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Språkutveckling för personer med medfödd dövblindhet

Del 1: Om taktilt språk, vad menar 

Vi med det 

Föreläsare: Jenny Näslund, SPSM



När vi tar språkglasögonen på och 
tittar på kroppsliga taktila yttringar 
som språk. 
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Parametrar i taktilt språk

• Handform  (olika typer av handform)

• Placering   (på olika kroppsdelar)

• Rörelse ( rörelse av arm eller ben i olkika riktningar)

• Orientering (Hand och ben sköter orienteringen, tex. upp ned höger vänster)

• Ej manuellt (Munrörelser, ljud, huvudets hållning ansiktsuttryck)

• Beröring (Var på kroppen sker beröringen och vilka kroppsdelar berör vilka)

• Hela kroppen (kroppshållning och hela kroppens rörelse)



Språkande med personer med medfödd 
dövblindhet







Teckenrum i taktilt teckenspråk   

Bilden: Raanes, E. (2006). Å gripe inntrykk og uttrykk. Interaksjon og

meningsdanning i døvblindessamtaler



Anpassat teckenrum



Artikulationsställe



Avläsning av tecken 



Hand under hand

Bilden: Kommunikation och medfödd dövblindhet del 3, 2007 Marleen Janssen och 

Inger Rödbroe



Hand under hand



Taktil/kroppslig emotionell  

involvering



Sammanfattning



Tack för att ni lyssnat 

och

hej då
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