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Hur utvecklas språket hos
ett barn med dövblindhet?
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Ökad rättvisa i nya
tolkutredningen

Så mycket
mer än ord

När språket fungerar
behöver man inte skrika

Mer makt åt brukarna genom
valfrihetstimmar som de själva
bestämmer över. Det är ett av
förslagen. SID 06

Linda Eriksson om hur
viktigt det är att tolkningen
är bra för personer med
dövblindhet. SID 08

Det har hänt att döva som placerats på
behandlingshem för hörande blivit så
förtvivlade att de försökt ta sitt liv. Så
behöver det inte vara. SID 14

LEDNING

LEDARE

INNEHÅLL

Rätten till
kommunikation
DE SENARE ÅREN har kännetecknats av förändrade

förutsättningar för personer ur våra målgrupper. Utred
ningar och studier på olika nivåer, både i Sverige och inter
nationellt, har lett till en förändringsprocess på systemnivå.
Den har redan startat och den kommer att fortsätta.
Det handlar framför allt om utbildningsområdet. Där
föreslås en ny och förändrad struktur med ökad flexibilitet
mellan kommunala och nationella utbildningsalternativ
för döva och hörselskadade samt elever med språksstörn
ing. Minskade elevgrupper inom specialskolan och en allt
högre andel elever med chochleaimplantat, CI, har skapat
en situation som innebär att elevgruppens sammansättning
och behov förändrats markant. Ett konkret exempel på
detta är att cirka hälften av eleverna i specialskolan i dag
har svenska som undervisningsspråk.
I de statliga utredningarna, som berör särskola, grund
skola och gymnasieskola, läggs stor vikt vid närhet, valfri
het och flexibilitet. Dessutom ställs ökade krav på kvalitet
och måluppfyllelse.
De målgrupper vi möter inom Mo Gård, oftast personer
som har en kombination av funktionsnedsättningar och
kommunicerar på teckenspråk eller använder alternativa
kommunikationsformer, breddas successivt. Vi ser både
fler undergrupper med omfattande behov och en allt
högre grad av komplexitet med flera samverkande funk
tionsnedsättningar.
Vi ser inte att de nationella strukturförändringarna
kommer att påverka vår verksamhet i någon hög
grad eftersom det för vår del alltid handlar
om att möta varje person med en kom
munikativ miljö och en kommunikations
form som är utformad efter individens
förutsättningar. Däremot ser jag det som
en utmaning att vi, alla professionella
aktörer inom området, skapar en god
samverkan och alltid arbetar med ut
gångspunkten att tillförsäkra våra
elever och brukare rätten till kom
munikation, lärande, utveckling
och ett gott liv.
MICHAEL KARLSSON
vd Mo Gård
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Bildtelefonin är i fara
TEKNIK Bildtelefonin som inne

bär att döva och hörselskadade
kan få sina telefonsamtal med
hörande tolkade till teckenspråk
i sin bildtelefon eller smart
phone kan försvinna. Orsaken
är den upphandling som gjorts
av Post- och telestyrelsen.
Landstinget i Örebro som sköter
tjänsten, lämnade in ett anbud
men förlorade till det privata
företaget Verbaldigitalius AB.
– Men det företaget kan
inte hantera bildtelefoni, säger
Magnus Sjögren, verksamhets
chef vid Tolkcentralen i Örebro.
Han är mycket oroad för
framtiden. Just nu pågår fyra
rättsprocesser som kan sluta

med att landstinget förbjuds att
tillhandahålla teckenspråks
tolkning via bildtelefoni. Verk
samheten drivs i dag med ett
tillfälligt avtal som löper med
sex månaders uppsägningstid.
Telefontolkning är en innova
tion som kom till för att effek
tivisera landstingets vardags
tolkning och är en lagstadgad
skyldighet enligt Hälso- och
sjukvårdslagen. I dag utförs
cirka 100 000 traditionella
tolkuppdrag och 200 000
bildtelefoniuppdrag. De som an
vänder sig av tjänsten utnyttjar
den i snitt en gång i veckan. 

Dyster statistik
HÄLSA Bland dem med ned

satt arbetsförmåga har bara
runt hälften sysselsättning,
visar Handisams uppföljning
av funktionshinderpolitiken.
Få studerar på högskola eller
universitet. Var fjärde har
varit i eknomisk kris och det
är nästan tio gånger så vanligt
att ha dålig hälsa jämfört med
befolkningen i övrigt. Hos
barn och unga är det betydligt
vanligare med nedstämdhet
och psykosomatiska besvär. 

Livsbild på Nordiska
TEKNIK Handikapphistoriska

Teknik för kommunikation
HJÄLPMEDEL Teknikutveck

lingen går så snabbt att det är
svårt för dem som skriver ut
hjälpmedel att hänga med.
Nationellt kunskapscenter
för dövblindfrågor har fått 2,9
miljoner kronor för ett utveck

lingsarbete om ny teknik och
tjänster för information och
kommunikation. Ett mål är att
hitta en modell för hur lands
tingen ska kunna arbeta med it.
Projektet görs i samarbete med
Förbundet Sveriges Dövblinda. 

Ny rapport om döva med autism
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mellan två lärare och två elever
och fokuserar på det positiva.
Den beskriver också vad omgiv
ningen bör tänka på vad gäller
bemötande och anpassningar för
att minimera funktionshindren
och gagna elevernas kommun
ikation. Beställ via Specialpeda
gogiska skolmyndigheten. 

föreningen, som i år fyller 25,
driver projektet Handikapp
historia i kulturarvet, Haiku,
med Nordiska muséet. I år
samlar man in livsberättelser
och bilder från funktionsned
satta och deras anhöriga.
Målet är att få veta, och
dokumentera, hur vardags
livet ser ut för människor med
funktionsnedsättning. Det går
bra att vara anonym men ett
villkor är att berättelserna får
sparas i muséets arkiv. Den
som vill får också sin berättelse
publicerad på nätet. Projektet
samlar också in föreningarnas
historia. På www.livsbild.se
kan man också se Kalle Spanns
film om hur det är att vara
hörselskadad elev i en hörande
klass. Den ingår i Forum för
levande historias ungdoms
projekt Vadå, normal? 
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UTVECKLING

BARN

Alla barn har en vilja
till kommunikation
Barn som är blinda lär sig tala genom att lyssna
på andra. Barn som är döva genom att se andra
teckna. Att kommunicera med den som är född
med dövblindhet är en helt annan och mycket
svårare, sak.
– MEN INTE OMÖJLIGT, viljan att förmedla sig
och vara i kontakt med andra människor är en
inneboende kraft hos människan. Med rätt stöd
och hjälp kommer barnet att utvecklas, säger
Kerstin Arman, rådgivare vid Specialpedagogiska
skolmyndighetens nationella resurscenter för
barn med medfödd dövblindhet.
Familjer som får ett barn med dövblindhet
har ofta en traumatisk första tid. De flesta barn
har också andra funktionsnedsättningar och en
del är för tidigt födda. Då handlar det om ren
överlevnad. Kommunikationen kommer i andra
hand.
– Ofta ges informationen lite i taget. Först
får man kanske veta att barnet inte ser så bra,
därefter att det inte hör så bra, sen att det finns
hjälpmedel i form av CI, cochleaimplantat. Sedan
kanske att just ens eget barn inte kan få det.
Familjen är ofta i en pågående kris.
När insikten om dövblindheten sjunkit in
kommer frågorna. Vad ska det bli av mitt barn?
Kommer barnet att kunna prata? Gå i skolan? Är
han utvecklingsstörd? Hon gör ju inte som andra
och verkar inte bry sig om andra barn. Hur ska
det bli?
Kerstin Arman berättar om en förtvivlad
mamma som ringde. I bakgrunden hördes barnet
ge ljud ifrån sig.
– Jag frågade vad barnet gjorde. Spottar ut
4
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nappen, så är det jämt
när jag pratar i telefon,
blev svaret. Det var ju
ett sätt att kommuni
cera, att visa sitt ogil
lande. Det här barnet
var ett år, vanliga
ettåringar pratar ju inte
heller utan kommuni
cerar genom kroppen.
En vanlig bebis ”pra
tar” man med genom
att härma och jollra
Barn med medfödd
– och ser barnet svara,
dövblindhet vill också
genom bland annat
beskriva världen, de vill
ögonen. När detta inte
kommunicera, säger
fungerar gäller det att
Kerstin Arman.
hitta andra sätt, fram
för allt genom det kroppsliga, taktila känslosin
net.
– Barn lär sig genom att imitera, genom att
spegla sig i andra. Man kan till exempel hålla
barnet i famnen, vagga och stanna upp. Så kän
ner man i kroppen att barnet gör likadant. Då
svarar man genom att vagga tillbaks. Det är ett
sätt att tala om för barnet att jag ser att du gör
något, säger Kerstin Arman.
En risk är att man i sin iver att hjälpa fastnar i
att träna med föremål och lämnar barnet ensamt
med saker.
– Som förälder måste man vara oerhört nära.
Det viktiga är att man först har en relation, att
man själv är den saken som barnet får utforska.
Många föräldrar ser inte sina barn som
dövblinda eftersom de ofta hör eller ser lite. Och

FOTO TORBJÖRN FREUDENTHAL/UR

även om det sällan är utanför
svar. Till slut tar han hennes
en armlängds avstånd är det
hand och gör tecknet för dusch
förstås viktigt att utnyttja det
på hennes huvud. Då äntligen
som finns av hör- och syn
trillar polletten ner. Felix ville
förmåga. Det är lätt att det
säga att elementet var varmt,
blir fel, säger Kerstin Arman
precis som gröten. Han ville
och berättar om en flicka som
berätta. Många tror att barnen
kunde klä av sig men inte
bara är här och nu och att det
visade något intresse av att
bara handlar om att få sina be
göra det.
hov tillfredsställda. Men de vill
– När vi tittade såg vi att
också beskriva hur de upplever
man tog av henne glasögonen
världen.
när hon skulle klä av sig
Som rådgivare handleder
eftersom det skulle lekas med
Kerstin Arman personal i
FAKTA/FILM
vatten. Men då såg hon ju in
förskola och skola till att bli
 ”Fingertopparnas språk” är en
genting alls, det fanns inget som
kompetenta partners. Att ha en
film från UR som visar hur bland
lockade. Nästa gång fick hon
partner är det absolut vikti
andra Felix och hans förskollärare
behålla glasögonen på. Det blev
gaste för barnet och det ställer
Sofi kommunicerar. Skolor som
ett helt annat barn.
stora krav på inlevelseförmåga
via kommunen eller själva har
– Barn med dövblindhet har
och fiffighet.
avtal med en mediecentral eller
med NE Skola kan få tillgång till
ofta större kognitiva resurser
– Barn med dövblindhet hit
programmet
där.
än vad som först visar sig. Det
tar, precis som andra barn, på
gäller att ha en tro på att det
egna ord när de inte har något
finns en utvecklingspotential
som fungerar, de använder
hos varje barn. Fortfarande är det alldeles för
något de har erfarenhet av. Felix kommunicerar
många som felaktigt får diagnosen utvecklings
med en del tecken från teckenspråket men också
störning.
med sina egna, privata tecken. Därför är det så
Kerstin Arman skrev sin magisteruppsats om
oerhört viktigt med kontinuitet, att personalen
Felix med nedanstående historia som utgångs
inte byts ut.
punkt.
När Kerstin Arman är ute och i landet och
– Felix som har en medfödd dövblindhet är då
handleder personal är videokameran alltid med.
sex eller sju år gammal och står med sin lärare
Situationer filmas och analyseras. Användes det
vid ett värmeelement. Hon tecknar att det är ett
taktila sinnet? Fungerar kommunikationen? Hur
element, det är varmt. Felix tar hennes hand och
kan det bli bättre?
tecknar gröt. Nej säger hon, du ska inte äta gröt.
– Det är vansinnigt roligt, framför allt att se
Han tecknar gröt en gång till och får samma
barnen utvecklas. 
FAKTA/UTBILDNING
 Resurcenter Dövblind
är ett av Specialpedagogiska
skolmyndigheterns fem nationella
resurscenter. En gång om året
arrangeras utbildningar för personal
som arbetar med barn med dövblind
het. Kravet är att kommunen anmält
barnet. Utbildningen sker på distans
men innehåller också fysiska träffar.

Före och mellan träffarna ges hand
ledning. Personal och rådgivare
analyserar och diskuterat videoklipp
som personalen filmat på sig och
barnet. Dessa används för att kunna
observera personalens utveckling
i att möta och avläsa barnet, men
också för att lättare kunna se barnets
egna uttryck.

I höst ges en helt ny utbildning
för människor som inte direkt
arbetar med barnen men vill lära
sig mer, habiliteringspersonal,
kommunala tjänstemän med flera.
Också den ska ges på distans med
videoföreläsningar.
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UTREDNING
UTREDNING

Tolktjänstutredningen

Ökad rättvisa och
mer makt åt brukarna
Dagens system är orättvist. Därför föreslår
Tolktjänstutredningen att verksamheten samlas i
en ny statlig myndighet och regleras av en ny lag.

– VI VILL OCKSÅ se en försöksverksamhet någon

stans i landet där man släpper tolkningen fri, där
ingen behovsbedömning görs utan all tolkning
som beställs genomförs, säger utredningens
ordförande Greger Bååth.
Ett sådant system finns redan i Finland. Men
det är nytt och ingen vet ännu hur dyrt det blir.
– Vi ville ändå ange riktning och föreslår ett
antal valfrihetstimmar i utredningen. Hur många
får den nya myndigheten bestämma, det kan
handla om tio eller tjugo per år. Men vi tycker
det vore intressant med en försöks
verksamhet för att se om det blir
dyrare när brukarna får hela
makten.
I dag är ansvaret för tolkning
utspritt. Landstingen, Arbetsför
medlingen, och Post- och tele
styrelsen sköter olika bitar och en
konsekvens är att reglerna tilläm
pas olika beroende på var i landet
man bor.
– Ett exempel är begreppet vardagstolkning
som det inte finns någon tydlig definition av. Det
är landstingen som har ansvaret och de lägger in
olika saker i begreppet, säger Greger Bååth som
därför föreslår att vardagstolkning helt enkelt tas
bort.
Ett klassiskt dilemma som brukarorganisa

tioner pekat på är följande. En döv person
vill lyssna på en föreläsning. Det räknas som
vardagstolkning och landstinget betalar. I prak
tiken innebär det oftast att det är den hörande
föreläsaren som får tolk.
Men om det är den döve som själv är före
läsare är det inte vardagstolkning utan arbetslivs
tolkning. Kostnaden betalas av arbetsgivaren eller
den döve själv, inte av landstinget.
I dag tycks det inte råda någon egentlig tolk
brist. Det är bara fyra procent av alla tolkbeställ
ningar som inte genomförs.
Men om det stämmer med verk
ligheten vet man inte, Det kan
finnas ett dolt behov där många
inte bryr sig om att beställa tolk
för att de inte tror att de ska få
det.

Prioriteringen
är sjukvård,
arbete, fritid.

6
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Jämlik tolkning

Prioriteringen är i dag sjukvård,
arbete, fritid. Det är just när
det gäller tolkning för fritidsaktiviteter som det
är ojämlikt. Det ett landsting godkänner säger
ett annat nej till. Samma sak gäller tolk vid
utlandsresor.
– Även den nya tolktjänstmyndigheten måste
göra bedömningar och prioriteringar. Men
fördelen är att det kommer att finnas en enda

FOTO DRAGO PRVULOVIC/MALMÖBILD

Utredare Greger Bååth vill se ett enhetligt system
för tolkning över hela landet.

bedömning som gäller hela landet.
I utredningsuppdraget ingick inga nya pengar.
Tanken är att resurserna ändå ska öka genom att
de pengar som finns samlas under en hatt och
används smartare.
För personer med dövblindhet föreslår utred
ningen ett nytt grepp. I dag skiljer man på ledsag
ning och tolkning och det hela kompliceras av att
det är kommunen som finansierar ledsagning och
landstinget som står för tolkning.
– Vi tycker att ledsagning i anslutning till
tolkning ska betraktas som tolkning. Det betyder
att man kan få tolk redan när man tar sig hem
ifrån till ett möte eller en konferens, säger Greger
Bååth.
Brukarnas inflytande ska ökas genom ett nytt
tolktjänstråd. Greger Bååth har god erfarenhet
av liknande råd, bland annat från sitt eget ar
bete som chef för Specialpedagogiska skolmyn
digheten.

– Det handlar om förhållningssätt. Om man
menar allvar med att lyssna på brukarnas erfar
enhet eller inte. Den som är klok följer de goda
råd som ges.
När ett förslag kommer från regeringen är
oklart. Just nu ligger utredningen hos Social
departementet för beredning. Men brukarorgani
sationerna håller tummarna. De tycker att försla
get borde gå direkt till riksdagen för beslut. 

FAKTA/UPPDRAG
 I dag genomförs cirka 75 000 tolkuppdrag
per år för 6 200 brukare. Den föreslagna tolk
tjänstmyndigheten samlar de resurser som i dag
är spridda på olika händer. Målet är att det ska
bli effektivare och mer brukarvänligt. Synen på
tolktjänst förändras från ett vårdperspektiv till ett
språk- och tillgänglighetsperspektiv.
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Tolkning vid dövblindhet

Så mycket mer än ord
För Linda Eriksson har hörsel
och syn aldrig fungerat
normalt men det har skett en
gradvis försämring. Fram till
tonåren använde hon talspråk
parallellt med teckenspråk.
Sedan gick det inte längre.
I DAG ARBETAR hon bland
annat med att utbilda dövblind
tolkar och ta fram utbildnings
material.
– Om tolkningen inte är bra
blir det missförstånd, säger hon
och berättar om ett tillfälle
då den hon pratade med inte
kände igen hennes sätt att ut
trycka sig.
– Den personen känner mig
väl, kan teckenspråk och kunde
därför ingripa när det blev fel.
Själv märkte jag ingenting. Det
hade kunnat bli hur tokigt som
helst.
Dövblindtolkning är an
strängande och kräver att man
arbetar i par. Linda Erikssons
tolkar, Gunvor Svensson och
Maria Ehn, avlöser varandra
ungefär var tionde minut. Men
båda följer noga med i samta
let. Om den ena inte hittar ett
ord, går den andra in. Så är det
inte alltid, det händer att en
tolk tar paus medan den andre
8
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tolkar, då sjunker kvaliteten i
samtalet.
Linda pratar med vanligt
teckenspråk men ”lyssnar”
genom taktil tolkning då hon
tar emot teckenspråket med
sina händer. Ibland rör också
tolken någon annanstans på
kroppen, till exempel på axeln
för att visa när någon skrattar
eller för att bekräfta. Det kallas
för att ge socialhaptiska sig
naler (se faktaruta).
– Ni som ser och hör tror
inte att vi märker det som
händer i rummet. Men det
gör vi. Folk flyttar på sig, går
och hämtar vatten, går på toa.

Dövblindtolkar
arbetar alltid
parvis.
De tror inte att det stör mig
eftersom jag inte hör och ser.
Men jag känner vibrationerna
i golvet när någon går och luft
draget om någon rör sig bakom
min rygg.
– Tolkarna är ju seende
och hörande och tänker ofta

likadant som andra som hör
och ser. Om de ser någon gå
förbi och det inte är viktigt
för mötet är det lätt hänt att
informationen inte når mig. Då
kan det bli så att jag sitter och
grubblar över vad som hänt och
det påverkar koncentrationen.
Det är viktigt att tänka på.
Det är stor skillnad på
dövblindhet som är medfödd,
eller så tidig att man inte
hunnit utveckla ett språk och
förvärvad dövblindhet som
inträffar efter att man utvecklat
tal- eller teckenspråk och där
hörsel och syn oftast försäm
ras över tid. Men båda medför
stora svårigheter med kom
munikationen. Mycket av det
som hörande och seende tar
för självklart i ett samtal går
förlorat.
– Det viktiga är inte bara
vad som sägs utan hur det sägs.
Känslan i rummet, bekräf
telsen, om någon ser glad eller
uttråkad ut.
Som barn kunde Linda läsa
vanlig skrift, så kallad svart
skrift, men var tvungen att an
vända förstoringsglas. En dag
kom hennes pappa hem med ett
brev från en blind elev som han
hade i skolan. Det var skrivet
på punktskrift och Linda fick

ett kort med braillealfabetet för
att kunna läsa brevet.
– Sen ville jag förstås svara
och då fick jag en punktskrifts
maskin. Det var svårt men
roligt. Och så började jag och
Marie-Louise brevväxla. Det
blev som vårt hemliga språk.
Sen kom jag på att jag kunde
läsa böcker på punktskrift när
jag satt i bilen också, det gick
ju inte med förstoringsglas när
vi körde till landet på gropiga
grusvägar. För mig är punkt
skrift naturligt men för den som
får en dövblindhet i vuxen ålder
är det svårare att lära sig.
Som de flesta ungdomar med
döv- eller dövblindhet flyttade
Linda till Örebro för att gå på
riksgymnasiet. Där bor hon
fortfarande. Sedan tio år är hon
anställd på tolkutbildningen.
I början fanns inget skrivet
material om dövblindtolkning
men hon och hennes kollega
Karin H. Johansson började
samla sina erfarenheter, Karins
som tolk och Lindas som tolk
användare. Efter att även fått
del av andras erfarenheter
skrev de 2007 boken Dövblind
tolkning – ett studiematerial
för främst tolkelever. De flesta
som söker in på skolan har
inga förkunskaper om vad det
betyder att vara döv eller ha
dövblindhet.
– Vi som har dövblindhet
klagar ofta på att tolkningen är
dålig. Men på vilket sätt? Det är
inte så lätt att förklara. FSDB, 

Linda Eriksson i samtal med Maria Ehn.





En punktskriftsdisplay som kan kopplas trådlöst till
en Iphone gör livet enklare. Linda Eriksson kan bland
annat läsa sin e-post, sms eller surfa på nätet.
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Förbundet Sveriges Dövlinda,
sökte pengar till projektet Bät
tre dövblindtokning vilket ledde
fram till en definition av vad
som krävs för en bra dövblind
tolkning. Sedan skrev jag också
två små handböcker (se fakta
rutor) som på ett enklare sätt
förklarar ledsagning och tolkn
ing.
Mycket har blivit bättre
men fortfarande brister det.
Ett problem är att alla tolkar
förutsätts klara allt.
– Det är som om läkare
skulle kunna allt, men det
kräver vi inte. Det finns orto
peder, kirurger och så vidare.
Så borde det vara med tolkar
också, att det finns olika spe
cialiteter, säger Linda Eriksson
– Det är förhållandevis få
som behöver dövblindtolkning
och den som inte får möjlighet
att hålla kunskapen vid liv blir
inte så duktig. Ändå har vi bru
kare inte rätt att välja de tolkar
som känner oss och som är bra
på dövblindtolkning. Det tycker
jag är fel. 

GRÖNA BOKEN

GULA BOKEN

Linda Eriksson har skrivit två
böcker i lagom fickstorlek som
på ett lättillgängligt sätt förklarar
ledsagning och tolkning för
personer med dövblindhet.
En liten grön bok handlar
om dövblindtolkning. Till skillnad
från teckenspråkstolkning består
den av tre delar som hör ihop.
Tolken måste både tolka vad som
sägs, beskriva miljöer, personer,
händelser med mera samt vara
ledsagare.
Boken innehåller tips för både
tolkar, brukare och dem som
kommunicerar med personer
med dövblindhet. Den visar
också alfabet och siffror för
taktil tolkning. Både den gröna
och gula boken kan beställas
genom Förbundet Sveriges
Dövblinda (FSDB) och Nationellt
kunskapscenter för dövblindfrågor
(NKCdb).

En liten gul bok om ledsagning
av personer med dövblindhet
är en konkret beskrivning av
allt som måste stämma för att
ledsagningen ska bli bra. Det
är viktigt att ledsagaren hela
tiden beskriver omgivningen.
Så öppnas den här dörren,
nu övergår asfalten i gräs, här
kommer en rulltrappa.
När något ska visas, till exempel
en stol, lägger ledsagaren sin
egen hand på föremålet och så
följer brukaren efter. Ledsagaren
får inte bara ta brukarens hand
och lägga den på föremålet. Det
är brukaren ansvar att hålla i
ledsagaren. Denne går alltid något
före brukaren men ändå så att det
går att kommunicera.

FAKTA/TOLKMETODER
 Dövblindtolkning rymmer flera
olika metoder:
 Avståndstolkning från talspråk till
visuellt teckenspråk för brukare
med vissa synrester.
 Centraltolkning är samma sak men
för flera brukare med synrester.

10
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 Taktil tolkning används när
brukaren saknar syn- och hörsel
rester och sker genom att tecken
språket tas emot taktilt med
händerna.
 Tydlig tal från teckenspråk eller
talspråk till tydligt tal för brukare
med vissa hörselrester.

 Handalfabetisering och
bokstavering. Ord stavas i handen,
bokstav för bokstav.
 Skrivtolkning, från tal- eller tecken
språk till svartskrift som här eller till
punktskrift.

PUBLICERAT
PUBLICERAT

Livet med dövblindhet
en ständig utmaning
Återkommande kriser, ständigt
nya utmaningar och krav på
anpassning till en livssituation
som än en gång förändrats. Så
ser livet ut för de flesta med
förvärvad dövblindhet.
– FRAMTIDEN VILL JAG inte
tänka på, jag behöver få
dagen i dag att fungera, säger
en av dem som kommer till
tals i ”Livsomställning”, en
nordisk studie som samlat och
systematiserat erfarenheter av
att leva med dövblindhet.
Syftet med projektet är att
öka kunskapen och förbättra
insatserna så att rätt stöd erb
juds vid rätt tidpunkt.
Den som har en förvärvad
dövblindhet har börjat livet
med att se och höra, åtminstone
lite. Ofta börjar dövblindhet
en utvecklas under de sena
tonåren eller den tidiga delen
av vuxenlivet, en känslig period
i livet. Det är också vanligt
att hörsel och syn försämras
gradvis vilket innebär att livet
kommer präglas av osäkerhet.
Om det fungerar i dag med
olika hjälpmedel och anpassn
ing av bostad och arbetsplats
är det inte säkert att det gör det
i morgon.
Varje funktionsförsämring
är en utmaning, en psykisk
belastning med stress och ener
giförlust som följd. Så smånin
gom fungerar det nya livet

hyfsat – tills en ny försämring
inträffar och man tvingas in i
en ny omställningsprocess.
– Dövblindhet kan med
föra känslor som sorg, vrede,
frustration, stress, känsla av
ensamhet och stor trötthet. Det
behöver man hjälp att hand
skas med, annars blir käns
lorna murar mellan den som
har dövblindhet och omgiv
ningen, säger en annan av de
intervjuade.

Lena Göransson

FAKTA/BOKEN
 ”Livsomställning vid kombine-

rad syn- och hörselnedsättning/
dövblindhet – ett inre arbete
över tid” har getts ut av Nordens
Välfärdscenter och är nu den
mest efterfrågade boken där.
Den har tagits fram av en nordisk arbetsgrupp bestående av
yrkesverksamma, personer med
dövblindhet och forskare. Den
har skrivits av Ann-Christine
Gullacksen, Lena Göransson,
Gunilla Henningsen Rönnblom,
Anny Koppen och Anette Rud
Jørgensen.

Att ta emot hjälp och hjälp
medel är ofta svårt i början.
Liksom att erkänna funktions
nedsättningen. Så här säger en
kvinna:
– Min man tyckte det var
lika bra att jag blev medlem i
dövblindföreningen och så blev
jag det. Men jag kastade all
post därifrån i början. Jag var
inte beredd, jag ville inte. Jag
var inte dövblind.
En annan beskriver hur ut
mattande livet kan vara:
– Det får inte bli för mycket
på en gång. En liten bagatell
som sker samtidigt som jag har
en ”dövblindkris” kan vända
upp och ner på allt. Det blir
bara för mycket. Omgivningen
förstår inte att bagateller kan
välta hela lasset och det är svårt
att förklara det för dem.
Att inte få det stöd man be
höver – och som skulle innebära
att livet fungerar bättre – är
också en kris som kan vara svår
att hantera.
Ett resultat av studien, som
är ett nordiskt projekt, är att
det behövs olika former av stöd
och insatser beroende på vilken
fas personen befinner sig.
– I början då dövblindheten
fortfarande upplevs som ett hot
mot det liv man önskar leva är
medicinsk information viktig.
Så småningom blir de djupare
psykologiska och existentiella
frågorna högt prioriterade,
skriver författarna. 
I FOKUS | Nummer 1 | 2012
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Behandlingshemmet erbjöd

Tolk bara två timmar
i veckan
Plötsligt fann sig Elin Olofsson
placerad på ett behandlings
hem för unga med psykiska
funktionsnedsättningar i
Umeå. Hon hade inte fått
någon information, bara att
”det här blir bra för dig”. Efter
som hon var den enda som
var döv kunde hon heller inte
fråga.
– Det blev helt fel för mig. Jag
fick bara tolk två timmar i
veckan, resten av tiden kunde
jag inte kommunicera. Det var
väldigt tufft och svårt.
I dag är allt annorlunda.
Elin är på ett boende för döva i
Ystad där alla, både boende och
personal, använder teckenspråk.
– Jag mår mycket bättre av
att vara i en miljö där jag kan
prata med alla. Det påverkar
mitt välbefinnande väldigt
mycket. För att jag ska kunna
utvecklas, vilket jag verkligen
vill, måste det finnas tecken
språk där jag bor, säger hon.
När Elin föddes förstod
ingen att hon inte kunde höra.
Först när hon var två år fattade
12
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förskolepersonalen misstankar
när Elin inte reagerade när de
ropade på henne.
– Det var ju jobbigt för mina
föräldrar men jag kom i alla fall
till en förskola för döva barn.
Där lärde jag mig teckna. Men i
min familj har det tecknats väl
digt lite, det har såklart också
påverkat kommunikationen.
Döva barn får ofta flytta
runt i landet för att få den
undervisning de behöver. När
Elin var sju flyttade hon till
dövskolan i Härnösand med

– Jag blev frustrerad och arg
när ingen förstod mig, säger Elin
Olofsson.

sin mamma. Pappan blev kvar
i Umeå med de äldre syskonen.
I Härnösand lades mycket
kraft på talträning. Elin hade
en liten hörselrest och fick en
hörapparat. Satte hon en klocka
tätt intill örat kunde hon höra
tickandet.
– Om någon tappade en grej
på golvet kände jag vibration
erna i kroppen. Men hörappa
raten hjälpte mig egentligen inte
alls. Jag förstod inte tal och tal
träningen var bara jobbig. När
jag gick i femman bestämde jag
mig för att inte använda hörap
paraten längre. I tonåren förlo
rade jag den sista hörselresten
så den hade ändå inte hjälpt mig
i längden.
Som 17-åring flyttade Elin
vidare, nu på egen hand och
till riksgymnasiet för döva och
hörselskadade i Örebro. Där
fungerade kommunikationen
bra eftersom alla använde
teckenspråk. Hon gick bygg
programmet och är utbildad
målare.
På behandlingshemmet i
Umeå var tanken att hon skulle
få den hjälp hon behövde för att

– Det är en enorm skillnad när alla använder teckenspråk, säger Elin Olofsson
(t h), här i ett livligt samtal med Jessica Ottosson.

kunna leva ett bra liv. Men så
blev det inte.
– De var snälla där, det var
inte det. Men det var ju menings
löst för mig när jag inte kunde
prata med någon. Det var fak
tiskt väldigt tufft. I stället för att
må bättre på boendet mådde jag
sämre och blev aggressiv.

Fastbunden
Den ständiga förtvivlan och
frustrationen över att varken
förstå eller kunna göra sig
förstådd ledde till att Elin blev
utagerande. Vid ett tillfälle
blev hon fastspänd med bälten.
Därefter tillkallades tolkar som
personalen förväntade sig skulle
prata med henne. Det gick
naturligtvis inte eftersom Elins

händer – dem hon pratar med –
var bundna.
Bristen på kommunikation
innebar att det som från början
inte var så allvarligt växte till
stora problem.
– Jag visste inte att det här
hemmet fanns och var ganska
tveksam till att flytta från Norr
land till Skåne, säger Elin. Men
jag åkte ändå hit, provbodde
och bestämde mig för att testa.
I dag praktiserar Elin tre da
gar i veckan som målare på ett
fastighetsbolag med att renovera
lägenheter.
– Det fungerar bra, arbets
kamraterna är trevliga och
intresserade av teckenspråk även
om de flesta inte kan så många
tecken. Jag hänger inte alltid

med men det går ändå bra. Är
det något viktigt skickas sms.
Många förstår inte att teck
enspråk är döva människors
förstaspråk. Svenska är deras
andraspråk. Det är bland annat
grammatiken som skiljer. På
teckenspråk säger man till ex
empel inte ”jag har en grön bil”
utan tecknar ”grön bil har jag”.
Dessutom är svenskan ofta
bristfällig eftersom all den
gratisträning en hörande får
bara genom att lyssna på radio,
sitta runt ett lunchbord eller
höra vad som sägs bakom ens
rygg går förlorad.
Som döv tvingas man ofta
gilla läget, trots att det är helt
galet. Elin beskriver hur det kan
  
vara på sjukhus.
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– Om det inte finns tolk
måste jag skriva men det har
hänt att det blivit missförstånd
för att jag inte känt igen alla ord.
Det är ett problem att det är så
få professionella som känner till
dövvärlden eller kan teckna.
– Om jag träffar läkare eller
psykolog måste jag alltid prata
via tolk, det är ju inte alls sam
ma sak som att ha en direkt
kommunikation. Dessutom är
det inte ovanligt att det blir ett

så stort fokus på min dövhet att
det jag vill ha hjälp med kom
mer i skymundan.
Elin har ett råd till alla
handläggare och myndighets
personer om kommer i kontakt
med funktionsnedsatta:
– Ni måste förstå att vi är
olika, att vi är individer med
individuella situationer. Det går
inte att dra alla över en kam.
Det är jätteviktigt att öka kun
skapen.

Målet nu är att komma
tillbaks till ett liv som rymmer
både jobb och eget boende.
– Jag är tillbakadragen och
behöver fortfarande hjälp och
stöd med vissa saker, Men jag
kommer förstås inte att bo här
alltid. Jag drömmer om egen
lägenhet, jobb, katt och familj,
kanske barn. Men prio ett är att
jag mår bra. 

När språket fungerar behöver man inte skrika
FÖR HÖRANDE FINNS olika
behandlingshem för ångest,
självskadebeteende eller
missbruk. För döva försöker
man ofta lösa situationen med
tolk, kanske några dagar i
veckan eller någon timme per
dag. Det fungerar sällan.
– Det kan bli missförstånd
när kommunikationen ska gå
via en tredje part, säger Jes
sica Ottosson, föreståndare för
föreståndare för HVB-hemmet
Bolmörtsgränd i Ystad. Där
arbetar man med behandling
av döva personer med psykiska
funktionsnedsättningar och/
eller social anpassningsprob
lematik
– Det händer att handläg
gare ringer till oss och säger att
en person är språklös eller har
jättedålig kommunikation. Så
behöver det inte alls vara. Det
kan hända att det finns ett fullt
utvecklat teckenspråk men att
handläggaren inte uppfattar det.
14
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– Dessutom är det
heten för
så att den som befinner
döva eftersom
sig i en miljö där ingen
gruppen är så
förstår vad man säger
liten. I stället
inte heller utvecklar sitt
försöker man
eget språk. Det leder till
göra placer
förtvivlan. Vi har varit
ingarna så att
med om unga människor
det fungerar på
som försökt ta livet av
boendet även
sig för att ingenting har
om invidider
fungerat. Så kommer de
nas problem
till en plats där kommu Jessica Ottosson.
skiljer sig åt.
nikationen finns och alla
– Våra
tecknar, både boende och
behandlingsme
personal. Då märker de att de
toder är KBT (kognitiv beteen
inte behöver skrika längre.
deterapi) och ART, som handlar
Ett problem är att det inte
om att komma till rätta med
går att specialisera verksam
aggressivitet genom att bland
annat träna impulskontroll, och
sociala färdigheter.Vi använder
också MI, motiverande samtal.
Ingen metod går att använda
rakt av utan måste anpassas för
att fungera för döva, säger Jes
sica Ottosson. 

Lätt att bli
språklös
i en miljö där
ingen förstår
vad man säger

DEBATT
DEBATT

FOTO SDR

Teckenspråket dör inte!
VÅR KAMP HAR gett goda
resultat vad gäller teckenspråk
och tillgänglighet, utbildning,
tekniska hjälpmedel och
tolktjänst. Livskvalitén hos
teckenspråkiga döva har
förbättrats avsevärt. Men
det finns fortfarande en hel
del kvar att göra, och det handlar framförallt
om att förändra attityder och synsätt, från
funktionshinder till språkperspektiv.
Teckenspråkets ställning diskuteras i
många länder i västvärlden. Vissa påstår att
teckenspråket kommer att försvinna, att antalet
döva minskar och en del sprider t o m att ”om
20-30 år finns inga döva kvar”! Det är viktigt
att markera att detta inte är sant. Teckenspråket
är och kommer att vara viktigt och levande i
överskådlig framtid.
Antalet som använder teckenspråk kommer
inte att minska under vår livstid. Tvärtom. Vi
finns och vi är många. Vi kommer att vara
teckenspråkiga så länge vi lever. Att antalet
döva barn som får cochleaimplantat (ci) ökar är
däremot sant. Och några föräldrar kommer att
välja bort teckenspråket för sina barn, eftersom
de bedömer att barnen kommer att klara sig
bra med talspråk. Rätt eller fel – det vet vi inte
förrän barnen är äldre.
Om det är denna lilla grupp som vissa
menar kommer att orsaka att teckenspråket
försvinner – ja, då undrar jag var de hämtar
sin analys ifrån? Inte är det i dövvärlden
eller hos oss teckenspråkiga. Inte är det i den
akademiska teckenspråkiga världen varken i
Sverige eller internationellt. Vilka krafter ligger
bakom spridningen av dylika myter? Var finns
forskningsresultaten och vetenskapligheten? Var
finns rim och reson? Vem vinner på spridandet
av myter – och vem förlorar?
Vi har sökt internationell forskning som visar

att teckenspråk skulle hämma talutvecklingen,
som en del påstår. Vi har inte hittat något alls
som stöder detta. Däremot hittar vi forskning
som säger tvärtom, att teckenspråk och
tvåspråkighet stimulerar talutveckling och
språkprocessen hos döva barn med ci.
Och faktum kvarstår. Det är en stor grupp
som har svårigheter att utnyttja ci optimalt,
som inte får en fullgod hörsel och som därmed
har svårigheter att få en god kommunikation
om de bara ska förlita sig på sitt implantat. Det
minskade antalet döva ger istället en växande
skara hörselskadade, där de flesta har all
anledning och motivation att bli tvåspråkiga,
dvs svenska och teckenspråk. Det är dessa som
kommer att bära teckenspråket in i framtiden.
Vi – döva som hörande – har allt att vinna
på att se dövhet som en tillgång, som bidrar till
utveckling av både teknik och språk. Vi döva
ser inte på oss själva som funktionsnedsatta
och det tillkommer inte andra att stämpla
funktionshindrad i pannan på oss. Vi definierar
oss som en språklig minoritetsgrupp. Våra krav
på samhället är att det ska vara tillgängligt för
oss, och att vi inte ska diskrimineras pga av att
vi tillhör en språklig minoritetsgrupp.
Den 31 maj firade sdr 90-årsdagen med en
forskningskonferens med prominenta svenska
och internationella föreläsare. Intresset för att
delta var stort, väldigt mycket större än vi vågat
hoppas. Om den allmänna uppfattningen varit
att teckenspråket är på väg att dö ut, skulle
vi inte ha fått ett så fantastiskt gensvar och så
många anmälningar.
Så sdr är ingen skröplig 90-åring, utan ett
stolt förbund med ett viktigt uppdrag. Att visa
att vi döva finns, att dövkulturen är stark, och
att vi gärna delar med oss av vårt vackra levande
språk, det svenska teckenspråket. 
Ragnar Veer
Förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund
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ALLRA

SIST

Viktiga budskap utförs på kroppen

Går på toaletten.

Glad

Gråter

Kaffe.

En glad, sur eller neutral (rak)
mun tecknad på ryggen visar
känslor snabbt och enkelt,
Ett snett streck anger riktningen,
till exempel var talaren sitter.
Ett kryss på axeln talar om att
tolken eller någon annan går på
toaletten.
Socialhaptisk kommunikation är
en viktig del av kommunikationen
för personer med dövblindhet. Det
kan handla om snabb information
men också om allt det som
seende och hörande tar för givet;
tonfall, gester och kroppsrörelser.
I kommunikation är det ickespråkliga, hur något sägs, lika
viktigt som det rent språkliga,
vad som sägs. Personer med
dövblindhet riskerar att gå miste
om de icke-språkliga delarna.
Socialhaptisk kommunikation
är taktil och innebär att
budskapet tecknas på armen,
handen, axeln eller den övre delen
av ryggen, de områden på kroppen
som uppfattas som mest neutrala.
Det finns många sätt
att använda socialhaptisk
kommunikation. Som ren
information (så här ser rummet ut,
så här sitter/står människor), som
en varning (se upp för trappsteget),
eller som ett sätt att förmedla
sinnesstämningar (nu gråter hon).

Ett stort plus är att den social
haptiska kommunikationen kan
förmedlas samtidigt som den rent
språkliga tecknas eller talas.
I Sverige har arbetet med
att ta fram en nationell strategi
startat. Nationellt kunskapscenter
för dövblindhet, NKCdb, håller
också på att filma, fotografera
och ta fram beskrivande texter
till varje signal. Arbetet görs
tillsammans med en arbetsgrupp
bestående av fackpersoner, både
med och utan erfarenhet av att
leva med dövblindhet. Alla med
stor erfarenhet av att arbeta med
kommunikation och dövblindhet.
Målet är att få fram ett
enhetligt sätt att arbeta i landet
och ett gemensamt material.
– Utan en strategi är risken stor
att den kunskap som utvecklas
blir för lokal och person
bunden, säger Lena Göransson,
verksamhetsansvarig vid NKCdb,
som efterlyser erfarenheter och
material från alla som arbetar med
socialhaptisk kommunikation.
Materialet ska så småningom
skickas ut på remiss till landsting,
tolkutbildningar och brukar
organisationer. 
Exemplen på socialhaptiska
tecken är hämtade ur ”En liten
grön bok om dövblindtolkning”.
Läs mer på sidan 10.

