with Congentially Deafblind Adults: Establishing Meaningful 
Communication Partnerships” (Hart, 2006). Det förutsätter att man har en bra 
samtalspartner. Artikeln berättar att vid den tidiga språkutveckling hos spädbarn handlar 
det mycket om imitation, spädbarnen får bekräftelse av omgivningen när de försöker 
uttrycka något. Vuxna härmar också barnets signaler och genom det börjar ett samspel 
mellan barnet och vuxna växa fram, de skapar en relation som leder till ett utrymme för 
att etablera kommunikation. Författaren menar också att många personer med medfödd 
dövblindhet inte har fått denna form av imitation som spädbarn och därför vuxit upp 
med misstro och social isolering. Kommunikationen blir en utmaning för båda personer 
med medfödd dövblindhet och närpersonerna. De måste först skapa en grund på ett 
gemensamt partnerskap mellan varandra och börja lära känna varandra ordentligt innan 
de kan gå vidare och utveckla den gemensamma kommunikationen. Under de sista 20 
åren har kunskapen om dövblindkommunikation blivit bättre och man vet idag att taktilt 
teckenspråk2 inte passar alla personer med medfödd dövblindhet. Detta beror mycket på 
hur personens tidiga språkutveckling såg ut. Man får gå tillbaka till denna startpunkt 
och börja med imitation och härma gester och läten precis som man gör med spädbarns 
språkutveckling. Harts (2006) slutsats i artikeln är att närpersonen måste kunna se 
omvärlden ur personen med dövblindhets perspektiv för att uppnå optimal 
kommunikationsutvecklingen och vara en bra samspels- och kommunikationspartner. 
Hart (2006) har i sina slutsatser rekommenderat att man ska samarbeta med en person 
från dövblindenhet3 för att få hjälp och stöd för att utveckla ett bra pedagogiskt arbete. 
Denna handledning leder till en gemensam utveckling. Slutligen betonar författaren 
(Hart, 2006) att det är viktigt att närpersonerna inte ska glömma att ge feedback till 
personen med medfödd dövblindhet när de har en kommunikationssituation med 
varandra.  

 
Helhetsperspektiv 

Säljö (2010) återger en beskrivning av människan som en kommunicerande varelse som 
använder språkliga redskap som resurser för att förstå och agera i den värld vi befinner 
oss i. Han menar vidare att i ett sociokulturellt perspektiv använder vi de redskap som 
finns i vår vardag för att tillgodose våra behov. Detta leder till att vi lär oss hur vi kan 
tänka och utföra olika praktiska uppgifter, det ger oss kunskaper och färdigheter. Detta 
betyder att genom att interagera med andra människor, genom att samspela med andra 
människor börjar en kunskaputveckling ske. Genom samspel uppstår en kommunikation 
och det är genom kommunikation vi kan börja utveckla oss själva och få en personlig 
utveckling. Gunnar Kylén (1981) har utformat en modell för att visa hur vi, genom 
denna modell, kan bidra till en utveckling av kunskap och kommunikation för individer 
med funktionsnedsättningar. Kylén (1981) menar att för att vi ska kunna ge de rätta 
verktygen för lärande är det av stor vikt att vi först måste få en förståelse av hur hela 

                                                 
2 Taktilt teckenspråk är en kommunikationsmetod som vanligen används till personer med dövblindhet. 
3 Dövblindenhet består av ett team med yrkesverksamma personer med kunskap om dövblindfrågor. 
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- Sociala miljöer 
Den sociala miljön består människor som omger en person. Individen är 
beroende av hur människorna runt om samverkar med varandra. Kylén (1981) 
förtydligar att individens möjligheter till en personlig utveckling fungerar bättre 
om till exempel samarbetet mellan hem och skola, hem och arbete, skola och 
arbete, skola och fritid är bra. Fungerar samarbetet dåligt medför det stora hinder 
för individen. 
 

- Fysiska miljöer 
Den fysiska miljön består av de materiella ting som finns i omgivningen. En 
beskrivning av fysisk miljö kan visa hur mycket individen kan klara sig själv 
med eller utan stöd av omgivningen. Kylén (1981) menar med denna 
beskrivning ger en viktig bild av individens omgivning. 
 

Beskrivningen av biologiska egenskaper, sociala egenskaper, sociala miljöer och fysiska 
miljöer hänger ihop. Utifrån dessa kan man se hur samspelet mellan den fysiska och den 
sociala miljön fungerar. Kylén (1981) vill med detta visa att genom att få en översikt 
över dessa faktorer kan man få reda på var bristerna finns och vilka ändringar som 
behöver göras i samspelet. Kunskap om dessa faktorer och samspelet mellan dem och 
individen är avgörande för vilka möjligheter till kommunikation och utveckling 
individen får.  

Först när när vi har fått en bra kännedom om personer med medfödd dövblindhet och 
kan förstå var denna finns i sin utvecklingszon, kan personalen arbeta vidare därifrån 
för att ge möjlighet till en fortsatt kunskapsutveckling hos dem.  

 

Enligt Vygotskys idévärld i Säljö (2010) befinner sig människor ständigt i utveckling 
och förändring, vår kunskap approprieras i samspelssituationer. Tempot på individens 
personliga utveckling beror på individens kognitiva förmåga, det vill säga, man får ta 
hänsyn till individens resurser och tillgångar.  

Lev Vygotskji är en stor förebild för det sociokulturellt perspektiv och han har en teori 
om barns kognitiva utveckling och en teori om hur kultur och samhälle ”tar sin boning” 
i individen (Imsen, 2006). Han menar att från och med barnets födelseögonblick lever 
barnet i ett socialt sammanhang där språk och kultur spelar en viktig roll i deras 
utveckling. Enligt Vygotskji är kultur och språk inte bara ett redskap för 
kommunikation utan också för tänkande och medvetande. Den proximala 
utvecklingszonen är en annan viktig utgångspunkt i Vygotskijs teori. Han formulerar sig 
så här i Elevens värld (Imsen, 2006, s. 317): 

 

Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan 
mot morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i de 
utvecklingsprocesser som för närvarande ligger inom den närmaste 
utvecklingszonen (Vygotskij 2001, s. 334). 
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Syfte och problemformulering 

Jag är intresserad av hur närpersoner arbetar med personer med medfödd dövblindhet, 
hur de kommunicerar med varandra och om personer med medfödd dövblindhet har 
möjlighet att utveckla sin kommunikation så att denna så småningom kan leda till en 
kunskapsutveckling. Det innebär ett livslångt lärande. 

Mitt syfte med denna uppsats är att få en ökad förståelse av personer med medfödd 
dövblindhet och hur de kan få möjlighet till en kunskapsutveckling för att på så sätt få 
möjlighet att utveckla sig själva. De är beroende av omgivningens intresse och kunskap 
för att få tillgång till en språklig miljö som passar dem och deras personliga utveckling. 

 
Forskningsfrågor: 

• Vilken betydelse har en språklig miljö för en person med medfödd dövblindhet 
för din kunskapsutveckling? 
 

• Vilka faktorer kan hämma en person med medfödd dövblindhets i hennes 
kunskapsutveckling? 
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METOD 
Den metod jag valt att arbeta med är att intervjua personer som lever nära personer med 
dövblindhet eller som på annat sätt har stor kunskap om personer med dövblindhet. Jag 
vill veta hur de uppfattar att personer med medfödd dövblindhet har det och om de får 
möjlighet till en kunskapsutveckling. Jag vill få en inblick i hur de ser på saken ur sitt 
perspektiv och få tillgång till en del av deras erfarenheter. Jag har valt att att använda 
mig av intervjuer som huvudsaklig informationskälla i min uppsats, eftersom jag vill få 
personliga berättelser och infallsvinklar på mina frågeställningar. Därför blir min 
undersökning en kvalitativ studie, det vill säga, en studie som primärt söker efter 
fenomenets innebörd eller mening (Kvale, 2009), till skillnad från en kvantitativ studie. 

 
Metodologiska utgångspunkter 
Enligt Kvale (2009) har den kvalitativa metoden blivit en central metod inom 
samhällsforskningen. Den innebär att man inleder samtal med andra människor för att få 
en ökad förståelse av sitt forskningsområde. Vidare betonar Kvale (2009) att en 
kvalitativ inställning innebär att man lägger sitt fokus på de kulturella, vardagliga och 
situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 
uppfatta sig som personer. För att vara tydligare – det handlar om att studera 
människolivets psykologiska aspekter i en naturlig miljö. Det blir en fenomologisk 
forskning eftersom intervjuerna går ut på att få reda på hur intervjupersonerna upplever 
att personer med medfödd dövblindhet har det, men det finns också ett hermeneutiskt 
perspektiv vid tolkning av resultaten.  

 
Planering och genomförande 
Då jag valt att genomföra en kvalitativ studie har jag använt mig av ett selektivt urval 
och i detta fall ligger min tonvikt på intervjupersonernas reflektioner och erfarenheter. 

 
Urval 

Eftersom personer som har med medfött dövblinda att göra inte är så många till antalet 
har jag inte kunnat följa så många personer med detta handikapp. Detta har medfört att 
jag istället träffat och intervjuat personer med olika befattningstitlar men som har den 
gemensamma nämnaren att de arbetar med människor med tvåfunktionell 
funktionsnedsättning. Det vill säga, jag menar dövblindhet och någon annan 
funktionsnedsättning. Syftet med undersökningen var att om jag kunde se någon 
personlig utveckling hos den medfödda dövblinda personen under en period. En annan 
viktig fråga som jag också ville undersöka var vilka arbetsmetoder de trodde skulle ge 
en kunskaps- och kommunikationsutveckling. Frågornas natur medförde att 
intervjupersonerna måste ha erfarenheter av personer med medfödd dövblindhet, 
antingen genom att leva nära dem eller genom att ha arbetat med personer med medfödd 
dövblindhet i många år. För att få tillgång till deras berättelser valdes intervjupersonerna 
ut genom rekommendationer som jag fått när jag sökte efter personer med stor kunskap 
om medfödd dövblindhet och jag sökte efter professionella yrkearbetande personer som 
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arbetar med dövblindhet på Internet. Likaså hade jag använt mig av mina tidigare 
arbetserfarenheter när jag kom i kontakt med medfödd dövblindhet. Åtta personer 
valdes ut, varav sju deltog i undersökningen och den åttonde personen gav återbud. En 
intervjuperson var en anhörig till en person med medfödd dövblindhet, två 
intervjupersoner arbetar på nationellt nivå och en på regionalt nivå. Två av 
intervjupersonerna är boendepersonal och en har tidigare arbetat med att ge kunskap 
och vägleda personal som arbetar direkt med personer med dövblindhet. Alla har 
kunskap och erfarenhet inom området medfödd dövblindhet och kommunikation. 
Intervjupersonerna finns utspridda runt om i Skåne och Norrköping. Intervjuerna ägde 
rum i enskildhet och genomfördes på de platser intervjupersonerna själva valt. 

 
Etiska aspekter och överväganden 

På grund av att jag är döv och är teckenspråksanvändare har jag använt mig av 
teckenspråkstolk vid de flesta intervjutillfällena. Läsaren får vara medveten om att det 
jag återberättar från intervjuerna sker genom en tredje person. Teckenspråkstolken gör 
en tolkning av intervjupersonernas berättelser och förmedlar det via teckenspråk till 
mig. Teckenspråk har sin egen grammatik och med detta vill jag klargöra att 
teckenspråkstolken inte gör en ordangrann översättning. Jag missar också de små 
nyanserna som man kan höra på rösten och genom tonlägen. Jag gör min egen tolkning 
av vad jag ser teckenspråkstolken förmedla till mig. Likaså har jag använt mig av en 
videokamera för inspelning av intervjutillfällen istället för ljudinspelning. Genom att 
titta på filmerna observerar jag intervjupersonernas kroppsspråk och ansiktsmimik. Jag 
förde nästan inga anteckningar under intervjutillfällena eftersom jag inte ville förlora 
den kontakt jag hade med intervjupersonerna. För att föra anteckningar måste jag släppa 
ögonkontakten med intervjupersonen om jag ska föra anteckningar. Endaste en av sju 
personer kunde jag föra en direktdialog med, denna intervjuperson var också 
teckenspråkig. Övriga sex intervjuer skedde med hjälp av en teckenspråkstolk. Jag har 
fått använda tre olika teckenspråkstolkar och alla dessa tre teckenspråkstolkar har olika 
teckenspråkskunskaper. Detta kan leda till olika konsekvenser då en av dem hade svårt 
för att avläsa, att förstå, mig. Jag la också märke till att den ena tolken inte var riktigt 
van vid akademiskt språk.  

Intervjupersonerna har samtyckt frivilligt till att ställa upp på intervjuer och en 
intervjuperson önskade att få vara anonym. För att visa hänsyn till denna person 
bestämde jag mig för att behandla alla intervjupersoner lika, samtliga får vara anonyma. 

 
Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

Kvale (2009) och Bryman (2010) är överens om att när det gäller validitet är det mer 
komplicerat än att försäkra sig om dess reliabilitet, då detta kriterium gäller främst i 
kvantitativ forskning. Denna studie går inte ut på en mätning, utan snarare på att man 
vill beskriva ett fenomen. I det kvalitativa arbetet kan man använda reliabiliteten för att 
se logikens resultat. Varje intervjutillfälle har videofilmats och jag har redovisat svaren i 
löpande text. Likaså har jag tagit del av tidigare forskning för att jämföra mina resultat 
med det som framkommit i andra studier (Bryman, 2010).  
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Insamling och analys 

Ibland kan man önska sig att det skulle finnas ett trollspö som kunde avslöja de skatter 
av mening och sammanhang som ligger gömd i mitt stora intervjumaterial (Kvale, 
2009). Jag har inte gjort någon tolkning eller förklaring av de intervjumaterial jag 
använt mig av, det är intervjupersonerna själva som gett mig sina berättelser. Varje 
intervjutillfälle var på ungefär 50 minuter och de videofilmades. Därför följer att det 
största arbetet med denna studie var att bearbeta intervjumaterialet. Jag gick igenom 
videobanden och transkriberade vad som sagts. Därefter har jag strukturerat 
intervjumaterialet och vävt ihop texten med samtliga intervjupersoner och med mina 
frågeställningar.  
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RESULTAT 
Syftet med intervjuerna var att jag ville höra berättelser om olika personers erfarenheter 
av att arbeta med vuxna personer med medfödd dövblindhet. Likaså hur de tror att 
vuxna personer med medfödd dövblindhet kan få möjlighet till sin optimala personliga 
utveckling kring språk och kommunikation. På de flesta intervjuer inleder jag med att 
berätta om en artikel från Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor, 
Specialistkompetens vid medfödd dövblindhet (se bilaga 2). Denna artikel är min 
utgångspunkt på intervjuerna. Jag vill påminna igen att jag använt en teckenspråktolk på 
de 6 av 7 intervjuer, den 7:e intervjun skedde utan teckenspråktolk (se under 
metodavsnittet). Detta innebär att de flesta citat jag återger här nedan är via 
teckenspråktolk. 

 
Intervjuer 
Samtliga intervjupersoner har sagt:  

 

”Det är aldrig för sent för att lära sig. Det är bara en fråga om tid och tålamod.” 

”Alla människor har rätt att få utvecklas.” 

 
Stort mörkertal 

Till den första intervjupersonen ställer jag frågan om antalet personer med medfödd 
dövblindhet sämmer med det jag läst. Hen reagerar och säger: 

 

Bara 400? Jag tror det finns fler än så. Men det finns ett väldigt stort mörkertal. 

 

Hen vill gärna veta var jag hade läst det och jag kommer tyvärr inte ihåg det. 
Informanten lutar sig tillbaka och tänker högt samtidigt som hen säger följande: 

 

I Sverige finns det ett stort mörkertal hur många som har med medfödd dövblindhet. Det 
är på grund av många utvecklingsstörda personer har syn- och hörselnedsättning också 
och personer som inte har kunskap om dövblindfrågor tänker inte på att med rätt insats 
kan de utveckla sitt språk.  

 

Men kunskap hos varje landsting växer idag och risker för de som föds med dövblindhet 
idag är mycket mindre än förr i tiden. Idag får de diagnos tidigare och får rätta insats 
från början.  

 
Senare träffar jag en annan intervjuperson som arbetar för Nationellt Kunskapcenter för 
dövblindfrågor. Jag ställer frågan om de möjligtvis har kännedom om hur många 
personer som har med medfödd dövblindhet finns i Sverige. Hen berättar: 
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Man tror det finns ungefär 400 stycken personer med medfödd dövblindhet i Sverige, 
hälften av dem är barn och ungdomar och den andra hälften är vuxna personer. Av de 
hälften som är barn och ungdomar (0-21 år), tror man att Specialpedaogiska 
skolmyndigheten4 har 70 uppdrag idag, alltså de resterande 130 individer är kvar i sina 
hemkommuner som själv vill ge insatser till dem. Men deras kunskap räcker ändå inte. 

Bara i Region Skåne finns det cirka 50 barn och ungdomar med dövblindhet medan det 
finns nästan inga alls i Norrland. 

 

Båda dessa intervjupersoner säger att många landsting inte har har tillräckliga 
kunskaper om dövblindhet och inte heller kunskap om kommunikation. Ofta 
katagoriseras dessa barn och ungdomar som utvecklingstörda och får andra stödinsatser 
hos sin barnhabilitering i sina hemkommuner. Det betyder de går miste om de rätta 
verktygenen för att träna upp sin kommunikation, de har då inga förutsättningar av att 
kunna utveckla sitt språk och kommunikation. Om de hade fått rätt insats från början 
vid den tidiga språkutvecklingen skulle deras kommunikationsnivå se annorlunda ut 
idag. 

 

Detta visar tydligt att det finns ett stort mörkertal eftersoom det krävs kunskap hos varje 
landsting för att de ska förstå när det handlar om en person med medfödd dövblindhet. 
Med rätt kunskap upptäcks dessa barn tidigare.  

 
Kommunikation 

Alla intervjupersoner är överens om att kommunikation är en viktig del i människans 
personliga utveckling och att alla har rätt till att få kommunikationsmöjligheter oavsett 
ålder och funktionsnedsättning.  

 
Intervjupersoner säger följande: 

 

Om människor inte får kommunicera mår vi dålig. 

 

Vi mår bra av få kommunicera och kommunikationen är grunden till mycket. Därför 
måste vi först få en befäst kommunikation innan vi kan gå vidare i vår utveckling. 

 

Kommunikationen är grunden till människans tillfredställelse och genom att ha 
förmåga att kommunicera med andra människor utbyter vi erfarenheter (kunskap) med 
varandra och får möjlighet till vår personliga utveckling.  

 

                                                 
4 Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder undervisning till elever som behöver ett alternativ till den 
vanliga grundskolan (till exempel är elever döva eller har nedsatt hörsel, elever som har synnedsättning 
och ytterligare funktionsnedsättning, elever med medfödd dövblindhet eller tidigt förvärdad dövblindhet).   



 

21 

Det kan leda till allvarliga konsekvenser om vi inte möjlighet till någon kommunikation, 
det leder till problem med att utveckla oss inom olika ämnen. 

 

Det är en utmaning att kommunicera med personer med medfödd dövblindhet, man får 
skapa en kulturell och språklig miljö till dem. Vilket betyder att samhället får erbjuda 
bra stödinsatser. 

 

Kommunikation är svårt för personer med medfödd dövblindhet. De kan inte anpassa 
sin kommunikation. Det är människor runt om denna dövblinda person som kan göra 
det. 

 

Språkutveckling 

Tre intervjupersoner berättar att man bör ha en kunskap om människans språkutveckling 
och samspel och om man ska arbeta med att utveckla kommunikationen hos personer 
som gått miste om den tidiga språkutvecklingen. De menar att vid den tidiga 
språkutvecklingen hos seende barn får barnet bekräftelse av vuxna genom att de imitera 
gester och ljudläten. För att förstå hur man kan bygga på och utveckla en grund hos en 
person med medfödd dövblindhet till en kommunikation ska man titta på spädbarns 
tidiga språkutveckling. Personer med medfödd dövblindhet har gått miste om denna 
tidiga kontakt med imitation och att få feedback när de börjar utforska sin omvärld. 
Detta leder problem för dem vid senare ålder.  

 

En intervjuperson som levt nära en person med medfödd dövblindhet säger: 

 

De tre första levnadsåren hade man bara fokuserat på hans syn på grund av det var en 
synlig skada. Dövheten upptäcktes först senare, när han var tre år gammal. 

 
Därför anser man det är av stor vikt att se hela människan och använda sig av en 
helhetssyn. En av intervjupersoner nämner Gunnar Kyléns helhetsperspektiv och tycker 
det stämmer bra och att den kan hjälpa närpersoner att utvidga sin syn och först försöka 
förstå hur människan fungerar först innan man kan gå vidare med människans 
utveckling.  

 

Man ska inte se en person med medfödd dövblindhet som en utvecklingsstörd person 
utan som en person som kan utveckla sig.  En person med utvecklingsmöjligheter och 
att hon är processbar. 

 

Det finns de barn som inte får teckenspråkig kunskap men andra alternativa 
språkkommunikation som eget hemspråk och det fungerar också bra. 
En intervjuperson berättar om ett fall som intervjupersonen själv har upplevt: 
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Jag har jobbat i 25 år med personer med medfödd dövblindhet och av mina 
erfarenheter är det aldrig för sent att lära en person med medfödd dövblindhet och det 
är aldrig försent för att lyckas med kommunikation. 

År 1991 fick jag mitt första uppdrag och det var att ta emot en 50 årig man med 
medfödd dövblindhet. Då kunde han bara 1 tecken. Med tålamod och träning 
utvecklades hans språk och 20 år senare kunde han berätta något med 15 tecken i en 
mening. Mycket är också på grund av han flyttat ner till oss och i vår miljö finns det 
mycket kunskap om hela honom och även om hans funktionsnedsättning. 

 
Intervjupersonen är mycket glad över denna erfarenhet som hen upplevt. Hen fortätter 
och betonar: 

 

Dock måste närpersonerna vara mycket engagerad i sitt arbete och har en positiv 
tänkande som - ”Inget är omöjligt!”. 

 
Idag använder denna intervjuperson ofta detta fall när denne person åker runt om i 
Sverige och träffar kommunala handläggarna och för att sprida ut kunskap om 
dövblindfrågor. Intervjupersonen tycker det är viktigt att kunna visa det finns 
möjligheter med hjälp av rätt insats och rätt förhållningssätt och personen fortsätter med 
sin berättelse om denna man med medfödd dövblindhet: 

 
Många hade redan gett honom en stämpel om att han var utvecklingstörd och ville inte 
slösa sin tid på att lära honom att utvecklas. Det är fel att tänka så, det är fel att ha en 
negativ tänkande. Man måste tro att personer med medfödd dövblindhet har förmågan 
att lära sig. När mannen med medfödd dövblindhet kom till mig tänkte jag: 

”– Han är inte en utvecklingstörd person, han är en person som kan utvecklas!”. 

 
Kognitiv utveckling 

Det är svårt att mäta en person med medfödd dövblindhets kogntiva nivå. Ofta blir de 
bra på en del område och har stora brister inom ett annat område, det beror på deras 
tidigare erfarenheter och vad de fått möjlighet att träna på. Hur deras utvecklingszon ser 
ut beror mycket på närpersoners kunskap och hur närmiljön ser ut.  

 

Det är skillnad mellan utvecklingstörd och att ha en störning i sin utveckling. 

En person som missat sin tidiga språkutveckling kan få störning i sin utveckling och 
detta leder till konsekvenser för personen i framtiden. Den största konsekvens är brister 
i sin kommunikation och sociala samspel. 

 
Likaså hur deras hjärnkapacitet är. Deras förmåga att kunna ta till sig ny kunskap beror 
på olika orsaker, hur uppväxttiden sett ut och vilka erfarenheter de fått. Den sistnämnda 
kan bero på att de inte fått någon möjlighet till utveckling. Man kan vara begränsad i sin 
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förmåga utan att ha någon hjärnskada eller någon biologisk nedsättning. Som en 
intervjuperson har sagt flera gånger under hela intervjutillfället: 

 

Det är en effekt som man kan få om man förlorat sin tidiga språkutveckling. 

 
En annan intervjuperson som pratar om hur man kan mäta en persons kognitiva förmåga 
berättar: 

 

Det bästa sätt att mäta en persons kognitiva nivå är att när personen fått tillgång till sin 
optimala utvecklingsmöjlighet som finns i personens hemmiljö. Samt att personen har 
fått rätt insater till att utveckla sin kommunikation under en längre tid. Om personen 
trots att den fått rätt insats under en period och närpersonerna inte ser någon 
utveckling, då kan det finnas något problem med den kogntiva utvecklingen. Därefter 
får man anpassa utvecklingsmöjligheterna med det vill jag säga att närpersonerna 
måste undersöka och göra en bedömning om personen har kapacitet eller inte. 

 
Flera intervjupersoner säger att ju tidigare man får rätt insats desto bättre möjligheter får 
personer med medfödd dövblindhet att få en kunskapsutveckling. 

 
Okunskap eller osäkerhet 

Boendepersonal upplever att före närpersonernas möjlighet till kompetensutveckling 
mådde personer med medfödd dövblindhet ofta dåligt, de var ofta frusterade över att de 
inte blev förstådda av omgivningen. Detta medförde att personer med medfödd 
dövblindhet kunde vålla sig själv skador och var mer aggressiv. En av intervjuperson 
berättar: 

 

När jag kom till min arbetsplats första gången för många år sedan såg jag dessa 
personer som bara satt där och gjorde ingenting. Jag blev osäker. Men nu i efterhand 
ser jag dem på andra sätt. Jag känner dem och kan förstå vad de vill. 

 

Närpersonerna som inte behärskade kunskap om dövblindkommunikation tenderade att 
ta avstånd från personer med med medfödd dövblindhet. Det fanns en klyfta mellan 
personal och personer med medfödd dövblindhet, man trodde genom att lämna personer 
med medfödd dövblindhet i fred skulle de ändå må bra. Detta betyder att ett avstånd 
bildades mellan närpersonerna och personerna med medfödd dövblindhet. Detta 
berodde på kunskapsbrist hos närpersoner. 

Före kompetensutbildning var närpersonerna mer som ett redskap för personer med 
medfödd dövblindhet. Deras främsta uppgift var då att se till att medfödda dövblinda 
personer skulle ha det bra och få det de behövde. Intervjupersonen fortsätter att berätta: 
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En man med medfödd dövblindhet var ofta frusterad, han vållade mycket självskador 
och vi förstod inte varför. Vi förstod att han var frusterade över att vi inte förstod 
honom och att han ville något. Men vi kunde inte förstå honom. Vi hade fastnat på en 
samma punkt tills vi fick handledning av Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor 
och det kändes som vi började se med nya ögon. 

 
När en personalgrupp som arbetade med personer med medfödd dövblindhet ingick i en 
projektgrupp som var arrangerad av Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor som 
varade i 3 år fick de mycket handledning kring kommunikation och samspel. Efter 
kompetensutvecklingen upplevde de att de kunde se de framsteg av utveckling som 
personer med medfödd dövblindhet hade gjort. En intervjuperson påpekade att det inte 
var säkert om det var på grund av kompetensutbildning eller att personerna med 
medfödd dövblindhet själva utvecklade sig. Fast de var överens om att de började se 
med nya ögon efter det att de fått sin kompetensutveckling. 

Problem med kunskapsbrist om dövblindfrågor kan leda till att närpersoner inte 
behärskar det språk som personer med dövblindhet behärskar. Detta på grund av deras 
attityd att de ”ändå inte kan se och inte höra”. Det är närpersonerna som måste lära sig 
för att kunna skapa en kommunikationssituation.   

 
Intervjupersonen försöker förklara för mig följande: 

 

Det är vårt problem om vi inte förstår personen med medfödd dövblindhet. Det är vi 
som ska lära oss hur vi kan kommunicera med dem. Det är inte personen med medfödd 
dövblindhets problem om det sker brister i kommunikationen. 

 
Personer med medfödd dövblindhet blandas lätt ihop med andra personer med 
funktionsnedsättningar som till exempel autismspektrumtillstånd, därför blir det svårt 
för kommunen att ge dem rätt insats då de har inte tillräcklig kunskap om denna lilla 
grupp. 

 
Utifrån ett fall som en intervjuperson upplevt vid ett besök på ett boende där bara en 
person med medfödd dövblindhet fanns. Intervjupersonen berättar: 

 

Jag besökte ett gruppboende där en enda person med medfödd dövblindhet bodde. 
Ingen personal kunde teckenspråk och den dövblinde personen var utanför. Det var inte 
alls bra. Det såg inte alls bra ut. 

 
Ofta ligger bristen hos personalgruppen som inte har teckenspråkskunskap. Samt också 
hur insatserna från samhället till personen med medfödd dövblindhet ser ut.  

 
Det finns problem mellan övergången från skoltid till vuxenliv, denna period kan vara 
avgörande för en fortsatt kunskaputveckling för personer med medfödd dövblindhet. 
Under skoltid befinner sig personen med medfödd dövblindhet ofta i en miljö där 
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närpersoner har kunskap om kommunikation och om dövblindhet. När de kommer in i 
vuxenlivet flyttar de vanligen hem tillbaka till sina hemkommuner, där det oftas finns 
kunskapsbrist och brist på personal som har teckenspråkskunskap. Det är ett av 
kommunens största problem, att de har brist på kompetens inom kommunikation och 
dövblindkunskap. När en person med medfödd dövblindhet går igenom olika livsfaser 
blir det ibland nya kontakter och nätverk kring personen som behöver olika insatser. Då 
kan det hända att information och kunskap försvinner. Det blir som en kulturkrock för 
båda personen med medfödd dövblindhet och närpersonerna. 

 

De äldre människor med medfödd dövblindhet som finns idag har tyvärr fått uppleva 
enorm kunskapsbrist hos närpersonerna kring dem. Detta har medfört att de inte fått 
möjlighet att få förutsättningar till att få en personlig utveckling, att få utveckla sin egen 
förmåga och kommunikationsutveckling. Barn och ungdomar med medfödd 
dövblindhet idag får bättre insatser. De har större utvecklingsmöjligheter än de äldre. 
För idag finns det kunskap om den tidiga språkutvecklingen och om hur man kan 
uppmuntra språkutveckling tidigt. Anhöriga och omgivningen får också större språkligt 
stöd vilket som är av stor betydelse.  

 
Nödvändigt att kunna visuellt teckenspråk trots dövblindhet? 

Även om man arbetar med personer med medfödd dövblindhet och som har sina brister 
i att kunna uttrycka sig själva på teckenspråk är det viktigt att närpersonerna behärskar 
teckenspråk. Personen med medfödd dövblindhet har gått miste om den tidiga 
språkutvecklingen och även om personens kognitiva nivå är låg rekommenderar man att 
närpersonerna ska kunna behärska teckenspråk även om man arbetar med personer med 
medfödd dövblindhet. För om man behärskar ett språk i grunden har man en större 
förståelse av hur språket används och kan se skillnader mellan en rörelse som kan 
betyda något eller kroppsrörelse som inte betyder något. Tre intervjupersoner som är 
helt oberoende av varandra och inte känner till varandra berättar om de tecken som 
fastnar.  

 
Personer med medfödd dövblindhet har ett mycket begränsat teckenförråd (ordförråd) 
och tenderar att använda samma tecken som står för olika betydelser. Detta betyder att 
om närpersoner inte behärskar teckenspråk bra kan närpersonen lätt fastna i detta 
tecken och har svårt för att se alternativa betydelser av tecknet. 

 
Om närpersonen är bra på teckenspråk har hon eller han ofta lättare för att kunna läsa 
av hela människan och se helheten för att se vad personen med medfödd dövblindheten 
egentligen menar. 

 

Det gäller för närpersonen att fånga upp och kunna tolka vad den faktiskta betydelse av 
tecken är. Personer med dövblindhet själva behöver inte kunna teckenspråk bra. Till 
exempel om dövblind person tecknar kaffe så behöver det inte betyda just kaffe, det kan 
betyda att personen är törstig eller vill ha kontakt. 
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En intervjuperson försöker förklara för mig hur det fungerar med hörande barn när de 
börjar tala för att visa en jämförelse: 

 

Till exempel, om ett hörande barn som säger ’kaka’ till mig men jag förstår att barnet 
menar ’anka’, för jag behärskar det talande språk och hör på tonläget att barnet menar 
anka. 

Det är samma sak på teckenspråk, om en person med medfödd dövblindhet använder ett 
tecken med annan nyans än det tecknet som betyder kaffe. Behärskar man teckenspråk 
bra ser man helheten i uttryck och nyanser, då förstår man att personen inte menar just 
kaffe utan något annat. 

 
Därför är det viktigt att närpersoner är bra på visuellt språk. Boendepersonal diskuterar 
ofta de olika tecken som deras brukare använder för att försöka förstå vad de egentligen 
vill säga i just detta sammanhang. Problemet är att det är svårt att behålla sin 
teckenspråkskunskap om man inte får tillbaka kommunikation på samma språkliga nivå. 
Det är också svårt att ge en språklig miljö till personer med medfödd dövblindhet för det 
krävs mycket stora språkliga resurser i personalgruppen 

 
Vid min fråga om hur mycket man bör kunna teckenspråk får jag olika svar som jag 
redovisar här nedan: 

 

Man behöver inte kommunicera för mycket på teckenspråk, ibland räcker det med att 
skapa upplevelser som vi kan uppleva tillsammans.  

 
Jag tycker att vi inte behöver kunna teckenspråk flytande men vi ska kunna de tecken 
inom de intresseområden som personen med medfödd dövblindhet har för att förstärka 
kontakten mellan oss två och kunna skapa en kommunikationsrelation. 

 
Det är viktigt att kunna teckenspråk mycket bra för det förstärker närpersoners förmåga 
att kunna läsa av och tolka vad personen med medfödd dövblindhet vill säga. 

 
De flesta personal är hörande och jag har sett att många kan teckna men ändå inte 
behärskar teckenspråk. Med det vill jag säga att de är duktig på att teckna men 
behärskar inte språket till fullo och detta leder till att de missar många små 
kroppssignaler som personen med medfödd dövblindhet skickat ut. 

 

Är man van med visuell kommunikation blir man duktig på att läsa av personer med 
medfödd dövblindhet. 

 

Samtliga intervjupersonerna var överens om att närpersoner ska kunna teckenspråk men 
alla de svarade olika på hur mycket teckenspråk kunskap en närperson behöver. En 
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intervjuperson hade under hela intervjutillfället flera gånger betonat hur viktigt visuellt 
teckenspråk är, även om man arbetar med helt döva och helt blinda personer. Det är 
ändå viktigt att alla personal ska kunna teckenspråk för att skapa en språklig miljö som 
även känns i luften. En annan intervjuperson tyckte att teckenspråk inte var så viktigt, 
eftersom dövblinda personer behövde mer tydlighet och hade ändå en begränsad 
omvärldssyn. I grunden tycker samtliga intervjupersoner att man ska kunna teckenspråk 
och även behärska det. Om man är bra på teckenspråk kan man se de små signaler som 
personer med medfödd dövblindhet sänder ut och förstå att det är ett uttryck som 
personen vill förmedla.  

 

Det är ju så att en rik språklig miljö underlättar för en persons 
kommunikationsutveckling. Där i miljön finns även kunskap om hela människan med 
medfödd dövblindhet samt hans eller hennes övriga funktionsnedsättning. 

 

Med rätt insats och rätt förhållningssätt finns det sora möjlighet till utveckling. Det är 
viktigt att man ska ha kunskap om visuellt språk och och ha en kunskapsgrund inom 
olika områden när man arbetar med personer med dövblindhet. Man behöver även 
kunna anpassa sig till situationen och vara flexibel i sin kommunikationsstrategi. 

 

Kunskap ger tillfredställande 

Jag har sett resultat där personer med medfödd dövblindhets blivit mer harmonisk när 
personalen fått en ökad förståelse om språkutveckling och att personalen utvecklat sin 
kommunikation och sitt samspel. 

 
Intervjupersonerna tycker att när man behärskar teckenspråket bra har man lättare att 
kunna läsa av de små signaler och man har lättare för att tyda dess betydelser också. 
Boendepersonalen bekräftar också att när hela personalgruppen får handledning 
regelbundet underlättar det för deras arbete med kommunikation då man måste ha stort 
tålamod och även vara kreaktiv för att kunna diskutera de tecken eller de signaler som 
personer med medfödd dövblindhet använder sig av. 

 
Det är ibland tungt att arbeta med personer med medfödd dövblindhet men genom våra 
regelbundna handledningar får vi möjlighet att tillsammans diskutera fram olika saker. 
Allra mest tycker jag om handledning är att vi inspirerar varandra. 

 
När boendepersonalen fått de rätta verktygen för att kunna arbeta vidare med 
kommunikationen med person med medfödd dövblindhet leder det till en bättre relation 
och samspel. Boendepersonalen menar också att kompetensutbildning ger dem en bättre 
förståelse och visar fler vägar till olika kommunikationsmetoder. Genom att vara 
medveten om kommunikationsprocesser diskuterar närpersoner mycket med varandra, 
de blir mera öppnare mot varandra och vågar prova olika metoder för att hitta redskap 
som passar bättre än en annan metod.  
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Vi vill utveckla oss för att kunna kommunicera med personer med medfödd dövblindhet. 
Vi har viljan! 

 
Pedagogiska verktyg i arbetet med kommunikation 

Samtliga intervjupersoner har sagt att gemensamma upplevelser är ett bra verktyg för att 
skapa kommunikation och samspel mellan närperson och person med medfödd 
dövblindhet. Man fokuserar på:  

Vi båda är här tillsammans – just nu. 

 
Genom att uppleva en situation tillsammans kan man sedan återberätta händelser för att 
återigen uppleva den tillsammans. Att uppleva situationen igen betyder att närpersonen 
pratat om händelsen med personen med medfödd dövblindhet. Vi hade en gemensam 
upplevelse och vi kan prata om den månger gånger. 

 
Vi filmar mycket och analyserar filmen mycket. Vi går igenom filmsekvenser igen och 
igen bara för att fånga upp de minimala signaler som personer med medfödd 
dövblindhet skickar ut. 

 

Vi skapar en situation där en närperson och personen med medfödd dövblindhet 
upplever något tillsammans. Vi filmar också. Vi vill fånga upp alla de uttryck som 
personen med medfödd dövblindhet gör. 

 

Det händer att personen med medfödd dövblindhet tecknar ett återkommande tecken 
som vi inte förstår vad det betyder. Då filmar vi och därefter analyserar vi tecknet och 
diskuterar tillsammans med alla i personalgrupp för att klura ut vad personen med 
medfödd dövblindhet vill säga till oss. 

 
Samtliga säger också att det är av stor vikt att man filmar mycket samspel, då kan man 
analysera allt och allting. Genom film får man en helhetsyn på hela individen och lägger 
märke till de små signaler som person med medfödd dövblindhet skickar ut, ofta kan de 
betyda någonting och man analyserar för att försöka tyda vad de betyder. Man vill lära 
känna och förstå person med medfödd dövblindhet till fullo.  Att använda film ger stor 
nytta för personalen, alla tjänar på det och alla utvecklas tillsammans.  

 
En intervjuperson berättar att hen önskar att det inte skulle vara så komplicerat med att 
få landstinget och kommunen att samarbeta med varandra bättre. 

 

Personer med medfödd dövblindhet tillhör en relativt liten grupp, jag önskar att 
landstinget och kommunen skulle ha ett bättre samarbete. Detta skulle underlätta 
mycket för vårt pedagogiska arbete. 
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Ett verktyg i arbetet med kommunikation är också att vara flexibel när det gäller språk, 
kunna göra en bedömning av vilken nivå personen med medfödd dövblindhet är på och 
anpassa sitt språk efter denna nivå. Varje individ är olika. Det är också personalens 
ansvar att bemöta personen med medfödd dövblindhet på ett bra sätt. Så kunskap om 
bemötande av människor är bra. Varje individ har olika kommunikationsmetoder. Ett 
pedagogiskt verktyg är också att skapa en gemensam upplevelse som man kan fokusera 
på. Personalen och brukaren ska ha rolig tillsammans, då utvecklas det till en relation 
som sedan leder till kommunikation och samspel.  

 

När man arbetar med personer med en komplicerande funktionsnedsättning som i detta 
fall med medfödd dövblindhet ska man i sitt arbete ha en långsiktig plan. Dessa 
personer behöver ett livslång lärande. 

 
Många personer med medfödd dövblindhet är passiva när det gäller deras 
kommunikation och en del är obekväma med att använda sina händer till att 
kommunicera. Det finns olika orsaker till detta men en intervjuperson berättar hur man 
kan motivera dessa medfödda dövblinda personer till att vilja börja använda sina taktila 
sinnen. 

 

Taktil massage stimulerar till språkkommunikation. Genom taktil massage hjälper 
närpersonen dem att bli mer kroppmedveten och på så sätt bli nyfikna på omgivningen. 

 
En annan intervjuperson berättar: 

 

Innan man ser något framsteg med sitt arbete med person med medfödd dövblindhet 
måste man först skapa en relation till varandra. Detta kan ta minst 1 år. Det är viktigt 
att närpersonen först måste lära känna personen med medfödd dövblindhet ordentligt 
och skapa en kommunikationsrelation. När en relation har byggts får de förtroende för 
varandra. Det är först nu som man kan börja med ett pedagogiskt arbete för att 
utveckla kommunikationen. När man har förtroende för varandra vågar man tänja på 
sina gränser och pressa varandra. Som till exempel göra en utlandsresa. 

 
En intervjuperson ville dela med sig av ett citat som hen hört och tyckt att det motiverar 
till sitt arbete. Efter att hen fått upprepa citatet ett par gånger via teckenspråkstolk bad 
jag vederbörande att skriva ner det så jag kunde citatera ordagrant: 

 

  Intryck som ger avtryck som leder till uttryck. 

 
Kunskapsutveckling hos personer med medfödd dövblindhet 

När närpersoner har kunskap för att hjälpa till att ge ett bra bemötande och skapa en 
relation med personen med medfödd dövblindhet börjar de må bättre. När man känner 
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sig harmonisk med sig själv blir det lättare för personen med medfödd dövblindhet att 
börja med sin lärande process. Om man vill utveckla personens kommunikation bör 
närpersonerna runt om vara duktig på kommunikation. Om personen med medfödd 
dövblindhet ska utveckla sina kunskaper och sitt språk behöver de lärare som själva 
behärskar desssa och också är bättre än personen med medfödd dövblindhet.  

 

Man lär sig så länge man lever och det är rolig att lära sig. Det är livskvalitet för 
personer med medfödd dövblindhet. 

 

 Genom glädje och livskvalitet får de stora möjligheter till en personlig utveckling. 

 

Personer med medfödd dövblindhet upp till 21 årsålder som har insatser från samhället 
och om de fortsätter med att få instatser efter 21 årsålder, då är det lättare för dem att 
behålla sin kunskapsutveckling. Däremot om det av någon anledning beslutas att dessa 
insatser försvinner i samband med flytt till hemkommunen efter avslutad skolgång kan 
det hända att informationen försvinner och däremed blir det en klyfta på några år tills de 
flyttat till rätt boende med personal som har rätt kompetens. Då börjar personen med 
medfödd dövblindhet om med sin kunskapsutveckling. I värsta fall tar det lång tid om 
de hamnar på ett boende som inte ser med helhetsyn på personen med dövblindhet. Då 
avtar deras kunskapsutveckling och insatserna kommer först när de nått sin inre gräns 
för frustration. Likaså måste arbetet med personens utvecklingszon börjas om och det 
kan ta lång tid.  

 

När personen med medfödd dövblindhet nått hans eller hennes gräns och blir frusterade 
över att inte bli förstådd. Det är först då boendet kontaktar oss, när de vill ha hjälp. 

 
En bra strategi för en bra språkutveckling är att använda sig av en livslång lärande och 
ha en långsiktig plan. Särskilt inför ett vuxet liv bör man planera framtiden tidigt. 

 

 Jag vet det är svårt för föräldrar till döva barn med medfödd dövblindhet att ens redan 
börja tänka på barnets framtid innan barnet ens börjat på sin skola. 

 

En intervjuperson erkänner att i dessa situationer, när det handlar om långsiktiga planer, 
är det någonting som Region Skåne behöver förbättra sig på och bli bättre på att börja 
planera och förbereda i god tid.  

 

Täta personalbyten innebär att man missar hur utvecklingszonen för personen med 
dövblindhet ser ut. Därför rekommenderas det att personer med medfödd dövblindhet 
ska bo på ett boende där det finns fler dövblinda personer. Detta för att de då lever där 
det finns en grupp av personal med kompetens och kunskap om 
dövblindkommunikation. Gruppboende har större möjlighet till att bygga på sin 
kompetens och befästa en kulturell miljö med kommunikation och samspel. 
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Personalgruppen blir stabil och habitet blir säkrare för person med dövblindhets 
kommunikationsutveckling.  

 
Partnerskompetens och specialkompetens  

Personer med medfödd dövblindhet använder språk på andra sätt än döva personer som 
kommunicerar med teckenspråk. Personer med medfödd dövblindhet använder till 
exempel taktilt teckenspråk och kompletterar med socialhaptisk kommunikation eller 
använder sig av taktila signaler. En intervjuperson säger om detta: 

 

Det blir mycket närhet mellan närperson och personen med medfödd dövblindhet. Då 
ska man vara bekväm med att vara fysiskt nära en annan människa. 

 

Det är svårt, intill omöjligt, att få någon kommunikationsutveckling på egen hand därför 
behöver man en kommunikationspartner för att skapa en kommunikationssituation. En 
intervjuperson återger de önskvärda egenskaperna hos en kommunikationpartner för att 
underlätta kommunikationen för personer med medfödd dövblindhet. 

 

- Kunskap 
Kunskap om dövblindhet och tvåfunktionell nedsättning. Det räcker inte att bara 
känna till ena funktionsnedsättning eller bara ha kunskap om alternativa 
kommunikationsmetoder, man bör ha kunskap om bådadera. En person med 
medfödd dövblindhet har ofta fler funktionnedsättningar som man får ta hänsyn 
till. Först när man har en helhetsbild av hela individen och fått en bild av vem 
personen är och var personens utvecklingszon ligger på då kan man anpassa sin 
kommunikation efter den medfödda dövblinda personens förmåga.  
 

- Färdighet 
Man bör ha färdigheter kring teckenspråk, med det menar intervjupersonen att 
om man har färdigheter i språket har man lättare att kunna avläsa den 
medfödda dövblinda persons försök att vilja säga något. Genom att ha 
färdigheter har man större förståelse och kan göra en bra tolkning. Man 
behöver själv inte behärska teckenspråk till fullo men man behöver ha kunskap 
om teckenspråk för att lättare ta till sig alternativa kommunikationsmetoder. Det 
är inte bara visuellt språk som efterfrågas hos kommunikationspartner utan 
också att kunna använda eller tolka tal och ljudläten. En del personer med 
medfödd dövblindhet behöver tal och ljud som kompletterande till deras språk. 
Genom att ha färdigheter i att kunna läsa av hela individen genom visuellt 
språk, tal och ljud, kroppsspråk och alternativ teckenkommunikation gör att 
man blir bra på att fånga upp de små signaler som personer med medfödd 
dövblindhet skickar ut. 
 

- Förhållningssätt 
Denna egenskap är enorm viktig för att bemöta andra och se livet ur den andres 
perspektiv. Eftersom personer med medfödd dövblindhet ofta har sina 
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begränsningar menar intervjupersonen att genom att vara medförfattare under 
kommunikationen skapar närpersonen en bra samtalsituation. Man lyssnar och 
förstår den andres behov. 
 

Dessa tre egenskaper som kunskap, färdighet och förhållningssätt ger en stor kompetens 
hos närpersonen tycker en intervjuperson.  

 
Här nedan citaterar jag vad en intervjuperson sagt vad hen tycker en person som arbetar 
med personer med medfödd dövblindhet ska tänka: 

 

Jag är god med människan. 

Jag är nyfiken på dig. 

Jag är intresserad av dig. 

Jag tycker det är roligt att göra saker tillsammans med dig. 

 

Hen menar att genom att ha en personlig lämplighet är detta också en del av 
specialistkompetensen som behövs. Man ska tycka det är rolig att vara tillsammans med 
vuxna personer med medfödd dövblindhet, har man rolig tillsammans så skapar de en 
situation med kommunikation och samspel. Det är då man utvecklas tillsammans. 

 

Det tar mycket tid för närpersonen att utveckla sin dövblindkompetens. 

 
Å den andra sidan säger en annan intevjuperson att det inte heller alltid är bra att ha en 
närperson som är överkvalificerad. Det är också viktigt att kunna vara flexibel. 

 

Vågar man tänja på sina gränser när man arbetar med en person med medfödd 
dövblindhet leder det oftast till en bra kontakt. Likaså gör det inget om jag gör misstag 
när jag vill prova nytt tillsammans för vi har redan en bra relation. 

 

Rätt kompetens leder till ett bättre bemötande. Kompenta personer bör inte bara ha 
teckenspråkskunskap, de behöver också ha kunskap om den tidiga språkutvecklingen. 
Man menar att om man tittar på småbarn innan deras tidiga språkutveckling börjar, man 
tittar på när de börjar testa sina ljud och härma sina föräldrar, när de börjar med att 
joddra eller geskuliera med händerna så får de bekräftelse av vuxna omkring dem. På 
det viset börjar deras språkutveckling.  

 

En mycket bra kompetens hos personalen är om de även har även kunskap om den 
tidiga språkutvecklingen. Även om det är vuxna människor vi pratar om har de gått 
miste om den tidiga språkutvecklingen. Vi behöver hela tiden ge feedback och visa att vi 
finns här nära. 
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Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis utifrån de intervjuer jag gjort i ämnet att utveckla personer med 
medfödd dövblindhets kommunikation behöver närpersoner har goda språkkunskaper 
och även partnerkompetens som innebär att vara en bra närperson. En bra närperson är 
någon som skapar en upplevelse som leder till samspel och kommunikation. 
Närpersonen har alltså en viktig roll för kunskapsutveckling hos personer med medfödd 
dövblindhet. Det framgår också att teckenspråk är en viktig grund till 
kommunikationsmöjligheter och det är också viktigt att känna till hela individens behov 
och förutsätningar. 

 

Den första frågeställningen om hur personer med medfödd dövblindhet kan få sin 
optimala kunskapsutveckling, handlar mycket om närpersoners kunskap, färdighet och 
kompetens. Alla sju intervjupersonerna tycker teckenspråk är viktigt, men det varierar 
mellan dem hur stor vikt de lägger på att närpersonerna har ett fullt teckenspråk. Den 
intervjuperson som behärskar teckenspråket mest betonade mycket starkt hur viktigt det 
var med visuellt språk och den intervjuperson som behärskar minst teckenspråk 
förespråkar istället hur viktigt det är att skapa upplevelser tillsammans med personen 
med medfödd dövblindhet. Att kunna teckenspråk själv var till fördel tyckte personen. 
Samtliga intervjupersonerna var överens om att man ska ha dövblindkunskap, ha bra 
partnerkompetens och vara flexibel som person. Detta bidrar till en kunskapsutveckling 
och ger en möjlighet att att skapa en situation med samspel som leder till 
kommunikationsmöjligheter. Att personer med medfödd dövblindhet ska befinna sig i 
en teckenspråklig miljö kan vara svårt då det handlar om en väldig liten grupp och med 
olika utvecklingszoner för enskilda personer. Därför är närpersonerna och deras 
teckenspråk och dövblindkunskaper viktigare. 

 

Min andra frågeställning var vilka faktorer som kan hämma en person med medfödds 
dövblindhets kunskapsutveckling. I den frågan var alla helt eniga om att det handlar om 
kunskapbrist hos de inblandade personerna som fattar beslut över vilka insatser person 
med medfödd dövblindhet kan få. Om närpersonerna inte visar något större intresse för 
att utveckla tillsammans med personer med medfödd dövblindhet leder deta till att 
utvecklingen hämmas.  

Jag vill avsluta sammanfattningen med att citatera en intervjuperson via 
teckenspråkstolk: 

 

 ”Är det normalt att vara onormal eller är det onormalt att vara normal?”. 

 
Teoretisk problematisering 
Ur de sju kvalitiativa intervjuerna har det framkommit mycket om utvecklingszoner och 
helhetssyn på människan. Intervjuresultaten från texten här ovan har jag lagt upp på ett 
sådant sätt så att jag kan analysera, tolka och problematisera för att senare kunna 
reletera till de teoretiska utgångspunkter som jag valt (Kvale, 2010). 
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Helhetssyn 
Ingen teori om lärande kan ge oss ett direkt svar på vilken inlärningsprocess vi ska 
användas för utveckling (Imsen, 2006). Likaså bör inte teorier användas som recept utan 
som glasögon. De kan hjälpa oss att se individen.  Gunnar Kylén (1981) har arbetat fram 
ett material som går ut på helhetssyn på människan och syftet med detta material är att 
det ska det hjälpa närpersoner att ta vara på de förutsättningar som personer med 
funktionsnedsättningar har. Hans material kan hjälpa närpersoner att få ökade kunskaper 
och få fram ett arbetschema som visar en beskrivning av personen och miljön. Kylén 
(1981) menar att för att förstå personen med funktionsnedsättningen behöver 
omgivningen lära känna personens psykiska och fysiska egenskaper, miljön och 
samspelet. Det är hela tiden frågan om ett samspel mellan person och miljö (Kylén, 
1981, s. 15) och Kylén menar att om det brister i samspelet får personer med 
funktionsnedsättning problem. Vilket man kan få en bild av i den tidigare forskningen 
(s. 7). Prain, McVilly och Ramcharan (2012) skriver att om det finns brist på ett sampel 
mellan personer med medfödd dövblindhet och närpersoner kan det leda till 
konsekvenser för personen med medfödd dövblindhet, som till exempel att må dålig, 
självskadebeteende och utanförskap. Kommunikation är en del av samspelet, man 
behöver kunna samspela för att skapa en relation till varandra och detta leder till 
kommunikation. Intervjupersonerna talar mycket om social-, psykologisk och kognitiv 
förmåga. Kyléns modell om social utveckling handlar om medmänniskorna runt 
personen med funktionsnedsättning. Alla som spelar en roll i den personen med 
funktionsnedsättningens liv, måste fråga sig själva hur de är och vilken inställning de 
har mot personen med funktionsnedsättningen. I detta fall kunskap om dövblindfrågor 
och kommunikation gentemot personer med medfödd dövblindhet. Den fysiska miljön 
som finns med i Kyléns modell har också en stor betydelse (Kylén, 1981). Hur den 
fysiska miljön ser ut bland personer med medfödd dövblindhet nämndes inte så mycket 
under intervjun. Kylén (1981) menar att det är hela tiden ett samspel mellan person och 
miljö. Intervjupersonerna talade mest om personerna. 

 
Vygotskijs syn 

Intervjupersonerna pratar mycket om utveckling och det kan releteras till Lev 
Vygotskijs syn på utveckling. Enligt Vygotskij ser han lärande och utveckling först och 
främst som resultat av ett socialt samspel (Imsen, 2008). Vygotskij menar att om 
samspelet struktureras på det bästa möjliga sätt så stimuleras utvecklingen på det inre 
psykologiska planet. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen går ut på att 
undervisningen inte ska ligga på den nivå som personen redan behärskar utan lite högre 
upp så att personen måste sträcka på sig lite. Naturligtvis får det inte ligga utanför 
personens förmåga (Imsen, 2008). Nästan alla intervjupersoner har sagt att personen 
med medfödd dövblindhet behöver uppleva olika saker tillsammans med sin närperson 
för att skapa en situation där det kan leda till kommunikation. En av intervjuperson 
nämnde att man måste våga tänja på sina gränser när man arbetar med personer med 
medfödd dövblindhet. Detta ger möjlighet till att personen med medfödd dövblindhet 
själv får utforska livet på egen hand, med en liten handledning av närpersonen. Då kan 
man se hur personen med medfödd dövblindhet hantera situation. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är detta en modell som leder till att personen med medfödd dövblindhet får 
sin kunskap ur praktiken. Vygotskjy betonar att det är omgivningen som har en 
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avgörande roll som arena för kognitiv och social utveckling (Säljö, 2012) och man 
utvecklas även genom observation och samspel. Genom upplevelser och att ha rolig 
tillsammans kan man samtidigt ge utvecklingsmöjlighet till personen med medfödd 
dövblindhet. Detta sker genom att närpersonen placera sig på rätt utvecklingszon så att 
personen med medfödd dövblindhet blir mottaglig för stöd och handledning från en mer 
kompetent närperson. Om närperson inte har tillräckligt med kompetens för att delta 
aktivt i den kunskapsutveckling som personen med medfödd dövblindhet behöver kan 
det påverka kunskapsutvecklingen.  
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DISKUSSION 
Studiens syfte var att få en ökad förståelse av vilka möjligheter personer med medfödd 
dövblindhet har för att få tillgång till sin kunskapsutveckling och vilka faktorer som gör 
att kunskapsutvecklingen hämmas. Efter sju kvalitativa intervjuer har jag fått en större 
bild av resultatet på mina forskningsfrågor.  

Under metoddiskussionen kommer metoden och resultatet att kritiskt granskas och 
tankar vad undersökningen kunde ha gjorts annorlunda för att få ett bättre resulat 
(Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). Under resultatdiskussion kommer jag att reletera 
till studiens bakgrund och de teoretiska problematiseringarna samt ta med mina egna 
reflektioner. 

 
Metoddiskussion 
Jag hade tidigt valt att största delen av min studie skulle bestå av intervjumaterial. Jag 
arbetar själv med personer med medfödd dövblindhet och vet att det finns mycket tyst 
kunskap om närpersonernas arbetsmetoder för att uppnå den optimal personlig 
utveckling hos personer med medfödd dövblindhet. Det finns nästan ingen litteratur om 
hur man kan utveckla personer med medfödd dövblindhets kunskap och kommunikation 
och ytterst lite forskningsmaterial som handlar om vilka kompetenser och strategier som 
behövs för att få fram den motivation som behövs hos personer med medfödd 
dövblindhet för att de ska vilja utveckla sin kommunikation. Vid slutstadiet av mina 
intervjuer har jag tyckt att observationer skulle varit ett bra komplement till min studie 
för att utveckla uppsatsen. Jag ser i efterhand att jag skulle ha gjort ett bättre urval av 
intervjupersonerna för det urval jag gjorde skiljer sig mycket och det har gjort att det har 
varit svårt för mig att få fram en bra sammanfattning. Det har under arbetsgång också 
visat sig att mina frågeställningar var felformulerade. Intervjupersonerna svarade på 
andra frågor än de jag ställt. Likaså skulle jag i efter hand ha varit mer påläst om 
språkutveckling hos småbarn för att ta till en jämförelse till personer med medfödd 
dövblindhets förlust på denna tidiga språkutveckling.  

 

Jag är själv döv och hade av etiska skäl medvetet valt bort att intervjua någon döv 
personal. I efterhand har jag ångrat att jag inte genomfört någon intervju med en döv 
närperson för att se om det finns skillnader mellan hörande och döv närperson tankesätt 
när de kommunicerar med personer med dövblindhet, vad de tycker om visuellt 
teckenspråk och hur viktig de tycker att den språkliga miljön är. Med de flesta intervju 
genomfördes via teckenspråktolk.  

Jag upplevde också att några intervjupersoner inte var vana vid att använda 
teckenspråkstolk så jag borde nog haft två intervjutillfällen med ett par av 
intervjupersonerna. Med den första intervjupersonen hade jag velat göra några 
återkopplingar utifrån den kunskap jag fått från samtliga intervjupersoners utsagor.  

 

Det handlade om tid. Jag skulle ha gjort arbetet annorlunda idag nu när jag fått 
erfarenhet hur man skriver en kvalitativ studie. 
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Resultatdiskussion 
Jag har gjort sju kvalitativa intervjuer med personer som har befunnits nära personer 
med medfödd dövblindhet eller har stora kunskaper om dem som de fått genom sina 
arbeten. Min avsikt var att undersöka hur de ser på personer med medfödd dövblindhet 
och hur dessa kan få sin kunskapsutveckling. Jag hade två frågeställningar som skulle 
vägleda mig genom arbete: 

• Vilken betydelse har en språklig miljö för en person med medfödd dövblindhet 
för din kunskapsutveckling? 

• Vilka faktorer kan hämma en person med medfödd dövblindhets i hennes 
kunskapsutveckling? 

Intervjupersonerna gjorde egna tolkningar av mina intervjufrågor och de berättade om 
sina erfarenheter och återgav de fakta som de kände till. När det gäller person med 
medfödd dövblindhets kunskapsutveckling sade samtliga att det var kunskap som finns i 
omgivningen som spelar en stor roll i medfödda dövblindes kunskapsutveckling. Med 
detta menar de att närpersonerna runt en person med medfödd dövblindhet har en väldig 
viktig uppgift när de arbetar direkt med personen. Detta betyder att närpersonerna måste 
ha goda kompetenser och kunskaper om dövblindfrågor, kommunikation, språk och om 
den tidiga språkutvecklingen. När jag intervjuade de fyra personer som inte har mycket 
direkat kontakt med personer med medfödd dövblindhet talade de om vilka egenskaper 
och kunskaper som närpersoner ska ha. Det var ganska stora krav som de ställde, 
särskilt på teckenskråkskunskap. De menar att närpersoner ska kunna ett visuellt språk 
mycket bra för att lättare ta till sig vad personer med medfödd dövblindhet vill uttrycka 
och genom att behärska teckenspråk menar de att det blir lättare att läsa av vad 
medfödda dövblinda personer vill förmedla. Det intressanta var att dessa 
intervjupersoner inte pratade om någon sociokulturellt perspektiv, om icke-verbala 
kommunikationer eller om hur fysiska miljön ser ut. Deras fokus låg mer på 
närpersonernas kompetens och kunskap. 

 
De tre intervjupersoner som lever nära personer med medfödd dövblindhet har mycket 
tyst kunskap, de känner till personen med medfödd dövblindhet och använder av sig 
helhetssyn på människan. De vet ofta var dessa personer har sina utvecklingszoner och 
med hjälp av rätt handledning kan de hjälpa medfödda dövblinda personer i deras 
kommunikationsutveckling. De tre intervjupersonerna tycker det är personens 
lämplighet som ger en stor kompetens hos närpersonen, att kunna teckenspråk är mindre 
viktig eftersom de menar att det i praktiken är svårt att erbjuda en teckenspråklig miljö. 
De närpersoner som är starkt engagerade i hela människans utveckling och har vilja till 
att utveckla kommunikationen är bra. De närpersoner som inte har vilja och inte är 
tillräcklig motiverade för att engagera sig i en annan mäniskas utveckling leder till 
konsekvenser för denne drabbade person. Det är viktigt med kompetensutbildning och 
kommunikationkunskap.  

 
Jag tyckte det var intressant när det kom in tal om teckenspråk och svaren om hur 
viktigt teckenspråk var för personer med medfödd dövblindhet baserades efter 
intervjupersonernas personliga erfarenheter.  
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Enligt Kyléns helhetssyn på människan spelar den fysiska miljön också en stor roll i 
personens utveckling. Rødbroe och Janssen (2007) skriver att effekterna av den dubbla 
funktionsnedsättning som personer med medfödd dövblindhet endast utvecklar och 
upprätthåller kommunikation i en till en-situationer. De menar också att detta kräver 
hög personaltäthet, kontinuerlig personalutveckling och anpassning av den fysiska 
miljön och dessa faktorer är viktiga när det handlar om möjlighet att skapa en positiv 
inlärningsmiljö. All kommunikationsutveckling sker under kroppsupplevelser. Detta 
stämmer bra med vad intervjupersonerna berättat, att det är viktigt med att skapa 
upplevelser åt medfödda dövblinda personer. Fast det krävs resurser och tålamod av 
närpersonerna.  

 

Slutsats och framtida forskning 
Det är en stor utmaning att arbeta med vuxna personer med medfödd dövblindhet, det 
krävs mycket specialkunskap när man arbetar med en unik funktionsnedsättning. Det är 
många faktorer som man får ta hänsyn till. Det är inte bara kunskap om dövblindhet och 
de kombinerade funktionsnedsättningar som personerna kan ha, man bör även ha 
kunskap om den tidiga språkutveckling, helhetssyn på människan, kommunikation och 
språk och vara en bra handledare i lärandeprocesser. Det är dessa kunskaper som 
behövs när man arbetar med vuxna personer med dövblindhet. Sen tillkommer 
specialkompetens som att ta vara en god kommunikationspartner, vara en bra människa 
med god personlighetslämplighet och som är bekväm med att vara nära en annan 
människa. Slutligen blir det en viktig person, en närperson, som utvecklar en annan 
människas kunskap och kommunikation. Jag tycker medfödd dövblindhet inte bara är 
en unik funktionsnedsättning, det är närpersonerna som har ett unikt och viktigt arbete. 
 
För framtida forskning, önskat jag det skulle finnas mer material som särskilt riktar sig 
mot vuxna personerna med medfödd dövblindhet, hur deras språkutveckling sett ut 
under en lång tid samt om deras kognitiva utveckling. För att kunna få svar på frågan 
om de hade en störning i sin utveckling eller om de faktiskt också har en 
utvecklingstörning? 
 
Som avslutning vill jag skriva ett citat:  
 
”Det är en mänsklig rättighet att utveckla sin fulla mänskliga potential.” 
Citaterad av Milton H Erickson.  
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Bilaga I 

Nordisk definition av dövblindhet 
(Antagen av Nordiskt Ledarforum i Reykjavik, maj 2007 och rev. 2013) 

 

Härnedan är kommentarer som ska underlätta läsarens förståelse av dövblindheten. 

 

1. Syn och hörsel är centrala för att kunna ta emot information. Nedsatt funktion på 
dessa två sinnen, som förmedlar information på avstånd, ökar behovet av att 
kunna använda de sinnen som förmedlar information på nära håll (känsel, lukt 
och smak), liksom behovet av att använda sig av minnet och 
slutledningsförmågan. 
 

2. Behovet av specifika insatser och anpassningar av omgivningen varierar bland 
annat beroende på: 
• när dövblindheten uppkom i förhållande till personens kommunikativa 

utveckling och språktillägnande, 
• hur omfattande syn- och hörselnedsättningen är, 
• om syn- och hörselnedsättningen är kombinerad med andra 

funktionsnedsättningar, 
• om syn- och hörselnedsättningen är stabil eller progressiv. 

 
3. För en person med dövblindhet kan funktionsnedsättningen utgöra ett större 

hinder i vissa aktiviteter än i andra. Därför måste varje aktivitet och upplevelsen 
av delaktighet i aktiviteten bedömas var för sig. Funktionsnivån och 
delaktigheten inom varje enskild aktivitet kan också variera beroende på 
omgivningsfaktorer och individuella personliga faktorer. 
 

4. Dövblindhet medför varierande behov av att anpassa aktiviteterna så att man kan 
delta på jämlika villkor. Det gäller framför allt: 
• alla former av information, 
• det sociala samspelet och kommunikationen, 
• den rumsliga orienteringen och möjligheten att röra sig fritt och 

självständigt, 
• vardagliga aktiviteter och krävande aktiviteter där sinnen som förmedlar 

information på nära håll används, som att läsa och skriva. 
* På jämlika villkor (se ovan) innebör att en person med dövblindhet och 
omgivningen är involverade på olika villkor. Däremot ligger ansvaret för att 
anpassningen sker på samhället och omgivningen. 
 

5. För att tillhandahålla insatser till personer med dövblindhet och kunna anpassa 
omgivningen krävs det ett tvärvetenskapligt synsätt som omfattar specifika 
kunskaper om dövblindhet. 

 
Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2013-12-12. 
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Hämtad från http://www.nkcdb.se/readreportage.asp?article_id=401&infogrp_id=29 (2012-11-10) 

- Jag kan tänka mig att kaffe bara betyder ”jag vill vara här med dej” eller ”ska vi hitta på något”. Eller vara 
ett uttryck för rastlöshet. Jag tänker att kaffetecknet kan ha många betydelser för Sven, säger Monika 
Estenberger. 

Vid diskussionen efteråt är alla överens om att workshopen i Höör har blivit som man hoppats, ett effektivt sätt att 
väva ihop teori med praktik, 

- Det är fantastiskt att vi varit här allihop, säger Therese Nilsson. Ofta är vi ju ensamma med de boende 
och vi som jobbar dag träffar sällan nattpersonalen. Jag tror många fått aha-upplevelser under de här 
dagarna.  

Hur får man tillgång till specialistkompetens? 
Det finns flera sätt att få hjälp att utveckla kommunikationen för vuxna med medfödd dövblindhet, en grupp som 
lätt faller mellan stolarna. En förutsättning är dock att anhöriga eller gode män ansöker om en insats. I Svens fall 
är det en aktiv god man som begärt stöd och överklagat i de fall myndigheterna sagt nej. 

- Grundproblemet är att det är kommunerna och inte landstingen som har ansvaret för den här gruppen 
samtidigt som expert- och specialistkunskapen finns på regional och nationell nivå, säger Per Nyling, 
konsulent och specialpedagog vid Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor. 

- Eftersom gruppen är liten, kanske 400 personer i hela landet, kan kommunerna inte ha tillräckligt med 
kunskap. Men gränsdragningen mellan vad som är vems ansvar har tidigare gjort det svårt att hjälpa till. 
Nu hoppas vi ha funnit en väg som gör det möjligt även för andra att få det stöd de behöver.  

För Sven började det med att hans gode man begärde en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Det är kommunerna som ansvarar för samtliga LSS-instaser. Undantaget är råd och stöd som 
kräver specialistkunskap. Där är det landstingen som har ansvaret. Eftersom dövblindenheterna finns i 
landstingen, och inte i kommunerna, begärde Svens gode man en råd och stöd-insats enligt LSS § 9.1. Den ger 
rätt till: ”rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser 
för människor med stora och varaktiga funktionshinder.”  

Nu borde saken varit klar. Men så enkelt var det inte. Det tog mer än ett år av utredande och överklaganden 
innan länsrätten i mars 2008 beslutade att det var region Skånes ansvar att ställa upp med den begärda insatsen 
och att det var dövblindenheten som skulle utföra den. En genomförandeplan upprättades i december och arbetet 
kom i gång. Regionen ansåg att sex månader var tillräckligt. Det tyckte inte god man, som var på väg att göra en 
ny ansökan. I det läget beslutade Region Skåne att insatserna i fortsättningen i stället skulle ske i form av 
högspecialiserad behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Till skillnad från LSS finns ingen tidsgräns men man har ändå satsat på en treårig insats som kom i gång 2011. 
Insatsen omfattar personalen på Svens gruppboende och dagliga verksamhet i Lund. Sven får stöd genom att 
personalen utvecklar sin förmåga att kommunicera och samspela med Sven och de andra på boendet som har 
dövblindhet. Nationellt kunskapscenter deltar i insatsen på dövblindenhetens begäran. Konkret har arbetet gått till 
så att dövblindenheten träffat arbetsgruppen två gånger per termin under två timmar. Två dagar per termin har 
Nationellt kunskapscenter och dövblindenheten träffats för avstämning och planering samt en gemensam träff 
med Svens personal. Dessutom ingick workshopen i Höör då hela personalen samlades under tre dagar och 
omsatte teorin i praktik, så som beskrivs i reportaget. Våren 2013 avslutas insatsen. Fram till dess kommer 
dövblindenheten att ha sina möten med personalen och NKCdb kommer ner ytterligare två gånger.Går det att 
sammanfatta vad som hänt? 

- Minnet bleknar men helt klart har det hänt saker, både med Sven och med personalen, säger Mona 
Brink, arbetsterapeut vid Daglig verksamhet Glimmern. 

- Det kan tyckas som småsaker men de är stora för honom. Sven kräver mer av oss hela tiden och för oss 
gäller det att hänga med. Våra ögon har öppnats, vi ser fler uttryck som vi kanske missade tidigare. 

Therese Nilsson som arbetar på boendet tycker att Sven blivit mer kommunikativ samtidigt som personalen 
ändrat sitt förhållningssätt mot honom. 

- Det har lett till att Sven överlag känns mindre frusterard. Han har fler goda kontakater i dag än förr. 
Monika Estenberger från NKCdb ser att både personalen och Sven har utvecklats: 

- Ni klarar av att vara mer fokuserade och ni som personal är mycket mer uttrycksfulla i ert sätt att vara, rent 
kroppsligt. Jag tror ni blivit medvetna om vilken stor roll ni spelar för Svens utveckling. Att det är ni som måste 
agera och driva utvecklingen framåt. Jag uppfattar det som att fler av er vågar ta för sig mer. 
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