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1. Inledning

1.1 Om materialet 
Det här materialet är framtaget för att fungera som stöd och inspiration för dig som möter 
och har till uppgift att stödja personer med dövblindhet. Här får du veta mer om hur du 
kan använda kroppen som ett redskap i samspel och kommunikation ‒ det vi här kallar 
taktila strategier. 

Stödet kan se olika ut, beroende på om du kommer i kontakt med barn eller vuxna. Den 
viktigaste skillnaden är att ungdomar och vuxna har fler tidigare erfarenheter än barn 
och att vissa egna strategier redan är automatiserade. Barn behöver mer stöd i början 
för att få stimulering i lärandet och för att själva utveckla kompenserande strategier. Ett 
sådant stöd kan också vara till nytta för vuxna personer som inte tidigare har fått stöd 
med taktila strategier.

När vi vill förtydliga något gällande barn i texten skriver vi ”barn” för att benämna perso-
nen med dövblindhet. I texten skriver vi ”partner” när vi avser en person i nätverket runt 
personen med dövblindhet. En partner som både ser och hör tänker ofta utifrån syn och 
hörsel. I det här materialet uppmärksammar vi betydelsen av att ta vara på de sinnen 
som fungerar hos personen med dövblindhet. 

Tre teman
Vårt stödmaterial är indelat i tre teman:

Kontakt och socialt samspel Att skapa förståelse för sin omvärld Kommunikation
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Under varje tema finns text och förklarande bilder. I texten finns även tips, exem-
pel och filmlänkar, som är markerade med symboler:

Tips  
  

Exempel 
  

EX
EM
PEL

Film

Du hittar en utförligare beskrivning av filmerna i bilaga 1. I filmerna med vuxna är 
det som tecknas textat med versaler. Namnen i dessa filmer är fiktiva. En del av 
de filmer med barn som finns på Youtube är textade på engelska.

1.2 Medfödd dövblindhet
Medfödd dövblindhet innebär att den kombinerade syn- och hörselnedsättningen 
har uppkommit före språkutvecklingen. Det medför stora svårigheter att bygga 
upp en förståelse för omvärlden och att utveckla ett språk, vilket riskerar att leda till 
att utvecklingen av sociala färdigheter påverkas. Det är avgörande för personens 
utveckling och lärande att omgivningen har specifika kunskaper.

Våra sinnen kan delas in efter det vi upplever på nära håll och det vi upplever på 
avstånd. Smak och känsel är våra närsinnen, medan syn och hörsel är våra dis-
tanssinnen. Luktsinnet reagerar både nära och på avstånd.

En person med medfödd dövblindhet är beroende av känseln, även om hen samti-
digt har en varierande grad av syn- och hörselrester. Det beror på att användning-
en av respektive distanssinne kommer att variera från en situation till en annan. 
Ibland fungerar de mycket långsamt eller endast sporadiskt och i andra fall bara 
ett åt gången. Därför är det känsel och användning av taktila strategier som är 
mest robust och pålitligt för personer med medfödd dövblindhet. 

För att ge varje individ bäst förutsättningar bör omgivningen tänka på att de taktila 
strategierna behöver matcha individens förmågor och förståelse samt utgå från 
personens behov. 
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Det taktila sinnet
Impulser från våra sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel, leds från sinnes-
organen till det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Hjärnan tolkar 
informationen. En person med dövblindhet kompenserar ofta i hög utsträckning 
med sitt taktila sinne. 

Kroppens och 
kroppdelarnas position

Kroppens lokalisation i 
fysiska rummet

Muskelkraft

Temperatur
Smärta

Behaglig 
beröring

Lätt beröring
Tryck

Vibration

Taktila
sinnet

De taktila sinnesintrycken kan delas in i fyra grupper. 

Med det taktila sinnets receptorer känner vi beröring, tryck, smärta, kyla, värme och 
vibrationer. Den samlade informatio nen ger en uppfattning om det som kroppen 
kommer i kontakt med. Receptorernas antal och känslighet varierar på olika ställ-
en på kroppen. Fingertopparna och munnen är till exempel mer käns liga för intryck 
än ryggen, som har relativt glest mellan receptorerna. 

• Första gruppen urskiljer lätt beröring, tryck och vibration. 

• Den andra gruppen uppfattar temperatur och smärta. 

• Tredje gruppen handlar om proprioception, det som kallas led- och muskel-
sinnet eller det kinestetiska sinnet. Det hjälper oss till exempel att uppfatta 
kroppens position, var man befinner sig i rummet eller vilken muskelkraft som 
behövs för att lyfta något. 

• Den fjärde gruppen uppfattar behaglig beröring. Receptorerna reagerar på 
långsam och lätt beröring som är tätt sammanlänkad med känslan av att 
något är behagligt. Denna beröring frigör hormoner som bidrar till den fysiska 
regleringen av stress och känsla av välbehag.

Allt detta samspelar och är integrerat i det taktila sinnet.
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Man kan säga att det taktila sinnet är ett multisensoriskt sinne, eftersom flera olika 
kroppsfunktioner samverkar när någon uppfattar taktila signaler. Därför benämns 
det i den engelskspråkiga litteraturen allt oftare som ”bodily-tactile sense” – vilket 
är svårt att hitta en bra svensk översättning på. Det vi fortsättningsvis benämner 
som det taktila sinnet i det här materialet, är alltså inte bara de intryck som fångas 
upp av huden, utan av hela det komplexa system som beskrivits ovan och som 
omfattar kroppen i sin helhet. 

Hela kroppen behövs för att få sammanhang av upplevelser och för att upprätthål-
la kommunikation över tid. En person som har medfödd dövblindhet kommer att 
vara beroende både av sitt taktila sinne och omgivningen, för att med stöd av dem:

• Utveckla medvetenhet om sig själv och andra
• Utföra handlingar
• Lära om omvärlden
• Få tillgång till information
• Utveckla relationer
• Etablera gemensam uppmärksamhet med andra
• Utveckla förståelse för begrepp och koncept
• Kommunicera och utveckla språk 

Ovanstående betyder att omgivningen behöver ha kännedom om hur man på bäs-
ta sätt berör någon annan, hur personen använder sitt taktila sinne för att skaffa 
sig information och förståelse om omvärlden samt hur man kan stödja i utforskning 
och kommunikation. Positiva erfarenheter av beröring, som bygger på respekt och 
stöd, ger positiva effekter på personens lärande och utveckling. På motsvarande 
sätt får negativa erfarenheter en bromsande effekt.

 
Viktigt med egna erfarenheter
För att kunna samspela och kommunicera i en taktil form behöver du själv er-
farenheter av och insikter om hur det kan vara att uppleva världen ur ett taktilt per-
spektiv. Eftersom du har dina tidigare erfarenheter utifrån syn- och hörselintryck 
kommer det aldrig att bli detsamma som för en person med dövblindhet. Men det 
är ändå värdefullt att testa!

En bra utgångspunkt för att skapa  
förståelse är att du själv funderar över hur 
du använder din kropp och dina händer. 
För att få ytterligare insikt  
kan du använda en ögonbindel och 
hörselkåpor eller öronproppar. Testa 
sedan de aktiviteter som personen med 
dövblindhet gör. Upplev vardagliga  
rutiner som kvälls- och morgonrutiner 
med frukost, påklädning och tandborst-
ning. Rider personen med döv blindhet, 
prova det du också ‒ och så vidare.
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Frågor att reflektera över

• På vilket sätt använder du fysisk kontakt i mötet med andra människor  
(till exempel omfamna, handhälsa, stryka på ryggen)?  
Vilken respons ger andra människor på din beröring?

• Vilken typ av fysisk kontakt tycker du om respektive tycker inte om  
(till exempel massage, lätta strykningar, på olika delar av kroppen)?

• Uttrycker din beröring olika känslor beroende på ditt sinnestillstånd  
(till exempel om du är glad, upprörd, trött eller ogillande)?  
Hur påverkas andra människor av det?

Övningar
Här är några exempel på vad du kan göra individuellt eller tillsammans med andra 
i grupp:

1. Blunda eller använd bindel nästa gång du är hemma eller på din arbetsplats. Bädda 
sängen, gå på toaletten, häng tvätt, diska, torka av diskbänken, plocka upp varor 
som du har handlat. Är du på arbetsplatsen anpassar du aktiviteterna efter den 
miljön.

• Hur upplever du dessa vardagssituationer med kroppen?
• Upplever du att det tar längre eller kortare tid?
• Hur ser din energiåtgång ut?

2. Blunda eller använd bindel och ta fram den frukost du brukar äta. Ät den sedan.
• Hur upplever du dukningen?
• Hittar du allt du behöver?
• Kan du skilja på till exempel mjölk- och jospaketet?
• Hur upplever du att frukosten smakar?

3. Fråga en vän eller kollega om hen kan ledsaga dig när du tagit på bindel och 
kåpor. Be hen att ta med dig ut, så att du får gå på olika underlag som gräs, 
asfalt eller grus. Be också om att få gå inomhus, testa att åka hiss och gå i 
trappa.

• Hur känner du dig? Säker/osäker?
• Hur är din kroppshållning?
• Vad uppfattar du via din kropp? 

4. Fika tillsammans med vänner hemma eller med kollegor på arbetsplatsen.  
Blunda eller använd bindel och kåpor/öronproppar, försök att ordna ditt fika själv.

• Hur får du information om vad som finns på bordet?
• Hur smakar det?
• Hur upplever du den sociala situationen?
• Kan du vara med i samtalet? Hur kommunicerar ni i så fall?
• Känner du dig delaktig på fikastunden?
• När fikastunden är över och du har tagit av dig bindel och hörselkåpor,  

hur känner du dig då?
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2. Kontakt och socialt samspel

Att finnas i ett sammanhang med andra är ett grundläggande  
mänskligt behov. Det är också en förutsättning för att  
kommunikation ska kunna utvecklas, som i sin tur påverkar  
den sociala, känslo mässiga och kognitiva utvecklingen.

Grunden för samspel med andra handlar om att skapa en god och trygg relation 
präglad av ömsesidig tillit, där båda parter är lika mycket värda. Det handlar även 
om att bygga upp en relation där båda parter är engagerade i varandra och lyss-
nar på varandras signaler och uttryck. I relationer med personer med medfödd 
dövblindhet behöver kontakt och samspel grundas på en kroppslig taktil kommu-
nikationsform, stöttad av eventuella hörsel- och/eller synrester.

2.1 Kontakt
För att vara i samspel eller kommunicera med andra krävs någon form av kontakt. 
Generellt använder vi ögonkontakt, till exempel innan vi hälsar på någon. I kontakt 
med personer med medfödd dövblindhet räcker inte det. Vi behöver röra vid var-
andra, eftersom vi inte kan lita på eventuella hörsel- och/eller synrester.

Att tänka på i relationen
I relationen med en person med medfödd dövblindhet behöver du som partner 
vara nära. Avståndet som hen kan nå sätter gränsen för den omvärld som hen kan 
uppfatta. Med stöd av lukt, eller om personen har funktionella syn- och/eller hör-
selrester kan avståndet vara något längre. Det betyder att du behöver befinna dig 
inom en armlängds avstånd när du ska stödja med hjälp av taktila strategier. Det 
gäller att alltid erbjuda närhet, eftersom det taktila sinnet är det viktigaste sinnet 
för personer med medfödd dövblindhet.

Att närma sig en person med medfödd dövblindhet
När du ska närma dig en person med medfödd dövblindhet är det viktigt att för-
bereda personen, i det här fallet genom det taktila sinnet. Förbered gärna din an-
komst på lite avstånd. Sättet du närmar dig på är viktigt för att personen ska hinna 

uppfatta att du kommer, utan att bli överraskad eller 
rädd. Ett bra sätt är att skapa vibrationer 

som kan uppfattas av personen ge-
nom det taktila sinnet. Det kan ske 

på olika sätt, till exempel genom 
att knacka på väggen, i bordet 
eller gå med lite tunga steg.

2.1 a Etablering av  
kontakt med en ny person

Filmen visar hur Stephanie och 
en för henne ny partner etablerar 
kontakt. Notera hur båda använ-
der sina händer för att skapa 
vibrationer, imitera takt och rytm 
samt introducera fysisk kontakt.

https://www.youtube.com/watch?v=QXrjv92DqEc


Kontakt och socialt samspel   9

Kom ihåg! 
Det är alltid personen 
med dövblindhet som  
bestämmer villkoren  

för närhet.

Ta kontakt taktilt
Du kan fånga personens uppmärksamhet genom en lätt beröring, till exempel på 
axeln eller armen. Kom ihåg att många upplever obehag vid plötslig beröring, 
framför allt på känsliga kroppsdelar som ansikte, huvud och händer.

I mötet med barn, som ännu inte har utvecklat sin uppmärksamhet på omvärlden, 
kan det fungera bra med en hälsningsritual. Det kan vara en beröring som alltid 
görs på ett särskilt sätt, att barnet berör något som hen tycker är intressant hos 
personen eller en taktil lek.

När en okänd eller ny person, till exempel en vikarie, ska presenteras kan det vara 
en fördel att en redan känd person deltar i presentationen. Om personen med döv-
blindhet vill, kan du låta hen känna på den nya personen för att få en uppfattning 
om vem det är.

Det är vanligt att presentera sig med namn eller persontecken. För en person 
med dövblindhet behöver tecknet vara taktilt. Hen behöver självklart också ha 
ett eget persontecken som du och andra kan använda. Persontecken är viktigt 
både vid presentation och för att kunna prata om någon annan, eller för att kunna 
fråga efter någon som inte är närvarande. Om personen har svårt att ta till sig ditt 
persontecken, kan ett taktilt kännetecken underlätta. Det kan till exempel vara ett 
armband eller en klocka. 

   
Taktila kännetecken

• Välj ett bestående kännetecken som inte är likt någon annans. Det taktila 
kännetecknet, till exempel ett armband, behöver vara utbytbart till något 
likadant om det skulle gå sönder. Om personen har en hörselrest, använd 
även rösten samtidigt som du använder ditt taktila kännetecken.

• Det taktila kännetecknet kan senare bli ett persontecken. Det kan vara ett 
armband som personen berör på ett visst sätt. Om personen exempelvis 
känner med tummen och pekfingret på armbandets kanter, kan imitationen 
av den rörelsen mot handleden senare bli persontecknet.
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Persontecken
• Välj något som är taktilt och olikt någon annans persontecken eller annat 

tecken.
• Använd ditt persontecken när du tar kontakt. Har personen en hörselrest, 

använd även rösten samtidigt som du tecknar ditt persontecken.
• Använd personens eget persontecken när du tilltalar hen.

EX
EM
PEL

Vera är assistent till personer med medfödd dövblindhet.  
Hennes persontecken är två fingrar som gnuggas på väns ter 
ringfinger. Tidigare hade Vera alltid en ring på vänster ring-
finger som kännet ecken. Ringen har sedan bytts ut mot ett 
persontecken.

Gloria arbetar med barn. Hon presenterar sig med bokstaven G i hand-
alfabetet, som förs längs med hennes högra ögonbryn. Detta gör hon ge-
nom att själv föra sin hand med G-handformen under barnets hand. Sedan 
tar hon bådas händer och flyttar dem längs med högra ögonbrynet.

Katrine är lärare. Hon bär alltid en liten bjällra i ett halsband när hon arbe-
tar med barn med medfödd dövblindhet. De kan då både känna och höra 
hennes kännetecken.

Anders är instruktör i orientering och förflyttning. Han använder en mycket 
specifik typ av sportklocka som kännetecken. Anders elever använder hans 
klocka som kännetecken i kombination med att de känner på håret på hans 
arm.

2.1 b Personal presenterar 
sig

I filmen förekommer Olle med två 
partner. Den ene kommer precis. 
Iaktta hur partnern visar att hen 
kommer och vem hen är genom 
att försiktigt beröra Olles hand 
och ge sitt persontecken taktilt 
när han sträcker fram sin hand.

Upprätthålla kontakt
Efter att du har hälsat kan ni upprätthålla kontakten genom kroppen eller en viss 
kroppsdel. Ibland finns det ett motstånd mot att hålla kontakt med händerna. Det 
kan vara lättare att ha ett ben, en axel eller en fot mot varandra.

Tänk på att även ett litet fysiskt avstånd kan innebära att personen känner sig en-
sam eller inte vet var du är. Upplevelsen är beroende av vilken syn- och hörselrest 
personen har. Erbjud därför alltid fysisk kontakt när ni kommunicerar.

https://vimeo.com/662613882/b3e918e8d4
https://vimeo.com/662613882/b3e918e8d4
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Pausa eller avsluta kontakt
Ibland behöver du bryta kontakten, kanske för att hämta något eller för att tele
fonen ringer. Då är det viktigt att tala om att du går, varför du gör det och att du 
kommer tillbaka. Anpassa hur du gör efter den du är tillsammans med. För någon 
fungerar det taktila tecknet ”vänta”, eller att du talar om vad du ska göra. För 
någon annan kan det vara att använda en vinkande gest för ”hej då” eller göra 
tecknet för GÅ på personens arm. Om du är osäker på om personen uppfattar att 
du snart kommer tillbaka, kan du lämna kvar något som du ofta bär. Det kan vara 
en sjal, en snodd, ett skärp eller något annat. Vid återkomsten är det viktigt att ta 
taktil kontakt för att tala om att du är tillbaka. Om du måste gå för dagen, berätta 
det och använd gärna en avskedsritual.

När någon inte vill ha fysisk kontakt
Människor är olika känsliga för närhet och fysisk kontakt. När en person har en 
etablerad relation och känner sig trygg är det ofta lättare för hen att acceptera 
kontakt och beröring. Kom ihåg att det kan ta tid att bygga upp en tillitsfull relation 
som gör att det går bra att vara nära.

Om en vuxen person är känslig för beröring och kontakt med hens händer, kan det 
bero på tidigare erfarenheter. Till exempel för att någon försökt styra händerna, 
eller att hen blivit rädd på grund av att någon har tagit tag i händerna utan förvar
ning.

När det gäller barn som inte vill använda sina händer eller ogillar beröring med 
händerna, handlar det ofta om att barnet behöver få fler erfarenheter av att använ
da händerna till olika funktioner. På ett mycket tidigt stadium är uppmärksamheten 
ännu inte centrerad till händerna, utan till hela kroppen. Ett sätt att hjälpa barnet 
att växa utvecklingsmässigt är därför att uppmuntra intresse för det barnets hän
der rör vid.

Om en person inte vill vara nära eller ha fysisk kontakt kan du prova be
röring eller kontakt med andra delar av kroppen än händerna. Erbjud till 
exempel att ha kontakt fot mot fot, eller en fotmassage. Om personen 
inte vill vara nära överhuvudtaget kan du börja med att sitta så nära som 
personen tillåter. Visa genom vibrationer i golvet att du finns 
i närheten. Det är viktigt att se det som ett långsiktigt arbete 
och fortsätta att erbjuda kontakt och närhet.
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2.2 Socialt samspel
I det här materialet definieras socialt samspel 
som en process där två individer ömsesidigt 
påverkar varandras handlingar. Ett bra sätt att 
etablera och upprätt hålla sociala samspel är att ska
pa ömsesidighet, där båda parter bidrar och har roligt 
tillsammans. Det ger övning i och förberedelse för den 
kommande dialogen, genom rytm, tempo, uppmärksam
het och turtagning i de gemensamma situationer som läg
ger en grund för vidare kommunikation. Den kroppsliga kontak
ten är viktig, eftersom den ger möjlighet att få uppleva hur andra gör när 
de är tillsammans i aktiviteter eller rutinsituationer.

Ett fungerande samspel 
För att få till en balanserad kontakt och samspel med en person med medfödd 
dövblindhet, kan du som partner fokusera på att anpassa ditt känsloläge och din 
rytm till personen. Som partner behöver du kunna tona in dig gällande tempo, 
tajming, form och intensitet. Detta sker genom kroppen. Det kan vara att synkro
nisera sin andning så att båda känner takten, eller leka genom att blåsa på per
sonen för att fånga uppmärksamheten och känsloläget. Personen behöver känna 
sig sedd och uppleva att hen får svar på sina signaler. Att omedelbart imitera ett 
uttryck så att personen känner detta, brukar vara mycket effektivt för att fånga 
personens uppmärksamhet och utveckla ömsesidighet. 

Med stöd av rytmiska rörelser kan du bibehålla ett ömsesidigt samspel. Rytmiska 
rörelser kan vara att luta sig bakåt/framåt, vrida sig åt vänster/höger, att vända 
ryggen till, klappa takten, banka med handen, stryka, spänna eller slappna av. Om 
dina rörelser får uppmärksamhet kan de resultera i en gemensam rytm i samspel. 
Tempot avgörs av personens spontana tempo och situationen.

Fokus på varandra
Fokus på gemensam uppmärksamhet är en viktig förutsättning för att utveckla det 
sociala samspelet. För att kunna etablera uppmärksamhet på varandra är det vik
tigt att som partner känna till vilka sinneskanaler personen föredrar, hur nära man 
får komma samt var personen tycker om, eller inte tycker om, att bli berörd. En 
person kan till exempel använda sin synrest för att etablera kontakt, men behöva 
beröring som stöd i samspelet. Ljud kan vara ett bra sätt att dra till sig någons 
uppmärksamhet inför en taktil kontakt. Det är genom fysisk närhet och beröring 
som det blir möjligt att få och bibehålla gemensam uppmärksamhet på varandra.

 
När ni har riktat uppmärksamheten mot varandra finns kontakt, ömsesidighet och 
möjlighet till ett samspel som varar över tid. Det fortsatta samspelet utvecklas ge
nom motivation, initiativ och bidrag från er båda.
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Hur kan man etablera fokus på varandra?
Imitation är ett sätt för dig som partner att visa intresse och ”leva dig in i” det 
som sker. Imitera gör du genom att följa personens tempo, rytm och känslo
mässiga tillstånd.

Följ personens fokus för att få hens uppmärksamhet. Det kan vara att falla in 
i eller imitera den andres rytm och/eller aktivitet genom taktil kontakt.

Håll dig inom räckhåll. Personen kan då vända sig till dig genom att ändra 
kroppsställning eller genom en speciell rörelse.

Kom ihåg!
Ögonblick av stillhet 

hos personen betyder 
ofta att hen är mer 

uppmärksam just då.

EX
EM
PEL

Melker arbetar som assistent till Karin som har dövblind
het. Hon gungar lätt fram och tillbaka. Melker försöker fånga  
hennes uppmärksamhet genom att härma hennes gung
rörelse, men hon reagerar inte. Melker flyttar sig då närmare 

så att hon kan känna hans kroppsrörelser. Han följer hennes rörelser i samma  
tempo. Karin stannar upp och sitter stilla. Hon bearbetar sina sinnes
förnimmelser av vad som sker 
och efter ett tag visar hon 
sitt intresse genom att hon 
visar att hon vill fortsätta 
gunga tillsammans. 

Dessa tre filmer är exempel på  
hur en partner försöker locka till 
gemensamt fokus på varandra.

2.2 a Sånglek för gemen
samt fokus på varandra
Lägg märke till hur nära partnern 
sitter, användning av sång och 
klapplek samt beröring av barnets 
hand. Partnern erbjuder även sina 
händer nära barnet med hand
flatan upp.

2.2 b Imitation av en  
jämnårig partner
Iaktta hur partnern imiterar Dylans 
rörelser visuellt och taktilt.

2.2 c Fånga den andres  
intresse och fokus
Lägg märke till hur partnern  
använder föremål som Rebecka  
är intresserad av för att skapa ett 
gemensamt fokus. Notera varia
tioner i leken och deras känslo
mässiga engagemang.Förlänga samspelet

Att uppmuntra och ta initiativ till variationer i samspelet kan förlänga situationen, 
göra den mer spännande och därmed varaktig. Det kan ske till exempel genom 
variation av tempo, rytm, rörelser och tryck. Att skapa förväntan och att utmana 
kan också förlänga samspelet.

EX
EM
PEL

Amanda är mamma till en flicka med medfödd dövblindhet. 
När Amanda hjälper sin dotter att ta av kläderna passar hon 
på att samspela genom att blåsa lätt på hennes hud. Blås
ningen kittlar och dottern skrattar förtjust. Amanda gör små 

pauser i blåsleken, vilket leder till förväntan från barnets sida. Dottern blir 
först stilla och rör sedan kroppsdelar som hennes mamma ska blåsa på. 
Barnet får då möjlighet att påverka samspelet och mammas blåsningar. 
Amandas inväntan i leken gör att samspelet förlängs. 

2.2 d Variation i samspelet

I den här filmen visas en taktil 
lek mellan Olle och hans partner. 
Lägg märke till hur de varierar 
tempo och rörelser som bidrar till 
att leken fortgår.

https://www.youtube.com/watch?v=ebyf6FzKEiI
https://www.youtube.com/watch?v=MrFs4lL2pbc&t=53s
https://vimeo.com/667188918/fbaa8b566b
https://vimeo.com/667188918/fbaa8b566b
https://vimeo.com/667191366/b97f442305
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Gemensam uppmärksamhet 
En avgörande faktor för språkutveckling är förmågan till gemensam uppmärksam
het på något utanför ”du och jag”. Den vuxna följer barnets uppmärksamhet mot 
ett objekt eller en händelse och kan på så sätt dela uppmärksamheten. Uppmärk
samheten kan uppstå via gester, genom att peka, visa, be om och erbjuda. Vuxna 
stödjer och uppmuntrar dessa gester genom att följa barnets uppmärksamhet. 
Vuxna kan också skapa gemensam uppmärksamhet, till exempel med en pek
ning på något som båda sedan har gemensam visuell uppmärksamhet på. ”Titta 
lampan” kan en förälder säga till barnet och peka på en lampa som båda då riktar 
sin visuella uppmärksamhet mot. Den här förmågan utvecklas tidigt och när barnet 
har utvecklat den kan andra personer börja benämna saker i omgivningen. Det är 
grunden för att sedan kunna kommunicera om något, liksom för att få en gemen
sam mening som innebär att båda tänker på och kommunicerar om samma sak. 

Att både personen och en partner har gemensam uppmärksamhet mot något krä
ver att personen kan:

• dra till sig partnerns uppmärksamhet
• leda partnerns uppmärksamhet till det tredje föremålet
• kontrollera att partnern delar uppmärksamheten
• återetablera kontakten med partnern och utväxla uttryck

Gemensam taktil uppmärksamhet
Att utveckla de här förmågorna är komplext. Personen behöver därför stöd från 
omgivningen för att förmågorna ska bli befästa. För att ett barn med medfödd 
dövblindhet ska kunna utveckla förmågan till gemensam taktil uppmärksamhet 
behöver stödet vara i taktil form. 

Gemensam taktil uppmärksamhet kan utvecklas genom att du som partner lägger 
märke till var personens uppmärksamhetsfokus är via dennes kropp, fingertoppar 
eller händer. Vid medfödd dövblindhet är tecken på uppmärksamhet mer vaga. 
Det är därför en större utmaning att uppfatta var personen har sin uppmärksam
het. Beröring, grepp, kroppshållning, muskelspänning samt händernas och fötter
nas roller är viktiga för att kunna fånga uttryck för uppmärksamhet. 

Ett barn har sin hand på tangenterna 
på ett piano och partnern skapar ge
mensam taktil uppmärksamhet genom 
att hen berör barnets hand försiktigt. 
På så sätt visar partnern att hen upp
märksammar samma sak som barnet.
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När en partner har lagt märke till barnets uppmärksamhetsfokus kan hen introdu
cera gemensam taktil uppmärksamhet genom att lägga sin egen hand vid sidan 
av barnets. Som partner behöver du beröra, men inte kontrollera, barnets hand 
samt avgöra hur beröringen kan ske utan att avbryta barnets aktivitet och rörelser. 
Försäkra dig om att barnet via sina egna fingrar eller kropp vet att du också ”ser” 
samma objekt och detaljer. Ofta innebär det att du håller och flyttar dina fingrar 
längs med personens fingrar under tiden som denne utforskar. Alternativt placerar 
du dina fingrar bredvid eller över barnets sista två fingrar. Det går att göra på sam
ma sätt även när det gäller vuxna som saknar denna erfarenhet sedan tidigare. 

För att personen ska kunna dela uppmärksamhet med sin partner kan hen vara 
hjälpt av att använda olika sinnen. Synrester kanske används som ett sätt att eta
blera kontakt med varandra, medan uppmärksamheten på något annat sker taktilt 
genom att föra partnerns hand till föremålet.

Ett barn bakar pepparkakor med sin 
partner. Barnet känner på degen med 
händerna, partnern berör försiktigt 
ovansidan på barnets vänstra hand, 
för att bekräfta att hen ser vad barnet 
gör. På det här sättet får de gemen
samt fokus.

När ett barn har blivit bekvämt med en partners händer kan partnern föra in små 
ändringar i samspelet eller i leken. Små ändringar eller variationer kan bidra till att 
väcka barnets intresse för att ta eget initiativ till taktil uppmärksamhet. 

EX
EM
PEL

Ettåriga Emma leker med sina händer. Hennes pappa pla
cerar försiktigt sina fingrar på hennes handrygg och följer 
henne i rörelsen. På så sätt signalerar han att han ser vad 
hon gör och delar upplevelsen.

Treåriga Johanna leker i badkaret och skvätter vatten med händerna. Hen
nes bror placerar sin hand på hennes handled för att säga att han ser vad 
hon gör. Han lägger sedan sin hand under hennes och skvätter han också 
men på ett litet annat sätt.

Sjuttonåriga Maja har sin hand och kind tätt intill diskmaskinen i köket. 
Hennes mamma placerar sin hand lätt över hennes för att dela hennes 
uppmärksamhet.
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Känsliga händer
En del personer med dövblindhet använder inte sina händer så mycket, eller är 
extra känsliga för beröring med just händerna. De behöver då få stöd för att hitta 
andra sätt att tillämpa samma principer. Det kan handla om att observera perso
nens hela kropp, snarare än enbart händerna. Kanske är det genom fötterna som 
hen skaffar sig mest information? Kanske via armar eller ansikte? Fortfarande 
är det viktigt att, i varje individuellt fall, hitta ett sätt att etablera gemensam taktil 
uppmärksamhet med personen så att hen upplever att du ”ser” på samma sätt, 
oavsett hur.

EX
EM
PEL

Therese är tre år och ogillar att någon tar i hennes händer. 
Föräldrarna har fått rådet att i vardagen observera hur, när och 
var hon kan acceptera kontakt med händerna. I början märk
te de att det gick bra om de placerade sin hand bredvid hen

nes hand, i stället för på, när de ville visa att de uppmärksammade samma 
sak. Efter hand gick det bra att lägga ett eller två fingrar över hennes när
maste fingrar, en strategi de fortfarande använder tillsammans.

Gemensamma teman
För att lättare få gemensam taktil uppmärksamhet med ett barn, kan ett sätt vara 
att involvera barnets egen kropp och kroppen hos den som är fysiskt nära. Ett litet 
barn med dövblindhet är först intresserat av vad den egna kroppen kan, vad an
dras kroppar kan och hur det känns. Det är en fördel om barnet gradvis kan flytta 
sin uppmärksamhet från kroppen i sin helhet till en uppmärksamhet som är mer 
avgränsad till händerna. Våra händer har förmåga att reagera på omvärlden på ett 
annat sätt än kroppen kan.

Grunden för ett oavbrutet samspel är att göra något meningsfullt tillsammans. 
Båda parters uppmärksamhet är då riktade mot varandra och en gemensam 
handling. Det kan vara att sitta tillsammans och rulla en boll på varandras kroppar, 
vispa ägg eller röra i grytan tillsammans. I dessa situationer kan du som partner 
skapa både förutsägbarhet och förväntan, att följa och att utmana. Poängen är 
att ni gör något tillsammans. Det är skillnad på att ta med någon till affären och att 
gå tillsammans till affären. Ömsesidigheten är viktig att ha med i alla situationer.

2.2 e Gemensam bakning

I filmen ser vi Mark och hans 
partner i en återkommande bak
ningssituation. Iaktta hur Mark är 
med och känner och hur partnern 
möjliggör taktilt fokus och delak
tighet genom handunderhand.

Ett exempel på taktil uppmärksamhet. 
Barnet och partnern berör en stor 
snäcka. Partnern berör snäckan  
med fingertopparna med ena handen 
och håller den andra mot snäckan.  
Partnern har sina händer under  
barnets händer.

https://library.tsbvi.edu/Play/53
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När ett barn eller en vuxen har vant sig vid gemensam taktil uppmärksamhet och 
blivit bekväm med partnerns intresserade händer kan partnern börja benämna 
saker som de berör tillsammans. I detta sammanhang kan det också handla om 
hur du kan introducera taktila tecken till personen. Det är då viktigt att utifrån 
begrepp och konceptförståelse välja tecken som personen förstår (se kapitel 4 
”Kommunikation”).

Hand-under-hand
Händernas placering kan varieras i ett taktilt socialt samspel. Handunderhand 
är ett begrepp som används för att beskriva detta. I samspel och i alla situationer 
som man gör tillsammans kan det vara naturligt att använda handunderhand. 
För att en person ska kunna bli van vid strategin handunderhand krävs att hen 
känner sig bekväm med att följa någons hand. Att lära sig följa någons händer 
sker genom positiva upplevelser av taktil gemensam uppmärksamhet samt ge
nom upprepade respektfulla inviter.

Strategin handunderhand innebär att partnern har sin egen hand under perso
nens hand. Om denna strategi används konsekvent betyder det att:

• Personen får tillgång till de sätt människor använder sina händer. Hen kan 
uppleva händer i relation till varandra inklusive rörelseriktning, den mängd 
kraft som behövs, hastighet eller tempo.

• Personen blir van att positionera sina händer för handunderhand vilket för
bereder för taktil kommunikation. Samma position kan senare användas som 
talar och lyssnarhänder i samtal (se avsnitt 4.4)

Vad kan underlätta i användning av hand-under-hand?
För att hjälpa en person att bli van vid beröring på händerna och att vara i 
taktil kontakt med andras händer kan du använda strykningar eller hand
massage med någon olja eller handlotion. 

Vid användning av handunderhand kan det vara nödvändigt att försiktigt 
stötta upp med sin egen tumme på personens hand. På så sätt kan du guida 
personen att följa med i dina rörelser. När personen blivit van att använda 
handunderhand kan du ta bort tumstödet.

Dessa tre filmer är exempel på 
hur hand-under-hand kan an-
vändas i lek och i gemensam-
ma aktiviteter. 

2.2.f Baka, baka kaka

Notera hur partnern erbjuder 
handunderhand i en sångstund. 
Hon anpassar så att barnet håller 
i partnerns tummar. 

2.2g Trummande med 
handunderhand

Lägg märke till hur handunder
hand används i den gemensam
ma aktiviteten att spela olika 
instrument. 

2.2 h Klapplek med hand
positioner

Iaktta hur handunderhand är 
en del av en klapplek med olika 
handpositioner.

Turtagning
Att ta och ge varandra tur är ytterligare en ömsesidig handling i det sociala sam
spelet. Turtagning i taktil form kan starta i en handling, en rörelse eller en gest. 
Det kan till exempel vara en utsträckt hand för att få kontakt, att ändra händernas/
kroppens läge eller upphöra med det som pågår och rikta uppmärksamheten mot 
partnern. Det kan också handla om olika former av rytm och rörelselekar som till 
exempel en klapplek. I lek eller andra gemensamma aktiviteter sker det när par
terna uttrycker att ”nu är det din tur och nu är det min tur”. Turtagning består av tre 
ingredienser, att ta tur, behålla tur och ge tur. Att lämna över turen behöver kunna 
uppfattas ur ett taktilt perspektiv. 

https://www.youtube.com/watch?v=nTgVwn0ZrXM 
https://www.youtube.com/watch?v=BjmRHozfA9g&t=3s
https://vimeo.com/636224685/5f7d4df793
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Barnet och partnern sitter vid 
bordet och leker turtagning i 
en handlek.

Kom ihåg!
Turtagning i lek och i 
vardagen är grunden 
för att kunna ta tur i 

ett samtal.

Hur kan man underlätta turtagning i samspelet?
En person med medfödd dövblindhet bearbetar information från samspelet. 
Ofta sker det genom att bli stilla och vända blicken mot ljuset, eller genom 
att böja huvudet bakåt. Det betyder att personen fortfarande har sin tur, men 
behöver tid för att bearbeta det som sker. Invänta därför och se personens 
reaktion efter detta.

Om ett barn har svårt att ta tur, så försök att vänta ut och uppmuntra barnet. 
Visa taktilt hur hen kan ta tur.

EX
EM
PEL

Anton sitter i sin pappas knä. Han tar sin tur genom att 
sträcka upp handen och lägga den mot pappans käke och 
vänta. Pappan bekräftar sin tur genom att säga AAAnton 
och därigenom röra på munnen i en bestämd rytm. Anton 

känner rörelserna i pappans käke. När pappan tystnar och blir stilla tar 
Anton turen genom att puffa lätt på pappans kind. Pappan upprepar leken. 

Rut har taktil massage som en återkommande rutin i veckan. Hon sitter i 
sin soffa tillsammans med sin assistent. Assistenten sitter nära och de har 
doftat på massageoljan tillsammans. Assistenten väntar in Rut och efter en 
stund vänder hon upp handflatan i knät som ett tecken på att det är assis
tentens tur. Assistenten tar sin tur genom att placera massageflaskan i hen
nes hand och vänta. Rut återtar turen genom att känna på flaskan och bli 
stilla en stund. Sedan ger hon flaskan till assistenten och sträcker ut sin fot. 

Linda har sin son David i knät. Hon sjunger och klappar med sina hän
der mellan Davids händer. När Linda slutar, pausar hon och inväntar hans 
respons och tur i samspelet. David reagerar inte så Linda börjar återigen 
sjunga och klappar på hans hand för att visa att det är hans tur att klappa nu.

Hanna är lärare till Emil. De sitter tillsammans och skapar en taktil tavla 
där de limmar taktila föremål på ett tjockare papper. Hanna använder hand
underhand så att Emil kan känna när hon tar upp limstiftet och limmar på 
pappret. Hon byter handställning med vänster hand så att hennes hand 
vilar på Emils, sedan lägger hon limstiftet försiktigt mot hans högra hand för 
att tala om att det är hans tur att limma om han vill.

Dessa två filmer är exempel  
på hur turtagning kan  
intro duceras och se ut.

2.2 i Klapplek med  
turtagning

Lägg märke till hur turtagning blir 
en del av denna klapplek genom 
byte av handpositioner.

2.2 j Turtagning med  
trumma

Notera hur partnern uppmuntrar 
Vincent att ta sin tur i att slå på 
trumman genom att pausa och 
invänta. 

https://vimeo.com/636224685/5f7d4df793
https://vimeo.com/662612542/7fbd7a6774
https://vimeo.com/662612542/7fbd7a6774
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3. Att skapa förståelse  
för sin omvärld

Att utforska sig själv och sin omvärld är något som 
sker tidigt i våra liv och är ett sätt att skapa mening, 
sammanhang och förståelse. En av de viktigaste 
uppgifterna för dem som finns runt personen med 
medfödd dövblindhet är att ge förutsättningar för  
utforskning och begreppsbildning. Det sker bland 
annat genom att uppleva omvärlden tillsammans  
och dela de gemensamma erfarenheterna.

3.1 Tillgång till omvärlden – en utmaning
Svårigheterna inom det här området hänger ihop med kombinationen av syn och 
hörselnedsättning. Konsekvenserna handlar dels om begränsad tillgång till infor
mation om omvärlden, dels om försvårad kommunikation med andra. 

Alla barn använder hela kroppen för att skaffa sig information och förståelse av 
omvärlden. Så småningom tar syn och hörsel över mer och mer. Framför allt är 
det synen som gör att barn blir motiverade att utforska sin omvärld. Om ett barn 
med dövblindhet har en synrest, ökar såväl viljan att utforska som förmågan att 
förstå sin omvärld.

En partner behöver ständigt utgå från sättet som personen upplever sin omvärld 
på, med hela sin kropp och sitt taktila sinne. Nedan finns exempel på hur utforsk
ningen kan gå till och vad det taktila sinnet uppfattar gällande egenskaper eller 
kvaliteter.

Utforskning Egenskaper/kvaliteter

Gnugga fingret över objektets yta
Gnugga objektet över läpparna/käkarna 
Skrapa med naglarna
Slicka

Textur/vått/torrt

Klämma eller peta på föremål
Bita i eller slå objektet mot kroppen

Hårdhet/mjukhet/vibration

Vila handen på objektets yta
Hålla objektet mot någon kroppsdel

Temperatur/vibration/vått/torrt

Hålla föremål i handen
Balansera föremål på huvudet eller på kroppen

Vikt

Följa föremålets konturer Exakt form

Hålla eller gripa föremål
Omfamna föremål

Form/storlek/volym/vibration

Manipulera föremålet med händer eller kropp 
till exempel dra i, trycka på

Elasticitet, böjlighet, möjlighet att ta isär eller 
ej, kunna stoppa något i
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Omvärlden utanför en armlängds avstånd är oftast inte tillgänglig, därför behö
ver du som partner visa och fysiskt presentera den. Var extra observant på det i 
nya situationer.

Utforskningen utgår ofta från en trygg bas i form av en partner som personen har 
en trygg relation med. Som partner kan du presentera personer, saker och rum för 
att stödja utforskning och omvärldsförståelse. Du kan också utgå från personens 
egna initiativ och intressen. Du behöver vara uppmärksam på hur hen utforskar 
och vad hen blir intresserad av. Försök observera på vilket sätt personen tar emot 
känselintryck. Var och på vilket sätt upplevs de?

Att ge tillgång till omvärlden betyder att stödja personen i att få en uppfattning om 
ting och företeelser. Nedsättning av både syn och hörsel påverkar flödet av infor
mation och gör att personen missar mycket av det andra enkelt får till sig.

EX
EM
PEL

Albin är fyra år och tecknar ”ugn” när han känner på ett hand
tag till en dörr. Albins pappa tänker att hans upplevelse av en 
ugn är när han är med och känner på handtaget och öppnar 
ugnen. För att Albin ska få en förståelse för vad en ugn är låter 

hans pappa honom utforska ugnen när den inte är på. De känner inuti och 
utanpå, undersöker vreden och knappar. Albin får också vara med och till
reda mat som de stoppar in i ugnen, de sitter utanför och känner att ugnen 
blir varm och tar ut maten tillsammans.

Herman är sex år och uttrycker ”sten” när han känner på en okokt potatis. 
Hans lärare uppmärksammar det och de kommunicerar om potatisen. Lä
raren tänker att Herman förknippar potatis med något som är varmt och 
mjukt och sten med något som är kallt och hårt. Under de följande veckor
na har de tema potatis i skolan. Herman får vara med och köpa potatis i 
affären och de åker till en gård som har självplock där han kan få plocka 
potatisen ur jorden. De tillreder potatisen på olika sätt och kommunicerar 
om allt de gör för att jämföra och få förståelse för konceptet potatis.

Från kropp till händer
För ett barn med medfödd dövblindhet fyller händerna samma funktion som synen 
och hörseln hos seende och hörande barn. Händerna blir barnets ögon, öron och 
röst.

Hos ett nyfött barn har händerna ännu inte fått funktion som verktyg, utan hålls vid 
sidan av kroppen. Det tar tid att utveckla händerna som verktyg. Denna period kan 
vara längre för barn med medfödd dövblindhet. Uppmuntran från partnern att bli 
nyfiken är därför extra viktig. Ibland kan man även se ungdomar och vuxna med 
medfödd dövblindhet, som håller händerna väldigt nära kroppen. Normalt tar det 
lite längre tid för de här barnen att utveckla förmågan att använda händerna för 
utforskning, samspel och kommunikation med andra. De behöver mer stöd i att 
bli nyfikna på omvärlden, få veta att det finns personer och föremål utanför dem 
själva som kan vara intressanta och spännande att beröra eller utforska. 

3.1 a Att erbjuda hand 
underhand vid taktilt  
motstånd

Filmen visar hur en partner re
spektfullt försöker locka ett litet 
barn, Kailee, att använda sina 
händer. Notera hur partnern först 
berör Kailees arm och väntar 
tills hon själv tar initiativ med sin 
hand.

https://www.youtube.com/watch?v=-8nLvezuOyA&t=1s
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Framförallt barn, men ibland även vuxna, behöver uppmuntras till att utforska om
världen med alla sina sinnen. Utforskning hjälper personen att utvecklas inom alla 
områden.

Hur kan man stödja tillgång och vilja till utforskning?

• Tillhandahåll olika föremål nära personen, till exempel fastsatta i ett snö
re på en stol, barnvagn eller rullstol för att uppmuntra till taktil utforsk
ning. Låt personen utforska föremålen i sin egen takt.

• Lek lekar med föremål som uppmuntrar utforskning, såsom att gömma 
föremål innanför kläderna för att uppmuntra till att leta efter dem.

• Placera föremål nära personens händer, så att hen själv kan känna att 
de är där och bli nyfiken.

• Kombinera olika slag av sinnesstimulering, till exempel genom att ad
dera ljus till föremål som låter, vibration till ljus, intressanta texturer till 
färgglada föremål. Det kan handla om att känna vibrationer från ett piano 
eller att placera en leksak som låter på en upplyst yta.

Dessa tre filmer är exempel 
på vikten av tillgång till taktil 
utforskning 

3.1 b Eli på golvet innan 
anpassning

Iaktta hur stillsam Eli är på detta 
klipp och hur hen ligger med 
armar och händer under sig. 

3.1 c Eli på golvet efter 
anpassning

Notera skillnaden i Elis fokus, 
aktivitet och kroppspositionering 
efter tillgång till taktil utforskning.

3.1 d Rylan före och efter 
anpassning
Lägg märke till skillnaden i Ryans 
fokus och aktivitet före respektive 
efter tillgång till taktil utforskning.

När någon ogillar att ta i vissa material med sina händer
Utöver dövblindhet kan en person ha ytterligare funktionsnedsättningar som på
verkar hens motorik och preferenser för att använda armar och händer. Det kan 
resultera i obehag inför särskilda material eller texturer. Försök att utröna vad per
sonen föredrar när det gäller drycker – kalla eller varma; ytor – släta eller ojämna; 
föremåls egenskaper – vibrationer, rörelser eller stillhet samt olika material – vått, 
kladdigt, slemmigt, torrt. Det kan också underlätta att introducera material i roliga 
och kända aktiviteter.

EX
EM
PEL

Elins mamma har märkt att Elin inte tycker om att beröra 
vissa texturer och material med händerna. Hemma erbjuder 
hon därför Elin att utforska material som hon kan kontrollera 
med sina händer, till exempel okokt ris, torr sand eller bomull. 
Dessa material går bättre än yoghurt, fingerfärg och lera.

Ola är assistent till Simon på förskolan. Simon tycker om sånger och rö
relser. En dag har Ola tagit fram lera att arbeta med. Simon är först lite 
avvaktande till att känna på leran, men när Ola erbjuder sina händer och 
samtidigt sjunger en sång om att arbeta med lera går det lättare.

https://www.youtube.com/watch?v=cKQ2w8R-5uM
https://www.youtube.com/watch?v=n-3QJArhmQk
https://www.youtube.com/watch?v=n-3QJArhmQk
https://library.tsbvi.edu/Player/18398
https://library.tsbvi.edu/Player/18398
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Att utforska vardagen hand-under-hand
I omvärldsförståelse och utforskning via det taktila sinnet spelar strategin ”hand
underhand” en stor roll. Handunderhand är användbar i alla gemensamma var
dagssituationer. Strategin innebär att partnern har sin egen hand under personens 
hand. När den används konsekvent i utforskning bidrar det till att:

• Ge en person som helt saknar syn eller har synnedsättning 
rumslig medvetenhet genom taktil erfarenhet.

• Uppmuntra till delaktighet i de rutinuppgifter i vardagen som 
barn ännu inte kan utföra självständigt.

• Stimulera nyfikenhet kring vad som finns omkring personen samt 
öka lusten att utforska och utföra saker, vilket i sin tur minskar 
passivitet och beroende. Med personens händer ovanpå part
nerns händer kan hen välja att följa med partnerns händer. Det 
kräver ett aktivt lärande av personen.

Kom ihåg!
När något presenteras 
ska partnern alltid ha 

sin hand underst.  
Då kan personen välja 

om hen vill känna.

Partnern har sin hand 
under barnets hand när 
hen känner på gröten i 
en tallrik.

Dessa fyra filmer är exempel 
på hur hand-under-hand kan 
användas i dagliga aktiviteter 
för att främja delaktighet och 
utforskning

3.1 e Hand under hand  
i en matsituation och matte
lektion

Notera hur Collins partner an
vänder och anpassar med hand 
under hand för att stötta upp när 
det behövs.

3.1 f Handunderhand  
vid visande av föremål

Lägg märke till hur partnern smy
ger in sin hand under barnets så 
att han kan välja om han vill vara 
med i upplevelsen eller inte.

3.1 g Handunderhand vid 
nedsatt rörelseförmåga

Notera hur handunderhand an
vänds och anpassas utifrån perso
nens motoriska förutsättningar för 
att främja delaktighet i situationen.

3.1 h Plantera i en kruka

Lägg märke till hur handunder
hand används som en förstärkning 
till det som kan uppfattas visuellt 
för att bibehålla eller få gemen
samt fokus.

Hur kan man introducera hand-under-hand i vardagsaktiviteter?
I introduktion av handunderhand i vardagsaktiviteter är det oftast lättast att 
börja genom att erbjuda sin hand under personens hand. Välj ut motiveran
de och meningsfulla aktiviteter för personen. Till exempel att tända, släcka 
lampor, stänga och öppna dörrar. Undvik aktiviteter som är alltför motoriskt 
krävande eller komplexa i början, som exempelvis att skära mat på tallriken 
eller knyta skosnören.

För att kunna följa någons händer när hen visar detaljer eller förklarar mer kom
plexa företeelser, med hjälp av handunderhand behöver personen vara van vid 
att ”observera” via handunderhand.

https://www.youtube.com/watch?v=kptUPUZD0sc
https://www.youtube.com/watch?v=kptUPUZD0sc
https://www.youtube.com/watch?v=kptUPUZD0sc
https://www.youtube.com/watch?v=DQBAmX4R55A
https://www.youtube.com/watch?v=DQBAmX4R55A
https://vimeo.com/636235767/8a618accd7
https://vimeo.com/636235767/8a618accd7
https://vimeo.com/662599405/ecd96dc292
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Om en person har fysiska nedsättningar, som påverkar den egna förmågan att 
röra och använda sina händer, kan du i stället erbjuda beröring eller kontakt med 
andra delar av kroppen. 

3.1 i Erbjuda dricka

Filmen visar hur kontakt mot 
kroppen kan användas istället för 
hand-under-hand, om det finns 
motoriska nedsättningar som 
påverkar rörlighet i händerna.

Placering och positionering
Personer med medfödd dövblindhet kan ha motoriska nedsättningar som ger på
verkan på balansen. Det är då viktigt att personen får stöd i att hitta bäst position 
med kroppen för att hen ska kunna använda både kropp och händer i sin utforsk
ning.

Var man är placerad i förhållande till varandra spelar också roll för personens 
utforskning. Det är viktigt att du som partner finns inom tillgängligt avstånd och 
stannar kvar på samma plats när personen börjar utforska omvärlden på egen 
hand. Det skapar trygghet och bra förutsättningar för hen att hitta tillbaka till dig.

Tänk även på hur du placerar dig för att alltid vara taktilt tillgänglig. Ni kan sitta 
eller stå ansikte mot ansikte, sida mot sida eller så kan du sitta eller stå bakom 
personen. Dessa positioner underlättar även användning av handunderhand. 

Dessa två filmer är exempel 
på hur olika positioneringar 
kan underlätta utforskning och 
delaktighet.

3.1 j Positionering bakom

Notera hur partnern justerar sin 
position till bakom Chris för att 
underlätta taktil kontakt med bå
das händer och med materialet. 

3.1 k Borra liggande
Lägg märke till hur en liggande 
position underlättar för Olles fo
kus, koncentration samt delaktig
het i aktiviteten. Notera även hur 
partnern anpassar i situationen.

Tid för utforskning och bearbetning
I början tar det tid att utforska med hela kroppen och det taktila sinnet. 
Det beror på att det är många delar som behöver sättas ihop till en hel
het. Det kan vara nödvändigt att upprepa flera gånger för att perso
nen ska kunna börja kategorisera, skapa mening och sammanhang. 
Ett exempel: personen kan behöva använda hela sin kropp för att 
få en uppfattning om hur stort rummet är. Hen kanske lägger sig 
ner för att skapa en uppfattning om rummet från huvud till fötter, 
flyttar sig och gör om det igen och igen. Det kan behövas många 
tillfällen för att skapa den rumsliga förståelsen.

Ungdomar och vuxna med dövblindhet har ofta många erfarenheter 
av taktil utforskning och mycket för dem är redan känt. Därför kan 
det se ut som om de inte är så intresserade av att utforska. Men de 
behöver få möjlighet att utforska nya situationer, platser och upp
levelser.

En pojke utforskar en boll med händer, ansikte, 
läppar och luktsinnet. En partner står bakom 
honom och en annan står mitt emot och deltar i 
utforskningen av bollen.

https://vimeo.com/662606412/9a6f1c86a8
https://www.youtube.com/watch?v=kbzEFa7fiOE&t=1s
https://vimeo.com/662605282/61b6b4eb9a
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Att utforska handlar om att ta in och bearbeta ny information. För att kunna ta in in
formation taktilt behöver den upprepas. Det kan handla om att gå över en tröskel i 
en dörröppning flera gånger, att gå längs med en vägg fram och tillbaka, att öppna 
och stänga en dörr många gånger och så vidare. En sådan form av bearbetning 
förväxlas ibland med märkligt beteende eller tvång. 

Kom ihåg! 
Det finns ofta ett syfte  

och en mening med det en 
person med dövblindhet 

gör. Din uppgift som  
partner är att försöka  

förstå vad.

EX
EM
PEL

Saga arbetar som förskolelärare till Björn som är fem år och 
har medfödd dövblindhet. Han har börjat på en ny förskola. 
Saga observerade att Björn behövde mycket tid i början för att 
utforska henne som ny person. Björn var då upptagen av hen

nes ansikte, hår och glasögon. Saga har låtit honom känna på henne när 
hon tagit kontakt. Efter hand observerade Saga att Björn även utforskade 
andra vuxna och barn på förskolan. Hon började då underlätta det genom 
utforskning handunderhand och benämna personerna han utforskar.

Olle är assistent på en daglig verksamhet där Joel har börjat arbeta flera 
dagar i veckan. Joel har medfödd dövblindhet och har varit upptagen av att 
utforska rummen på den nya arbetsplatsen. Olle har observerat att Joel går 
längs med väggen, samtidigt som han rör vid den med handen och känner 
på underlaget med fötterna. Han har haft en utgångspunkt vid ytterdörren 
och gått längs med samma sträcka upprepade gånger. Sedan har han ut
ökat utforskningen till rummet bredvid. Olle har hållit sig i närheten och låtit 
Joel utforska på egen hand i början, men ska nu försöka dela utforskningen 
med honom.

3.2 Begriplig och hanterbar vardag
Rutiner är viktiga för alla människor för att få sammanhang, överblick och förståel
se för sitt liv och sin vardag. För barn med medfödd dövblindhet är vardags rutiner 
extra viktiga som en del av lärandet.

Rutiner i vardagen
Rutiner i vardagen har normalt en början, ett innehåll och ett slut. Detta kan nyttjas 
till att ge stöd för tidsuppfattning och förståelse av koncept. Början av en rutin eller 
aktivitet bör ge barnet ledtrådar om vad som ska hända härnäst, till exempel med 
stöd av symboler. Vuxna personer får ofta ganska god erfarenhet av detta över 
tid. Symbolerna kan också ingå i taktila kalendersystem.

3.2 a Början och slut

Den här filmen kan du spola fram 
till 00.35. Där finns ett exempel 
på hur en taktil kalender används 
gemensamt för att stötta uppfatt
ning av aktiviteter och ordning 
på rutiner samt början, innehåll 
och slut.

Symboler i vardagen
Det är viktigt att erbjuda en person med dövblindhet olika sätt att skaffa sig infor
mation om vardagen. På så sätt får hen inte bara veta vad som ska hända, utan 
kan också uppleva att hen har kontroll över sitt liv. Många använder konkreta före
mål för att få överblick över sin vardag. Föremålen kan representera aktiviteter, 
upplevelser, platser eller personer. Det är viktigt att välja föremål som är menings
fulla för personen. Miniatyrer kan vara mycket svåra att förstå.

https://library.tsbvi.edu/Play/120
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Vardagssymboler kan vara objekt, eller delar av objekt, som associeras med en 
aktivitet, textur eller form:

• Riktiga föremål, till exempel tandborste för tandborstning och bilkudde eller  
bilbälte för att åka bil.

• Delar av föremål, till exempel ett halvt sugrör för dricka, en bit av en grimma 
för ridning.

• Material som förknippas med en viss aktivitet, en bit tyg av samma material 
som personens badkläder kan till exempel representera ”åka till badhuset”.

En flicka håller sin ena hand på en 
tandem cykelsadel. Med den andra han
den tar hon emot ett cykelhandtag av sin  
partner. Cykelhandtaget är en del av ett 
större föremål, cykeln, och representerar 
cykel och aktiviteten att cykla tillsammans.

Hur kan man tänka vid val av taktila symboler?
Ett sätt att hitta vardagssymboler är att själv testa att ha dövblindhet i de spe
cifika situationer där en symbol kan fylla en funktion. Det gör det möjligt att 
uppleva vad som känns och hur. Det kan till exempel vara repet eller kedjan 
på en gunga eller ett speciellt material. Välj ett objekt som är meningsfullt för 
personen och utgå från hur det känns. Se till att det är utbytbart mot något 
likadant ifall det går sönder. Använd det över tid. Ge det till personen innan 
det är dags att till exempel byta aktivitet och invänta respons. Lägg gärna 
även till det taktila tecknet.

EX
EM
PEL

Gustav har varit på besök på ett tivoli. Hans assistent har 
sparat föremål från besöket för att kunna ta fram dem och 
kommunicera om det i efterhand. De har en popcornbägare, 
ett åkband och ett sugrör. De sparade föremålen har även 
underlättat för Gustav att kommunicera om resan med andra 
personer än de som var med.

Mikael är fem år gammal. Ett par glasögon används för att identifiera tiden 
han spenderar med sin lärare. Mikaels assistent lägger glasögonen i kalen
dern på dagar då han ska träffa sin lärare. I slutet av sitt möte med läraren 
flyttar Mikael in glasögonen i sitt ”färdigt-fack”.

3.2 b Symboler för  
morgonrutinen

Denna film visar hur två föremål, 
kam och borste, representerar  
aktiviteter som ingår i en morgon
rutin. Lägg märke till hur före
målen introduceras via den taktila 
kalendern, hur de benämns av 
partnern och används gemensamt.

https://www.youtube.com/watch?v=WNHJnUIGQ_U
https://www.youtube.com/watch?v=WNHJnUIGQ_U
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Agera taktil förebild och modell 
Ett barn som ser och hör har hela tiden tillgång till hur andra i omgivningen gör. Det 
kan vara föräldrar, syskon eller andra personer. Barn gör inte alltid vad föräldrarna 
säger, utan härmar vad de gör i ett slags modellinlärning. För att ett barn med 
medfödd dövblindhet ska få samma förutsättningar är det viktigt att hen också får 
tillgång till förebilder på motsvarande sätt. För att kunna vara en förebild behöver 
du vara kroppsligt nära, så att barnet har möjlighet att känna vad och hur du gör. 

Bilderna nedan visar några vardagliga rutinsituationer. Situationerna består av 
flera moment, där olika taktila strategier kan användas av partnern som agerar 
modell.

Ett barn och hans partner öppnar 
locket på en burk. Barnet håller 
om burken med ena handen 
och partnern håller ovanpå hans 
hand runt burken. Partnern har 
sin andra hand runt locket med 
barnets andra hand ovanpå och 
barnet följer med i rörelsen. 

Ett barn och hans partner brer 
smör på en smörgås. Barnet 
och partnern håller i smörkniven 
tillsammans, partnern har sin 
hand underst och barnet följer rö
relsen. Båda håller i smörgåsen 
med sin andra hand. Partnern 
visar och stöttar.

Ett barn håller med båda händer
na om en tallrik och hans partner 
stöttar upp försiktigt genom att 
hålla sina händer ovanpå barnets 
och stå bakom.
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Exempel tvätta händer

1. En pojke och hans partner som står på huk mittemot 
och gör det taktila tecknet (/rörelsen) för att tvätta 
händerna. Partnern har sina händer under pojkens.

2. Partnern stöttar pojken med att ta tvål ur en flaska. 
Pojken kupar sina händer och partnern håller sin ena 
hand under hans händer och trycker samtidigt på 
tvålpumpen. Med den andra handen håller partnern 
pojkens handled och har tummen runt hans tumme. 

3. Användning av ”handunderhand” för att sätta på 
vattnet vid ett handfat. Partnern står bakom pojken 
och håller sin ena hand runt hans handled och tum
men där vattnet ska komma. Pojken har kupat sin 
hand. Den andra handen har partnern på kranen och 
under pojkens hand. 

4. Båda står tillsammans framför handfatet, partnern 
står bakom och fungerar som modell i rörelsen 
”tvätta händerna”. Pojken håller sina händer utanpå 
partnerns händer och följer med i rörelsen. 

5. Pojken står med händerna under kranen, partnern 
står bredvid och stöttar honom i rörelsen när han 
tillåter det. Partnern styr/visar genom att mycket 
försiktigt hålla om pojkens händer.

6. Användning av ”handunderhand” vid torkning av 
händerna. Pojken och hans partner står mitt emot 
varandra och håller i en handduk. Partnern har sina 
händer underst och håller i handduken och pojken 
har sina händer ovanpå.
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Ett sätt att agera förebild är att vägleda personen i omvärlden på ett sätt som 
möjliggör och underlättar taktil utforskning. Det finns flera skäl att underlätta för 
personen på detta sätt. Ett är att utforskning genom det taktila sinnet är tids och 
energikrävande. Vägledning sparar tid och energi för personen, eftersom hen då 
kan använda återstående energi till att förstå och tolka omgivningen i relation till 
sig själv. Det kan till exempel handla om att visa perso
nen var stolen finns i ett rum, i stället för att hen själv 
måste känna in hela rummet. Ett annat exempel är att 
visa personen detaljer eller variationer i något som hen 
håller på att utforska. Det kan vara syskon, kompisar el
ler föräldrar som på det här viset blir förebilder/modeller. 
Modellerna fungerar också som igenkänning – ”någon 
som gör som jag” eller ”någon som gör lite annorlunda 
än jag”. 

Ytterligare ett skäl att vägleda är att det är svårt för bar
net att uppleva ständigt skiftande situationer utan stöd. 
Det kan då underlätta att hjälpa till genom gemensamt 
taktilt fokus. Det kan handla om leksituationer med flera 
personer där roller, turtagning och saker snabbt föränd
ras. 

Vägledning kan också underlätta för att skapa förståelse 
för vår kultur och miljö. Det kan handla om att känna till 
vilka roller saker i miljön har, till exempel att uppfatta något av 
trä som ett bord. Vägledningen kan här handla om att ge perso
nen stöd i att förstå olika sakers funktioner, till exempel vad man har 
bord och stolar till. I det arbetet behöver barnet en partner för att få tillgång till mil
jön. Annan vägledning kan handla om att få en taktil upplevelse av hur andra per
soner hälsar på varandra, hur konflikter kan lösas och hur andra uttrycker känslor.

Partnern (till vänster) visar var stolen 
finns i rummet genom att ha sin hand 
under personens hand.

Hur kan man agera taktil modell och vägleda i vardagen?
Arrangera en aktivitet så att ni har samma material, till exempel PlayDoh 
eller en kakdeg och kakformar. Sitt bredvid personen och gör dina händer 
tillgängliga så att hen kan beröra dem och följa dig i dina rörelser. På det här 
sättet kan du underlätta och visa olika sätt att göra aktiviteten. 

Låt barnet vara med och beröra och följa dina händer i aktiviteter i vardagen. 
Det kan till exempel vara under måltider eller vid tandborstning. Var gärna 
bakom med dina armar runt barnet, så att hen kan bli vägledd att delta i akti
viteten genom att följa dina armar och händer.

3.2 c Delar på en sko

Filmen visar hur en liten flicka 
får stöd i att få förståelse för hur 
skor känns och hur de ofta är 
utformade. Notera hur partnern 
agerar modell genom att benäm
na och visa taktilt.

https://www.youtube.com/watch?v=yXQb9MHDvnI
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3.3 Dela utforskning och upplevelse
För att stimulera begreppsbildning och kategorisering är det 
viktigt att skapa tillräckligt många gemensamma upplevel
ser, vilket gör det möjligt att utforska på sitt eget sätt.

En bra och rekommenderad grund för att utveck
la olika begrepp är att använda lek och att utgå 
ifrån barnets intressen. Du som partner kan 
hjälpa barnet att utveckla förståelse för be
grepp genom att introducera olika föremål 
som exempelvis har olika storlek och vikt. 
En boll kan till exempel vara stor eller liten, 
vara hård och studsa bra eller vara mjuk 
och möjlig att krama ihop.

En flicka sitter i en korggunga. 
Gungkänslan får henne att tänka 
på en annan situation där hon 
upplevt känslan av att gunga.

Bildserien nedan beskriver hur du som partner på ett försiktigt sätt kan introducera 
nya föremål, i detta fall en hårborste, för att sedan kunna kommunicera om dem.

1. Barnets partner håller hårborsten i sin hand med handryggen 
uppåt. Barnet håller sin hand på partnerns handrygg.

2.  Partnern vrider den hand som håller hårborsten.

3. Partnern vrider sin hand ytterligare så att hårborsten kan uppfattas 
av barnets hand.

4. Barnet håller själv i borsten med båda sina händer
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Att dela utforskningen är viktigt, men inte alltid lätt. Personen är ofta upptagen 
med sina händer i utforskandet. Se till att finnas nära och lägg din hand försiktigt 
på personens hand för att visa att du ser vad hen gör. Försök att dela upplevelsen 
och kommentera på personens kropp i stunden, eller genom talar och lyssnar
händer när du får ett tillfälle att göra det. (Se vidare avsnitt 4.)

Bildserien nedan beskriver hur du kan använda olika taktila strategier vid utforsk
ning av ett föremål.

Ett barn och hennes  
partner står nära, sida vid 
sida. De luktar gemensamt 
på en apelsin. De har sina  
huvuden tätt ihop och 
utforskar apelsinen till
sammans. Flickan håller 
med båda sina händer 
under partnerns händer.

Här är det partnerns  
händer som utforskar 
apelsinen och barnet  
följer med sina händer.

 

Vad kan vara tecken på att personen uppskattar upplevelsen?
Att en person låter sina händer följa dina, tar egna initiativ när du väntar in 
respons och är känslomässigt engagerad är generella tecken på att hen upp
skattar er gemensamma upplevelse.
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Skapa begrepp genom kroppsliga upplevelser
Utforskning är en viktig del i att bilda begrepp. För en person med medfödd 
dövblindhet sker detta främst med kroppen. Det betyder att hen använder sina 
kroppsliga upplevelser för att kategorisera och skapa begrepp. Till exempel kan 
gunga, hängmatta och hängbro upplevas som något gungbart och bord, stolar, 
trappor som något sittbart och så vidare. Personen kan också bilda begrepp och 
kategorier utifrån hur en struktur känns. Det kan vara bra att du som partner går in 
och benämner saker och personer när det är möjligt.

Personen känner på vattnet som rinner ur 
kranen och associerar till känslan av vatten i 
andra sammanhang, som regn mot ansiktet 
eller duschens vattenstrålar mot kroppen. 

Dessa fyra filmer visar ex-
empel på hur personen får 
tillgång till utforskning som 
bidrar till egen förståelse av ett 
begrepp.

3.3 a Utforskning av en 
borrmaskin

Iaktta hur Dante får taktila er
farenheter av föremålet och kan 
befästa sin förståelse av föremå
lets olika egenskaper.

3.3 b Utforskning av  
skruvdragare

Lägg märke till hur Olle håller 
ovansidan av skruvdragaren mot 
sin tinning för att känna vibratio
nerna. På så sätt utforskar Olle 
föremålet utifrån sina egna för
utsättningar och får utforska det 
taktilt innan användning.

3.3 c Få tillgång till andra 
och kunna jämföra och  
kategorisera

I filmen ser vi hur Linus, tillsam
mans med två partner, känner på 
Linus haka och skäggstubb samt 
på ena partnern. På så sätt får 
Linus en taktil upplevelse av sig 
själv och andra som har skägg 
men som ändå känns olika.

3.3 d Utforskning i musik
affären

Lägg märke till hur Jarvis partner 
stödjer honom i att bygga upp 
förståelse för begreppen väns
ter/höger, högt/lågt, långsamt/
snabbt, hårt/mjukt samt mönster 
och rytmer.

https://vimeo.com/636231647/a90df6f290
https://vimeo.com/636231647/a90df6f290
https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/667269623/b015378e06
https://vimeo.com/667269623/b015378e06
https://vimeo.com/667269623/b015378e06
https://www.youtube.com/watch?v=BjmRHozfA9g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BjmRHozfA9g&t=3s
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För att få förståelse för begrepp i vardagen är det viktigt att en person med med
född dövblindhet får vara med i alla delmoment som hör ihop med olika vardags
situationer. För att till exempel förstå begreppet matlagning behöver personen få 
vara delaktig och känna varje delmoment: ta fram alla ingredienser och tillbehör, 
hacka, steka, koka, duka, diska och så vidare. Om personen behöver stöd i vissa 
moment låter du hen hålla sin hand på din. Då kan hen känna rörelserna i situatio
nen, till exempel att ta upp mat från tallriken med en gaffel.

3.3 e Få vara med i alla del
moment för att få förståelse

De här tre klippen illustrerar 
vikten av att få vara med i olika 
delmoment för att kunna få en 
helhet. Sekvenserna handlar om 
att tillverka en bänk. Lägg märke 
till hur Olle får taktil tillgång till 
momenten och hur görandet i 
aktiviteterna sker med hela  
kroppen. 

Delmoment 1

Olle sågar och skruvar och fäster 
sedan brädan på bänken.

Delmoment 2

Olle får känna att bänken är 
ranglig och att den gungar.

Delmoment 3

Olle fortsätter såga och skruva 
fler bräder.

Intrycksfulla upplevelser
Vad är en intrycksfull upplevelse? Svaret är att det varierar från person till person 
och från situation till situation. Det är alltid bra att tänka på att upplevelsen behöver 
vara möjlig att uppfatta med kroppen och att den ska väcka känslor. Det kan till ex
empel handla om att bada och utforska vatten, att snurra i en gunga, att sitta nära 
i en soffa och ha kontakt med fötterna, att borsta tänderna med en eltandborste, 
att utforska olika underlag på marken med hela kroppen eller att klättra i berg. 
Intrycksfulla upplevelser kan med andra ord vara både små och stora gemensam
ma aktiviteter, som på olika sätt ger intryck och lämnar spår hos personen. Det 
kan vara bra att försöka skapa olika upplevelser för personen. Kom ihåg att det är 
mycket roligare att kommunicera om något annat än det ni gör varje dag. Försök 
därför att hitta roliga och spännande upplevelser bortom vanliga rutinmoment.

Som partner är det viktigt att uppmärksamma vad som händer i de gemensamma 
upplevelserna, vilken del av kroppen som involveras och hur det känns för perso
nen. Det kan till exempel vara hur rörelsen av sågandet känns. Hur och var Olle 
uppfattar vibrationerna från skruvdragaren. De här intrycken kan sedan komma 
fram som uttryck och behöver då bli uppmärksammade och bekräftade av dig som 
partner. Dessa uttryck beskrivs mer i avsnittet om kommunikation.

3.3 f En intrycksfull aktivitet 

I filmen ser vi Olle som sågar 
med sin partner. Notera på vilket 
sätt aktiviteten är tillrättalagd för 
att vara intrycksfull för Olle. Han 
är delaktig i sågningen och får 
även upplevelse av plankans 
vibration genom att han sitter på 
den.

Kom ihåg!
Upplevelser behöver 

vara möjliga att  
uppfatta med kroppen 

och ska väcka 
känslor.

https://vimeo.com/667235112/91407f8eb4
https://vimeo.com/667257300/bc0db2ee40
https://vimeo.com/667254182/a912635025
https://vimeo.com/636244002/95b083f1e5
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4. Kommunikation

Alla människor behöver uppleva att de är värda  
att bli lyssnade på. Medfödd dövblindhet påverkar  
kraftigt förutsättningarna att utveckla kommunikation  
och därför behöver omgivningen ha kunskap  
om dövblindspecifikt stöd i relation till  
kommunikation.
 

Att känna att min partner bryr sig om vem jag är, vad jag gör och att hen försöker 
förstå mig ökar motivationen att kommunicera. Du kan öka viljan att umgås genom 
att visa intresse. 

4.1 Kommunikation om gemensamma upplevelser
Ju fler upplevelser man har tillsammans, desto fler möjligheter finns det 
att dela tankar och ”samtala” om upplevelserna. Det kan handla om allt 
från rutin situationer som tandborstning och påklädning till utflykter och 
semester upplevelser.

Alla människor vill kunna dela vad de tänker på, har upplevt, känner 
eller tycker. Att kommunicera med andra är dessutom en mänsklig 
rättighet. Genom att utforska omvärlden och samspela med andra 
får alla människor intrycksfulla upplevelser. De här upplevelserna 
bildar grund för innehållet i kommunikationen. För en person med 
medfödd dövblindhet behövs en kroppslig taktil upplevelseform, stöt
tad av syn och/eller hörselrester.

4.2 Kommunikation i tillgänglig form
Personer med medfödd dövblindhet uttrycker sig främst via den egna kroppen. 
Därutöver använder vissa personer konkreta föremål och grafiska symboler. Med 
goda förutsättningar, både personliga och i omgivningen, kan en del lära sig att 
använda taktilt teckenspråk. Andra har tillräckligt god syn för att lära sig delar av 
det visuella teckenspråket. Några få kan använda tal som en del av kommunika
tionen.

4.2 a Olika sätt att  
kommunicera

Filmen visar Orion tillsammans 
med sin partner. Lägg märke till 
de olika kommunikationssätten 
partnern använder: taktilt hand
underhand, tecken på Orions 
kropp samt en symbol för det de 
kommunicerar om. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv0fm2CD04s&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Fv0fm2CD04s&t=5s
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Det är svårt att veta om syn och/eller hörselrester hos en person med 
medfödd dövblindhet räcker för att hen ska kunna uppfatta mening och 
sammanhang i kommunikationen. Personen kommer alltid att vara bero
ende av det taktila sinnet. Samtidigt är det viktigt att ta vara på det stöd 
som eventuella kvarvarande funktioner hos övriga sinnen kan ge. För att 
förstå omvärlden behöver personen alltså få använda ett språk och kom
municera genom de sinnen som hen kan använda.

Personer med medfödd dövblindhet uttrycker sig med hela kroppen, men 
händerna har en extra viktig roll. Beröring kan upplevas olika: en uppmaning, 
en fråga, ett utrop, en imitation, en enkel eller en komplex kommentar. För många 
uppmaningar eller frågor kan motverka dialogen oavsett om den är verbal eller 
icke verbal. Lagom många och relevanta uppmaningar och frågor främjar interak
tionen. När man samspelar med personer med dövblindhet behöver man lära sig 
att beröra på ett sätt som kan förmedla intentionen. Intentioner kan exempelvis 
nyanseras genom snabba eller långsamma rörelser, mjuka eller bestämda rörel
ser samt olika intensitet i tryck.

Det är viktigt att du som partner lär dig att urskilja hur personen uttrycker sig. Det 
kan handla om tryckets intensitet samtidigt med emotionella uttryck. Beröring kan 
ha flera funktioner. Det kan vara att personen följer partnerns uppmärksamhet 
mot något, att hen söker kontakt med sin partner eller att hen ber om stöd och 
hjälp. För att avgöra vilken funktion det handlar om och vart uppmärksamheten 
riktar sig måste en partner alltså ta hänsyn till kontexten och beröringens olika 
egenskaper. En beröring som följer den andres uppmärksamhet är ofta lätt och 
involverar fingerspetsarna. En beröring med vilken barnet ber sin partner om stöd 
är kraftigare, barnet använder hela handen och rör sig mindre.

Det kan vara svårt att uppfatta och tolka personens uttryck. Uttrycken ser inte 
ut som du är van vid utifrån ett seende och/eller hörande perspektiv. Personens 
försök att berätta om saker kan förbises som försök till kontakt, snarare än ett sätt 
att berätta något. Det krävs därför stor medvetenhet om hur uttrycken kan se ut 
samt hur du som partner kan svara på ett sätt som når fram till personen, genom 
kroppen.

När en person med medfödd dövblindhet har upplevt något som gett intryck, kan 
det hända att hen ger uttryck för upplevelsen. Det är viktigt att du som partner upp
märksammar de här uttrycken samt bekräftar dem genom att imitera. Det blir då 
möjligt att använda uttrycken i en kommunikation om upplevelsen. Du kan anting
en kommentera upplevelsen direkt i situationen eller återberätta det ni varit med 
om vid ett senare tillfälle. Återberättandet och repetitionen av det ni kommunicerar 
om är också ett sätt att stötta minnet för personen. Det gör det också möjligt att 
kommunicera om upplevelserna över tid.

Kom ihåg!
Beröring kan ha  
flera funktioner.
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4.3 Uttryck från personer med medfödd dövblindhet
Personer med medfödd dövblindhet uttrycker sig på olika sätt, till exempel genom 
ljud, mimik, gester, handlingar och tecken. Det här materialet fokuserar på de 
uttryck som kommuniceras genom kroppen och händerna. Ofta är det svårt för 
omgivningen att uppmärksamma och tolka dessa uttryck, då de sker i en form vi 
är ovana vid. I mötet är det viktigt att omgivningen utgår från att personen uttryck
er något som har en mening. Övning är viktigt för att lära sig se personens alla 
uttryck. Uttrycken kan bestå av:

1. Spårtecken: Bodily Emotional Traces, BET.

2. HTP-tecken: Uttryck bildade utifrån utforskning av olika sakers  
form och/eller funktion.

3. Avläsningstecken: Tecken utförda på det sätt som personen  
har avläst dem genom talar och lyssnarhänder.

4. Mimetiska uttryck: Uttryck som efterliknar handlingar eller  
upplevelser som personen erfarit med kroppen.

5. Konventionellt språk: Teckenspråk.

Ovanstående fem punkter hjälper dig att minnas vad du ska titta eller leta efter för 
att få syn på personens alla uttryck. För att förstå vad hen menar med uttrycken 
behöver du i de flesta fall veta i vilket sammanhang de uppstod. Är det till exempel 
något personen känt på kroppen? Något hen utforskat? Eller försöker hen att visa 
något hen varit med om som satt spår i kroppen? Personens uttryck kan alltså 
bestå av något eller flera av ovanstående, i kombination med andra former av 
kommunikation. Du behöver också lära dig att förstå uttrycken utifrån en helhet. 
En sådan tolkning kan omfatta både kroppsliga och emotionella uttryck, såväl som 
andra kommunikationsformer i stunden.

Uttryck från små barn kan vara mycket subtila, exempelvis förändrad andning, 
kroppsspänning, ändrat ansiktsuttryck eller ett leende. Tecken på att barnet svarar 
kan vara en liten rörelse med någon kroppsdel. När det gäller kroppsliga uttryck 
använder barnet efter hand uttryck som det fått genom emotionella intryck (BET), 
eller genom att efterlikna handlingar i olika situationer. När barnet har utvecklat 
förmågan att använda händerna, som verktyg i utforskning och som en form för 
kommunikation, kan det även börja uttrycka sig genom egen teckenbildning base
rad på utforskning, konventionella tecken eller avläsningstecken. 
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Spårtecken
Uttryck från personer med medfödd dövblindhet är ofta baserade på kroppsliga 
emotionella intryck, som de fått i känslomässiga upplevelser eller aktiviteter. Ut
trycken visar sig i form av att personen tar på, eller hänvisar till, stället på kroppen 
där den speciella händelsen kändes. Det kan till exempel vara en kindpuss som 
är en ofta återkommande hälsningsritual med mamma, ett sugrör på läpparna 
när hen dricker, en gunga som kändes på ett ställe på benet, något som kröp på 
armen eller kanske en återkommande spruta i överarmen.

EX
EM
PEL

Karin är en tjej som har medfödd dövblindhet. Hon befinner sig 
med sin mamma på en vårdcentral där hon ska lämna ett prov. 
Mamman tröstar Karin efter sticket av sprutan. Båda två känner 
tillsammans på stället på överarmen. De är känslo mässigt enga
gerade och fokuserade på sticket. Det är lätt att föreställa sig att 

sticket har satt känslomässiga och kroppsliga avtryck hos Karin. Några dagar 
senare vänder sig Karin till sin mamma och lägger sin vänstra hand på övre 
högerarmen. Hon hänvisar då antagligen till det ställe på kroppen där avtrycket 
skapades. Intrycket av sticket kommer till uttryck. Karins mamma bekräftar 
gesten och de kommunicerar om upplevelsen med sprutan. 

Mammans bekräftelse gör att Karin känner sig bekräftad i sina uttryck och 
därför uppmuntras till använda samma gest senare, när hon har ont på ett 
annat ställe.

När du har uppmärksammat ett uttryck är nästa steg att tala om för personen att 
du har sett vad personen uttryckt. Det gör du genom att imitera, alltså själv göra 
likadant på ett sätt som är möjligt för personen att uppfatta taktilt. I situationer då 
personen uttrycker något genom att hänvisa till ett ställe på kroppen, berör du 
också det stället. Sedan använder du talar och lyssnarhänder och imiterar genom 
att hänvisa till samma ställe på din kropp.

Att nå gemensam mening
För att uppnå en fungerande kommunikation behöver det finnas en gemensam 
mening om vad det är ni kommunicerar om. ”Gemensam mening” betyder att ni 
tänker på och kommunicerar om samma sak. Om du inte förstår vad personen ut
trycker behöver du presentera ett tolkningsförslag och se om hen godtar det. Efter 
att ha imiterat uttrycket svarar du med talar och lyssnarhänder och ger ett förslag 
på vad du tror att personen vill förmedla.
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HTP-tecken
En person kan bilda tecken som visar det taktila intrycket av form och funktion från 
det hen har utforskat. Utifrån det kan många potentiella tecken bildas, grundade 
på den faktiska utforskningen eller känslan. Tecknen utförs då på det sätt som de 
bildligt blev utforskade på. Dessa fyra filmer är exempel 

på hur personens utforskning 
bildar grund för uttryck.

4.3 a Utforskning av ett 
halsband

Notera hur Vincent känner på 
halsbandet han har runt halsen, 
vilka variationer han använder 
och den tid han behöver. 

4.3 b Uttryck från utforsk
ning av ett halsband

Filmen visar Vincent lite senare 
samma dag efter att han känt på 
halsbandet. Lägg märke till vad 
han uttrycker med sina fingrar 
och händer och hur det liknar  
situationen med utforskningen av  
hals bandet samma dag.
 
4.3 c Utforskning av en sele

På filmen ser vi Vincent som har 
fått en ny sele till sin lift. Notera 
hur han utforskar selen och dess 
delar med armar, händer och 
fingrar. 

4.3 d. Uttryck från  
utforskning av sele

I den här sekvensen ser vi Vin
cent bearbeta utforskningen av 
sin nya sele. Sekvensen sker 
precis i anslutning till att han 
känt på selen på olika sätt. Lägg 
märke till hur han använder sin 
högra hand som han drar, håller 
och trycker på sin vänstra arm på 
olika sätt. På så sätt skapar han 
sig en mental bild av selen som 
kommer till uttryck genom hans 
arm och hand.

Hur kan jag förstå bildning av tecken?
Ta ett glas och håll det med din vänstra hand. Utforska den inre formen av 
glaset med din högra hand. Ta bort glaset men behåll din högra hand i den 
form du utforskade glaset med. Din högra hand formar nu ett tecken som 
bildats utifrån utforskning av ett glas.

EX
EM
PEL

Ola är 20 år och har medfödd dövblindhet. Det närmar sig jul 
och han har precis fått en låda med skumtomtar. Han tycker 
om att ligga i soffan och undersöka skumtomtarna med sina 
händer, läppar och tunga. När han utforskar en skumtomte 

håller han den gärna mellan pekfingret och tummen. Han gnuggar och för 
den mot munnen. Skumtomten blir mjukare och kletigare. Efter att Ola har 
gjort detta några gånger stannar han upp och pressar ihop tumme och 
pekfinger, precis där han känt det som att tummen och pekfingret sitter 
ihop med klister. Det blir hans tecken för den utforskningen. Personalen 
ser det inte först, men eftersom de filmar situationen upptäcker de tecknet 
på videon.

https://vimeo.com/666730856/e259c2839e
https://vimeo.com/666730856/e259c2839e
https://vimeo.com/636268176/7619163979
https://vimeo.com/636268176/7619163979
https://vimeo.com/666729503/92fb31bd4e
https://vimeo.com/636272574/4067a91507
https://vimeo.com/636272574/4067a91507
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Avläsningstecken
För att kommunicera i en taktil form används talar och lyssnarhänder (se avsnitt 
4.4). När en person med medfödd dövblindhet lyssnar taktilt på någon i en kon
versation håller hen sina händer ovanpå den andres. På det sättet känner (av
läser) hen tecknet från sitt perspektiv. Det får till följd att tecknet, så som personen 
återger det, kan se annorlunda ut när det gäller händernas riktning, rörelse eller 
placering. Det blir ofta spegelvänt utifrån hur personen känt tecknet från sitt per
spektiv. Avlästa tecken kan också utföras med hela armen, om det är rörelsen i 
tecknet som blivit det som hen haft lättast att uppfatta taktilt.

Hur kan jag lättare förstå och tolka avlästa uttryck?
Lägg dina egna händer under personens händer om det är möjligt. På så sätt 
kan du både se och undersöka om det blir tydligare för dig vilket tecken som 
kan ha varit upprinnelsen till personens uttryck.

Hur kan jag förstå hur sådana tecken bildas?
Prova talar och lyssnarhänder med någon annan. Den som håller händer
na underst provar att teckna ett ord, till exempel ”bok”. Lägg märke till hur 
lyssnarhänderna är placerade över talarhänderna. Vilken form har händerna 
och hur är de riktade? Ta bort talarhänderna och låt personen som lyssnade 
teckna ordet så som det kändes i lyssnarposition. Hur ser tecknet ut nu? Är 
det annorlunda än ursprungstecknet?

Hur kan vi nå gemensam mening?
Föreställ dig att du kommit fram till att en person tecknar ordet ”bok” på det 
sätt hen har avläst det taktilt. Då kan du förtydliga det genom att visa hen 
hur du tecknar ”bok”. Forma händerna försiktigt och stöd personen i att teck
na ordet. Upprepa personens tecken för bok, samtidigt som ni tillsammans 
tecknar det konventionella tecknet för bok. Det kan också vara bra att hålla i 
en bok och öppna den tillsammans för att förstärka rörelsen ”öppna en bok”. 
Syftet med det är att ni får en gemensam förståelse för vad de tecken ni har 
använt står för och att ni menar samma sak.

Mimetiska uttryck
En person visar uttryck på det sätt som hen har upplevt det med sin kropp och 
känslor. Det kan till exempel vara att rida på en häst. Personen imiterar då rörel
sen som om hen sitter på en häst och rider, det vill säga ”mimar” handlingen. Det 
kan också vara att hen imiterar handlingar eller rörelser med någon kroppsdel eller 
med händerna. De här uttrycken kallas för mimetiska uttryck.

Dessa två filmer är exempel på 
hur upplevelser med kroppen 
kan komma till uttryck.

4.3 e En taktil upplevelse 
med skynke
I filmen ser vi Johan som sitter på 
knä på golvet. Två partner för ett 
skynke upp och ner och låter det 
snudda vid Johan flera gånger.

4.3 f Uttryck efter  
upplevelsen
I den här sekvensen ser vi Johan 
som sitter kvar på knä efter 
upplevelsen med skynket. Han 
känner på skynket. Notera hans 
uttryck efter detta då han efterlik
nar upplevelsen som han erfarit 
med sin kropp.

https://vimeo.com/666732289/cd566bb760
https://vimeo.com/666732289/cd566bb760
https://vimeo.com/668237387/f5db44d46b
https://vimeo.com/668237387/f5db44d46b
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Hur kan det bli lättare att förstå mimetiska uttryck?
Utgå från hur personen uttrycker sig – vilken rörelse (handling) är det hen 
gör? Försök sedan att komma på vilka situationer som skulle kunna ligga till 
grund för den efterliknande handlingen. Det kan vara så att personen gungar 
med hela kroppen. Vilka situationer har ni upplevt tillsammans som kan vara 
ursprunget till den gungande rörelsen? Kan det vara en gunga, en vatten
säng eller vattenlek? Ett annat exempel är att personen sträcker upp armen 
i luften. Vilka gemensamma situationer kan ligga till grund för en sträckande 
rörelse?

Hur kan jag visa personen att jag vill och försöker förstå?
Då personen uttrycker något som efterliknas genom handlingar eller upp
levelser som erfarits med kroppen, använder du din egen kropp för att imitera 
och bekräfta. Positionera dig så att ni har kroppskontakt. Då kan personen 
känna dina rörelser när du imiterar handlingen.

EX
EM
PEL

Gabriel är åtta år och har medfödd dövblindhet. Han har 
många erfarenheter från att vara med och sätta på duschen 
när han ska tvätta sig. Föräldrarna gör det konventionella 
tecknet för att duscha innan duschningen. Men Gabriels sätt 

att uttrycka duscha är den vridning han gör när han sätter på vattnet. Han 
mimar den vridrörelse som gör att det börjar rinna. 

Konventionellt språk
Det förekommer att personer med medfödd dövblindhet använder ord från tal
språk eller tecken från teckenspråk när de kommunicerar. Konventionella teck
en är sådana som finns i det svenska teckenspråket och har en fast betydelse, 
som bok, kaffe eller köra.

Ofta har personen en begränsad repertoar av konventionella ord eller tecken. Det 
gör att hen använder dem på kreativa sätt som ofta avviker från den konventio
nella betydelsen. Skälet är att kunna kommunicera om vad hen tänker på eller 
intresserar sig för här och nu. Det kan då vara lätt för omgivningen att tro att ett 
tecken ska översättas direkt, så som det förklaras i teckenordboken. Tolkningen 
behöver dock vara bredare än så. Tecknet för kaffe kan användas för att uttrycka 
att ”jag vill ha kaffe”, men också för att berätta något som relaterar till kaffe. I en 
annan situation där en person sitter i en gunga, kanske hen tecknar ”köra”. I den 
situationen går det att föreställa sig att känslan av att det kittlar i magen är samma 
som hen hade i bilbaksätet när det gick fort.



Kommunikation   40

4.4 Taktila tecken
Kommunikationen med en person med medfödd dövblindhet behöver en språklig 
form som kan uppfattas taktilt. Den språkliga formen behöver vara gemensam för 
båda parter. Eftersom tecken från teckenspråket är möjliga att göra tillgängliga i 
taktil form blir det ofta teckenspråket som blir den språkliga formen man utgår från.

 

Talar- och lyssnarhänder
Taktil kommunikation förutsätter att vi kan göra oss förstådda genom att röra vid 
varandra. ”Talar och lyssnarhänder” gör det möjligt att kommunicera taktilt. Talar 
och lyssnarhänder innebär att ha olika positioner för händerna. Den som talar hål
ler sina händer underst. Den som lyssnar placerar sina händer ovanpå den andra 
personens händer. Talar och lyssnarhänder kan utföras på olika sätt och med 
olika komplexitet. Det beror på hur vana personerna är att använda denna metod. 
Den kan utföras med två händer, med en hand eller i dialogposition.

Kom ihåg!
Taktil kommunikation 
förutsätter att vi kan 
göra oss förstådda  
genom att röra vid  

varandra.

En partner och ett barn sitter mittemot 
varandra vid ett bord. De har kontakt med 
varandras händer. Partnern har sina händer 
under barnets i en talarposition. Barnet har 
sina händer över i en lyssnarposition. 

Samma personer står mittemot varandra. 
Här har partnern sina händer ovanpå bar
nets händer för att ge barnet ordet. Barnet 
har sina händer i en talarposition, under sin 
partners händer.

Här sitter en partner bredvid ett barn vid ett 
bord. De har kontakt med varandras händer 
och partnern har sin hand under pojkens i 
en talarposition. 

Bilden visar personerna i samma  
situation, men här har barnet sin hand  
under partnerns hand i en talarposition.

Samma personer står mittemot varandra. 
Här fungerar barnets vänstra hand som en 
lyssnarhand och barnet högra hand funge
rar som talarhand. 
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Introduktion och utveckling av olika handpositioner sker i samspel mellan perso
nen och partnern samt i utforskning, genom handunderhand (se avsnitt 2.2). 
Det innebär att du behöver introducera själva formen för att samtala redan i sam
spelet. Först därefter blir det möjligt att använda talar och lyssnarhänder för att 
kommunicera. 

Talarposition
När du i rollen som partner tecknar taktilt genom talar och lyssnarhänder behöver 
du tänka på att personen som lyssnar ska hinna med. Anpassa därför tempot du 
tecknar med efter personens förmåga. Hen ska både känna in handform, läge 
och rörelse i det du uttrycker samt utifrån det tolka och förstå vad du vill förmedla. 
Ibland kan du behöva upprepa det du säger eftersom hen kan behöva bearbeta 
det.

Talarpositionen för personen med dövblindhet kan se olika ut beroende på vad 
hen är van vid. Den påverkas både av hur långt hen har kommit i sin språkutveck
ling och i sin utveckling av talar och lyssnarhänder som språklig form. En del per
soner väljer att själv teckna med sina händer kvar i lyssnarposition, medan andra 
väljer att teckna på sin eller sin partners kropp. 

Utifrån vems kropp ska jag teckna? 
Generellt ska du teckna på samma sätt som i visuellt teckenspråk. Det vill 
säga i talarposition placerar du alla tecken på din kropp med undantag för 
”du” och ”din”. Det saknas dock ett entydigt svar på frågan, eftersom det beror 
på personens egna önskemål, vilken position man befinner sig i, motoriska 
förutsättningar eller vilket stöd hen behöver i sin språkutveckling.

Ett barn sitter i en gunga och partnern sitter på huk mitt emot 
barnet. Barnet gungar och får tecknet gunga taktilt. Partnern har 
sina händer under barnets händer och barnet lyssnar genom att 
ha sin båda händer ovanpå.

En partner tecknar det taktila tecknet äta mot sin mun. Partnern har 
sin talarhand under barnets hand och barnet har sin hand ovanpå för 
att lyssna.
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Lyssnarposition
I taktil lyssnarposition placerar du händerna ovanpå den andres. Positionen ser i 
regel likadan ut, men variationer kan förekomma. Positionen kan till exempel vara 
på den andres hand, eller lite längre ner på handleden. När du lyssnar taktilt ska 
handen placeras lätt, för att du ska kunna flytta den när det behövs för att få mer 
information.

Hur kan jag uppmuntra och underlätta lyssnarposition?
Erbjud personen att avläsa dig taktilt genom att hålla upp dina händer framför 
hen. Du kan också erbjuda avläsning genom att ”smyga in” dina händer un
der den andres. Skifta från talar till lyssnarhand för att visa att du förväntar 
dig att den andre tar tur i samtalet. På så sätt skapar du förutsättningar för 
hen att få erfarenheter av att både tala och lyssna taktilt.

Du kan underlätta lyssnarposition och språkutveckling genom att erbjuda oli
ka sätt att sitta tillsammans. I lyssnarposition mittemot varandra uppfattar 
personen det du uttrycker spegelvänt. Det kan vara svårt att uppfatta och 
lyckas vända på det till sitt perspektiv, när den du talar med sedan själv ska 
teckna. Det kan underlätta att du erbjuder dig att sitta bredvid eller bakom 
personen om det är möjligt. Då blir den taktila avläsningen från det egna 
perspektivet.

4.4 a Lyssnarposition;  
Kastlek
I filmen ser vi Tony och hans part
ner spela ett spel. Tony använder 
både visuella och taktila tecken. 
Lägg märke till hur partnern 
erbjuder Tony att avläsa taktilt 
genom att hålla upp sin hand så 
att Tony kan placera sin hand 
ovanpå. 

Ett barn sitter i knät med ryggen vänd mot sin partner. Partnern 
håller sina händer under barnets händer och tecknar ”bada” på 
barnets mage, barnet följer med i rörelsen. 

Partnern håller sina händer under och barnet sina ovanpå. Här teck
nar partnern ”bada” taktilt på sig själv. 

https://vimeo.com/666729630/df50c81cb3
https://vimeo.com/666729630/df50c81cb3
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Introducera talar- och lyssnarhänder
Hur pass tillgänglig någon är med sina händer, eller tillåtande till att någon berör 
dem, varierar från person till person. Därför är det viktigt att du erbjuder handposi
tioner utifrån vad personen är bekväm med. Erbjud att ”lyssna” genom att placera 
din hand lätt på hens händer, eller tala genom att smyga in din hand under hens 
händer. Fortsätt att erbjuda detta varje dag under en längre period. Det kan ta tid 
att bli van vid ett nytt sätt att kommunicera om personen saknar liknande erfaren
heter sedan tidigare.

När personen håller på att utforska talaroch lyssnarhänder, att utveckla turtagning 
i samtalet och så vidare, är det vanligt att bli fullt upptagen av att förstå formen. Då 
blir det svårt att samtidigt fokusera på innehållet och förstå helheten. Kom därför 
ihåg att personen behöver få tid att lära sig behärska själva samtalsformen. Först 
därefter kan du förvänta dig att hen även förstår innebörden av tecken taktilt.

Teckna på kroppen
När det gäller barn som inte har utvecklat talar och lyssnarhänder är det vanligt 
att i stället utföra tecken och rörelser på barnets kropp. För vuxna kan taktil kom
munikation också vara en blandning av att utföra på kroppen kompletterat med 
talar och lyssnarhänder. 

Att börja utföra tecken på kroppen hos små barn kan underlätta barnets lärande 
när det gäller att kommunicera genom känseln. Dessa tecken är som regel lätta 
att uppfatta, eftersom de ofta utförs med distinkt rörelse och beröring. Vissa per
soner kan föredra att få tecken till sig via kroppen framför att använda talar och 
lyssnarhänder.

Kom ihåg att kommunikationen på sikt inte kan bygga enbart på tecken utförda 
på kroppen, eftersom det lätt leder till envägskommunikation från partner till barn. 
Det är också svårare för barnet att själv lära sig teckna genom att enbart få tecken 
på kroppen. 

Tecken på kroppen gör att partnern kan kommentera samtidigt som personen är 
involverad i någon aktivitet eller i att utforska något med sina händer. En kommu
nikation om det som händer kan då äga rum simultant, utan att personens fokus, 
aktivitet eller användning av händerna avbryts.

Dessa två filmer är exempel på 
hur talar- och lyssnarhänder 
och tecken på kroppen kan 
blandas i taktil kommunikation.

4.4 b Taktila tecken på 
kroppen och med talar och 
lyssnarhänder

I filmen ser vi Olle som håller 
en skruvdragare mot tinningen. 
Partnern är med och benämner 
genom att teckna DUKTIG mot 
hans huvud, BORRA mot hans 
hand och BORRA taktilt under 
hans hand. 

4.4 c: Anpassning av taktila 
tecken

På filmen ser vi Olle och hans 
partner som borrar. Lägg märke 
till hur partnern anpassar olika 
tecken taktilt: i kontakt med hans 
hand och med talar och lyssnar
händer både utifrån Olles och sin 
egen kropp.

https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/662605282/61b6b4eb9a
https://vimeo.com/662605282/61b6b4eb9a
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Introducera taktila tecken
Vid introduktion av taktila tecken till mindre barn behöver partnern vägleda barnet, 
innan hen själv har lärt sig att teckna. Partnern tar då barnets hand försiktigt för 
att hjälpa barnet att forma tecknet. För barn med synnedsättning kan det vara 
svårt, eller till och med omöjligt, att visuellt avläsa hur tecknet utförs. Det kan i 
sin tur leda till att barnet har svårt att forma tecknet, eller utföra tecknet på ett sätt 
som omgivningen förstår. Det är fortfarande viktigt att barnet även får möjlighet att 
avläsa tecknet visuellt eller taktilt, för att få veta hur tecknet ser ut eller känns när 
andra utför det.

EX
EM
PEL

Mika sitter i en gunga och skrattar när hon gungar fram och till
baka. Hon viftar på sina ben när gungan stannar. Hennes store 
bror är med henne. Han tar hennes hand försiktigt och hjälper 
henne att teckna ”mer” innan han sätter fart på gungan igen.

Hannes sitter vid matbordet och söker efter mjölkkartongen på bordet. Han 
kan inte finna den, så han berör sin mamma som sitter bredvid honom. Hon 
tar hans händer försiktigt och hjälper honom att teckna ”mjölk”, innan de 
tillsammans sträcker sig efter mjölkpaketet.

Hur kan jag underlätta taktil kommunikation med barn?
En position som kan underlätta kommunikation och taktilt tecknande är att 
låta barnet sitta i knät med ryggen mot partnerns bröstkorg. Partnern kan 
då ha sina armar runt barnet, hjälpa till att utföra tecknet samt göra det från 
barnets perspektiv. Det går också att utföra tecknet på golvet med en part
ner som stöd bakom, eller kan partnern stå bakom barnet om hen sitter i en 
barnstol.

4.4 d Sitta i knä och sjunga

Filmen visar Joel som sitter i 
sin partners knä. Notera hur 
positionen underlättar att känna 
varandras rörelser och använd
ning av handunderhand.

En partner sitter med ett barn i knät. De ska teckna 
det konventionella tecknet för tillsammans. Partnern 
formar försiktigt barnets händer. 

https://www.youtube.com/watch?v=ALXYLq5STlM
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Tecken att börja med
Tänk på att ett förstaspråk inte tränas in. Det utvecklas i 
interaktion med andra i samtal om sådant vi upplever. 
Starta därför med tecken för återkommande rutin
situationer samt tecken för situationer eller saker i 
kända och begripliga sammanhang som personen 
själv visar intresse för. Tecken för att beskriva sa
ker eller situationer är också viktiga, till exempel 
om något är varmt, kallt, gott, hårt eller mjukt et
cetera. 

För att kunna använda ord och begrepp behöver 
personen själv förstå innebörden. För att förstå 
den behöver hen få testa innebörden i olika sam
manhang (se kapitel 3 ”Att skapa förståelse för sin omvärld”). Börja med att lära 
dig tecken inom olika områden som är viktiga för personen. Det kan vara utifrån 
vardagssituationer, återkommande aktiviteter, familj, intressen, önskemål eller 
känslor. Tänk också på att persontecken är viktigt (se avsnitt 2.1).

Mamma

När barnets mamma kommer tecknar 
partnern ”mamma” taktilt, samtidigt som 
hon säger ordet mamma.

Hur kan känslor förmedlas i taktil form?
För att förmedla känslor till en person med medfödd dövblindhet behöver 
du uttrycka dem kroppsligen och i kombination med taktila tecken. Fundera 
på vilka signaler kroppen sänder ut och som du uppfattar med dina ögon/
visuellt. Hur ser du till exempel på någons kropp om hen är ledsen, glad, stolt 
eller arg? Prova att uttrycka olika känslor med kroppen! Du kan också ge 
kommunikativ återkoppling med kroppen, det vill säga bekräfta att du sett ett 
uttryck genom att klappa lätt på handen eller benet.

Räcker det att lära sig tecken som stöd?
Nej, tecken som stöd räcker inte i interaktionen med personer med medfödd döv
blindhet. Kommunikationen behöver bygga på teckenspråk. Skälen till det är bland 
annat att:

1. Ju mer teckenspråk du kan själv, desto lättare är det att anpassa ditt eget 
språk till personen du talar med.

2. Ju mer du kan om teckenspråk och hur tecken bildas, desto lättare är det 
att dra paralleller till språk i taktil form och att uppfatta personens språkliga 
förmåga.

3. Omgivningen behöver kunna mer än personen själv för att kunna stödja 
hen i språkutvecklingen.

4. Visuellt teckenspråk bygger mycket på att det vi tecknar är avbildande 
utifrån det vi ser och vill beskriva. Samma princip är viktig även för taktil 
kommunikation.
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När vi lär oss tecken från visuellt teckenspråk börjar vi gärna med grundtecken 
från lexikonet, till exempel tecknet för “öppna”. Det avbildande tecknets fullständi
ga betydelse byggs dock upp med hjälp av det sammanhang där tecknet används. 
Det svenska verbet öppna är alltid samma ord, oavsett vad som öppnas. I svenskt 
teckenspråk kan det dock motsvaras av olika avbildande tecken, beroende på om 
det är en bok, flaska eller väska som någon öppnar. För personer med medfödd 
dövblindhet är sammanhanget oerhört viktigt i en taktil form. Det beror på att det 
bidrar till att skapa förståelse för begrepp – vad man gjorde i en viss situation och 
på vilket sätt. För att kunna tillgodose de här språkliga förutsättningarna är det 
viktigt att kunna teckenspråk.

Hur kan visuella tecken anpassas?
Tänk på att alltid anpassa tecken så att de blir lättare att uppfatta i en taktil 
form. En hel del tecken i visuellt teckenspråk utförs ”i luften” framför den som 
tecknar. Sådana tecken kan behöva flyttas in på kroppen. Vid nya aktivite
ter behöver omgivningen fundera på vilka tecken som är nödvändiga för att 
kunna kommunicera om det som sker. Vilka tecken behövs i varje situation? 
Det är också viktigt att försöka tänka på att använda hela kroppen. En rörelse 
med kroppen kan också vara ett sätt att kommunicera om något. Vilka rörel
ser ingår i olika situationer? 

4.4 e Taktila tecken vid 
matsituation

En ung man sitter bredvid sin 
partner framför ett bord. På 
bordet finns deras lunch. Lägg 
märke till hur partnern använder 
taktila tecken genom talar och 
lyssnarhänder och kommenterar 
det som sker i situationen. 

4.5 Flerpartskommunikation i taktil form
Seende och hörande barn och vuxna tar del av det som händer och sker runt om
kring dem. De behöver inte vara direkt delaktiga eller aktiva i exempelvis samtal 
för att kunna göra det. Språket finns runt dem genom att de hela tiden överhör 
andra som samtalar. 

En person med medfödd dövblindhet har inte samma möjlighet att ta del av och 
få ett sammanhang av det som sker på avstånd. Flerpartskommunikation i taktil 
form är ett sätt att bidra till förbättrad delaktighet och språkutveckling, eftersom 
den möjliggör ett sådant sammanhang nära och taktilt. Den kan också bidra till 
utveckling av förståelse för andra och ge en möjlighet att göra sin röst hörd, för
medla sig, lyssna till andra, hantera känslor samt ge en omvärldsförståelse via 
andras berättelser.

https://www.youtube.com/watch?v=LoNdE7EQVsI
https://www.youtube.com/watch?v=LoNdE7EQVsI
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Hur ska vi sitta för att få till flerpartskommunikation?
Det är viktigt att ni positionerar er så att alla som deltar i kommunikationen är 
taktilt tillgängliga. Det kan se ut på olika sätt beroende på situation och per
sonens förutsättningar, bland annat med tanke på motorik. Ni behöver prova 
er fram till vad som blir bäst.

Hur ska jag hålla händerna för att underlätta kommunikationen?
Om ni sitter snett mittemot varandra kan ni hålla varandra i hand, det vill säga 
att ni har en hand i talarposition och en i lyssnarposition. Ni kan också hålla 
ovanpå varandras händer, ”lager på lager”. Om syftet är att personen med 
dövblindhet ska få vara med och lyssna på andra som pratar fungerar det 
bra om hen håller sina händer överst. Undvik att låsa er vid att alla händer 
måste vara med och att alla ska kunna uppfatta allting som sägs. I början kan 
det handla om att bara bli van vid formen och att få ingå i ett större socialt 
sammanhang. 

I flerpartssamtal med barn fungerar det bra om barnet sitter i partnerns knä med 
ryggen mot hens bröstkorg, samt att en person sitter mittemot dem. Då kan alla 
tre ingå i ett taktilt samtal.

Introducera flerpartskommunikation
I samspel och lek kan ett sätt att introducera flerpartskommunikation vara tur-
tagning, till exempel med musikinstrument eller klapplekar. Även eventuella per-
sonalbyten under dagen, när man helt naturligt är tre en liten stund, kan vara bra 
tillfällen. Då kan personen få stöd av den som har arbetat för att berätta något om 
sin dag för den som tar vid. Tänk också på att använda både enskilda taktila teck
en och hela kroppen i en rörelse från den aktivitet ni kommunicerar om.

Dessa två filmer är exempel på 
hur flerpartssamtal kan introdu-
ceras och se ut i taktil form.

4.5 a Första försök till  
flerpartssamtal

I filmen ser vi Natalie tillsammans 
med två partner. Natalie har varit 
och badat tillsammans med en av 
partnerna och alla tre kommuni
cerar nu om att de två har badat. 
Notera hur initiativet i samtalet 
växlar mellan personalen. Natalie 
är med och lyssnar och har sin 
hand ovanpå.

4.5 b Flerpartssamtal 

Filmen visar Dante när han sitter 
med sina två partner. De arbetar 
tillsammans alla tre med lera. 
Under tiden benämner den ena 
partnern vad de gör genom att 
teckna taktilt. Notera deras hand
positioner handunderhand när 
de är tre. 

https://vimeo.com/manage/videos/666731408/bd9e69a6f8/privacy
https://vimeo.com/manage/videos/666731408/bd9e69a6f8/privacy
https://vimeo.com/666731490/84158d0eb9
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Bilaga: Förteckning över filmer

Filmerna på barn finns på Youtube och är därför inte textade av Nkcdb. Några 
av dem är textade på engelska. I filmerna med vuxna är det som tecknas textat 
med versaler.

2. Kontakt och socialt samspel

2.1 a Etablering av kontakt med en ny person

Filmen visar hur man kan använda vibration och imitation för 
att skapa kontakt med en okänd person. Stephanie står på ena 
sidan av ett bord och mitt emot henne står en partner hon aldrig 
har träffat tidigare. Stephanie använder sina händer för att skapa 
olika vibrationer i bordet. Partnern imiterar dessa både med takt 
och rytm. Då och då pausar Stephanie och fortsätter sedan med 
en ny variation av ”trummande”. Hon berör partnerns ena hand 
kort och försiktigt med sin knutna hand och de fortsätter igen och 
igen. Sista gången berör hon partnerns hand med sina finger
toppar.

2.1 b Personal presenterar sig

Den här filmen visar hur en personal presenterar sig med sitt 
persontecken. Här ser vi Olle tillsammans med sin partner som 
träffar ytterligare en personal. Personalen och Olle har en etable
rad relation. Hon tar kontakt med Olle och presenterar sig taktilt 
med sitt persontecken. Hon berättar också kort för Olle vad de 
ska göra på daglig verksamhet.

2.2 a Sånglek för gemensamt fokus på varandra

Filmen visar hur partnern lockar till gemensamt fokus på sig 
och barnet genom sång, beröring och rörelser i takt. Ett litet 
barn sitter i knät på en vuxen med huvudet hängande ner mot 
bröstkorgen. Ytterligare en vuxen sitter nära mitt emot barnet, 
hon sjunger en sång och klappar sina händer i takt. Den vuxna 
pausar sjungandet och berör barnets händer, barnet sträcker på 
sig och räcker fram sina händer. Den vuxne placerar sina händer 
under barnets, fortsätter att sjunga och gör försiktiga klapprörel
ser. Hon varierar styrkan i rösten och tempot i röst och klapp. I 
slutet av sången lutar sig barnet fram emot den vuxne för mer 
kroppskontakt.

2.2 b Imitation av en jämnårig partner

I filmen ser vi hur en jämnårig partner försöker få gemensamt 
fokus på sig och Dylan genom att imitera hans rörelser visuellt 
och taktilt. Dylan, cirka tio år gammal, ligger på rygg på golvet 
och bredvid honom ligger hans kamrat. En vuxen i bakgrunden 
säger till kamraten att imitera vad Dylan gör och avvakta. Dylan 
blir intresserad och de formar fingrarna så att fingertopparna 
snuddar mot varandra. Dylan flyttar sig närmare och blir mer 
aktiv. Sedan skjuter han bort hennes hand och hon börjar om 
med att imitera på lite avstånd.

2.2 c Fånga den andras intresse och fokus

Den här filmen visar hur partnern försöker få ett gemensamt 
fokus på personen med dövblindhet och sig själv genom att utgå 
ifrån intresse och fokus. I filmen ser vi Rebecka som är mycket 
intresserad av sina duplobitar. Partnern utgår ifrån Rebeccas 
fokus på legot för att skapa ett intresse för sig själv som partner. 
Hon skojar med Rebecca och tar duplobiten från henne ner på 
golvet och tillsammans böjer de sig ner och tar upp den. Sedan 
om igen men tar duplobiten över huvudet. Det hela utvecklas till 
en lek. 

2.2 d Variation i samspelet

På filmen ser vi ett exempel på hur variationer av en lek kan 
anpassas taktilt och hur det bidrar till att samspelet och leken 
fortgår. Vi ser Olle och hans partner och de ”duttar” med handen 
på varandras näsor, båda tar tur och varierar tryck, tempo och 
rörelser. Detta skapar intresse och engagemang för att fortsätta 
leken.

2.2 e Gemensam bakning

Den här filmen visar exemplet bakning som ett gemensamt tema 
som båda parter har uppmärksamhet på. Vi ser Mark tillsam
mans med sin partner när de ska baka tillsammans, vilket är 
något de gör återkommande. Mark är med och känner utifrån 
sina förutsättningar. Han har överblick på den begränsade ytan 
med sina händer. Hans partner visar Mark genom att erbjuda att 
ha sin hand under hans. Partnern visar decilitermåttet, mjölken 
och så vidare. Mark rör vid ingredienserna och bakredskapen. 
Då och då lägger han sin hand på partnerns handled för att 
känna vad hon gör. 

2.2.f Baka, baka kaka

Filmen ger ett exempel på att redan som liten få erfarenheter av 
hand-under-hand i leken. I filmen ser vi ett litet barn som sitter 
i knät på en partner. Partnern försöker ha sina händer under 
barnets. De små händerna griper tag i partnerns tummar medan 
hon klappar händerna. Hon sjunger och gör rörelser till barn
visan ”Baka, baka kaka”. Hon pausar efter varje fras och väntar 
på barnets svar. Han blir stilla, men använder tryck från händer
na för att flytta händerna till nästa rörelse. När sången är slut för 
hon sina armar runt honom, kramar honom och pussar honom 
på kinden.

https://www.youtube.com/watch?v=QXrjv92DqEc
https://vimeo.com/662613882/b3e918e8d4
https://www.youtube.com/watch?v=ebyf6FzKEiI
https://www.youtube.com/watch?v=MrFs4lL2pbc&t=53s
https://vimeo.com/667188918/fbaa8b566b
https://vimeo.com/667191366/b97f442305
https://library.tsbvi.edu/Play/53
https://www.youtube.com/watch?v=nTgVwn0ZrXM
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2.2 g Trummande med handunderhand

I filmen ser vi exempel på hand-under hand när Jarvis spelar xylo
fon och trummar tillsammans med sin partner. Partnern står bakom 
Jarvis och har sina händer under hans när de spelar på xylofon och 
Jarvis håller båda sina händer ovanpå partnerns händer. Därefter 
trummar de på en stor trumma på golvet. Jarvis håller sin vänstra 
hand på partnerns handled när partnern trummar och med sin högra 
hand håller Jarvis trumstocken medan partnern håller sin hand ovan
på. Partnern börjar sakta slå i olika takt med trumstockarna. Det blir 
mer och mer intensivt och när det är som mest intensivt slutar lära
ren trumma och inväntar Jarvis reaktion – ett stort leende.

2.2 h Klapplek med handpositioner

Denna film visar hur hand-under-hand kan ingå i lek med olika 
handpositioner. Olle och hans partner leker med handpositioner i en 
klapplek. De varierar hur de håller sina händer, vem som är underst 
och vem som är överst. De varierar även sin rytm och tempo och 
båda tar tur i leken. Partnern stannar upp vid ett tillfälle där Olle ver
kar ta en paus för att fundera innan han fortsätter igen.

2.2 i Klapplek med turtagning

Här är ett exempel på turtagning i en lek. Det är Olle och hans part
ner som leker med handpositioner i en klapplek. De använder olika 
handpositioner vilket är ett sätt att ta och ge tur i leken. De varierar 
även rytm och tempo, båda tar tur, partnern stannar också upp vid ett 
tillfälle där Olle verkar ta en paus för att fundera innan han fortsätter 
igen.

2.2 j Turtagning med trumma

Filmen illustrerar turtagning i en trumsituation. Vincent sitter mitt 
emot sin partner, mellan sig i knät har de en trumma. Partnern försö
ker locka med honom att slå på trumman. Först vill han kramas och 
då gör de det. Sedan försöker partnern igen genom att hon trummar 
och pausar för att ge tur, detta får hon göra några gånger. Sedan tar 
Vincent sin tur och trummar ganska länge utan att ge sin partner tur. 
Sedan stoppar han och ger henne tur och hon fortsätter. Efter ett tag 
försöker hon återigen locka honom att ta tur.

3. Att skapa förståelse för sin omvärld

3.1 a Att erbjuda handunderhand vid taktilt motstånd

Filmen är ett exempel på hur partnern respektfullt försöker locka ett 
litet barn, Kailee, att använda sina händer. Partnern undviker att ta 
i hennes händer. Kailee sitter på golvet och partnern berör hennes 
arm och placerar sedan sin hand och arm under hennes. Hon kan 
då känna vad partnern gör och själv bestämma när hon vill vara 
delaktig med sin hand. Partnern håller i en ballongvisp och slår den 
mot golvet. Kailee blir efter ett tag intresserad och först då är hon 
villig att använda sin hand. Hon känner först på sin partners handled 
och sedan ner mot handen och till sist på vispen. Hon greppar om 
vispens handtag och följer med i rörelsen som partnern gör genom 
att slå vispen mot golvet. Partnern släpper taget och Kailee upprepar 
rörelsen. Därefter drar hon undan sin hand och stoppar den i sin 
armhåla. Partnern börjar om och hela situationen upprepas igen. 
Partnern varierar takt och tempo i sin rörelse för att försöka behålla 
hennes uppmärksamhet. Kailee stoppar och partnern lockar henne 
snabbt tillbaka genom att ta fram en upp och nervänd skål i metall 
och fortsätter samma rörelse, men slår nu mot skålen med vispen. 
Kailee tar bort sin hand, men partnern fortsätter så att Kailee känner 
rörelsen med sin arm och väntar ut att hon ska bli intresserad. Kailee 
gör samma rörelse i samma rytm med sin andra hand och arm.

3.1 b Eli på golvet innan anpassning

Den här filmen visar ett litet barn som inte har tillgång till taktil ut
forskning där barnet befinner sig. Eli ligger på mage på golvet med 
armar och händer under sig tätt intill kroppen, är stillsam och låter lite 
svagt med sin röst. 

3.1 c Eli på golvet efter anpassning

I den här filmen möter vi Eli när partnern har givit Eli tillgång till en 
annan miljö som gör hen nyfiken att vilja utforska. Direkt när Eli får 
ett litet ”hus” omkring sig (med väggar och tak) vänder hen sig på 
rygg. I taket hänger det färgglada, glittriga saker som hen kan nå 
med sin kropp. Eli svarar genom att bli aktiv med hela sin kropp för 
att kunna utforska allt nåbart som är spännande.

3.1 d Rylan före och efter anpassning

Den här filmen visar två olika sekvenser, en före anpassning och en 
efter anpassning av miljön. Sekvenserna är tagna samma dag. Vi ser 
Rylan ligga i en ”sänggunga” med en filt över sig. Han ligger på rygg 
och vrider lite på huvudet. I sekvens två, bara några minuter senare, 
har filten tagits bort. I stället finns nu material för aktivt lärande intill 
och ovanför honom. Saker som glittrar, låter, känns på olika sätt och 
med starka färger. Rylan blir aktiv med hela sin kropp. Det är tydligt 
hur viktigt det är att anpassa omgivningen för lärande och utforsk
ning.

3.1 e Handunderhand i en matsituation och mattelektion

I den här filmen möter vi Collin, en pojke i mellanstadieåldern. Det är 
lunch och vi får följa hur hans partner hjälper Collin att få upp maten. 
Partnern stöttar upp med handunderhand. När han får upp maten 
från tallriken tar partnern bort sin hand.

I filmens andra del möter vi Collin under en matematiklektion. Sek
vensen visar hur partnern använder handunderhand för att införa 
ett nytt koncept där taktilt stöd behövs. De sitter framför ett bord 
med en platta som har en upphöjd ram. Collin får frågan hur många 
plattor det finns till vänster. Partnern ber honom att hålla sin hand på 
hennes och så räknar de tillsammans genom att vidröra varje objekt.

https://www.youtube.com/watch?v=BjmRHozfA9g&t=3s
https://vimeo.com/636224685/5f7d4df793
https://vimeo.com/636224685/5f7d4df793
https://vimeo.com/662612542/7fbd7a6774
https://www.youtube.com/watch?v=-8nLvezuOyA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cKQ2w8R-5uM
https://www.youtube.com/watch?v=n-3QJArhmQk
https://library.tsbvi.edu/Player/18398
https://www.youtube.com/watch?v=kptUPUZD0sc
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3.1 f Handunderhand vid visande av föremål

I den här filmen möter vi David, som sitter i en barnstol, och hans 
partner. Partnern håller i en plastflaska som innehåller olika plastbol
lar. Bollarna rör sig och låter när partnern lutar flaskan fram och till
baka. Vi ser hur partnern smyger sin hand under Davids hand, så att 
David kan välja om han vill uppleva och utforska flaskan, samtidigt 
som partnern fortsätter med rörelsen.

3.1 g Handunderhand vid nedsatt rörelseförmåga

På filmen ser vi Vincent tillsammans med sin partner. De sitter bred
vid varandra och har kroppslig kontakt. Vincent har nedsatt rörelse
förmåga men är med utifrån sina förutsättningar i matlagningen. 
Här är han med i rörelsen när de skär, partnern har sin hand under 
Vincents hand. 

3.1 h Plantera i en kruka

Filmen visar handunderhand som en taktil förstärkning till det Tony 
uppfattar visuellt. Vi ser Tony tillsammans med hans partner. De sitter 
bredvid varandra och har fysisk kontakt. De planterar tillsammans, 
tar jord med en liten spade och lägger i en kruka. Partnern har sin 
hand under Tonys hand. Ibland styr Tony och ibland styr partnern 
spaden. Sedan släpper Tony och tecknar visuellt. När partnern vill 
locka Tony tillbaka till uppgiften använder han sig av handunder
hand.

3.1 i Erbjuda dricka

Filmen visar ett exempel på beröring och kontakt mot utsidan av 
armen. Vi ser Vincent i en situation där partnern underlättar genom 
att låta honom få en beröring av ryggsäcken på armen. Sedan tar 
partnern kontakt med handunder hand och tecknar taktilt frågan om 
Vincent vill ha. Vincent skjuter bort flaskan och partnern visar genom 
att beröra hans arm med flaskan att den är där innan han stoppar ner 
den i ryggsäcken. 

3.1 j Positionering bakom

I detta filmexempel ser vi betydelsen av positionering vad gäller både 
partnern och de föremål som ska användas. Här ser vi Chris och 
hans partner. Chris har svårt att med sina händer behålla kontakten 
med materialet framför honom. Partnern justerar sin position till bak
om Chris så att hon kan hjälpa till med materialet. Efter justeringen 
kan Chris upprätthålla taktil kontakt både med partnerns händer och 
med materialet.

3.1 k Borra liggande

Filmen visar hur positionering och placering kan underlätta fokus i 
en gemensam aktivitet. På filmen ser vi Olle och hans partner som 
borrar i en träbit på ett bord. Olle har själv valt en liggande position 
i aktiviteten. Hans partner vet att Olle då kan koncentrera sig bättre 
på vad de gör tillsammans. Olle håller sin ena hand på borrmaskinen 
för att känna. Partnern visar att han kan ha sin andra hand under 
bordet för att ytterligare känna vibrationerna. När de borrat det andra 
hålet visar partnern taktilt att borren ska gå uppåt. Sedan tecknar 
hon taktilt ”borrat färdigt” och tillsammans känner de på de två hålen. 
Partnern avslutar med att teckna: bra, du jobbat och vad fint det blev. 

3.2 a Början och slut

I den här filmen kan du spola fram till 00.35. Där finns ett exempel på 
hur en taktil kalender används gemensamt för att stötta uppfattning
en av aktiviteter och ordning på rutiner samt början, innehåll och slut. 
Ray och hans partner sitter bredvid varandra vid ett bord. På bordet 
finns en taktil kalender med fack som innehåller saker (symboler) för 
olika aktiviteter som är planerade den dagen. När filmen börjar är en 
låda utdragen under bordet. Ray håller i en blöja och de kommunice
rar om att aktiviteten ”badrum” är färdig, de lägger tillbaka blöjan i lå
dan. Lådan används som en symbol för att något är färdigt. Partnern 
säger ”badrummet är färdigt, vad gör vi nu?”. Båda känner att första 
facket nu är tomt och Ray känner i facket bredvid. Han tar deciliter
måttet som står där, hans partner säger ”kakdags” flera gånger och 
de lägger tillbaka symbolen för kaka i facket. Partnern uppmanar Ray 
att titta på det som nu finns framme. Partnern tar en plåt, en grytvan
te och skål och lägger allt i sitt knä. Ray är med och känner på saker
na som de använder vid bakningen. Partnern benämner baksakerna 
medan Ray undersöker dem och de leker tillsammans med sakerna. 
När de anser sig färdiga med ”leken” och utforskningen av sakerna 
och benämningen samlar de tillsammans ihop alla baksaker och 
partnern säger ”Nu går vi och bakar kakor!”.

3.2 b Symboler för morgonrutinen

I den här filmen ser vi två objekt, kam och tandborste, som represen
terar aktiviteter som ingår i morgonrutinen. Objekten är placerade i 
en taktil kalender med olika fack som symboliserar ordningen i mor
gonrutinen. Lauren, cirka fyra år gammal, står mitt emot sin partner 
som sitter på huk och kammar Laurens hår. Sedan ger hon Lauren 
kammen och säger ”nu får du kamma”. Hon sätter kammen i Laurens 
hand och tillsammans för de upp kammen mot håret, kammar och 
hennes partner bekräftar. Lauren släpper kammen, partnern uppre
par samma sak och de kammar tillsammans. Sedan byter partnern 
så att de tillsammans kammar hennes hår. Därefter kammar de 
återigen Lauren. Partnern frågar: ”vad ska vi göra nu?”. De känner 
tillsammans i nästa låda och tillsammans tar de fram tandborsten. 
Partnern säger och gör rörelsen borsta tänderna. Lauren får hålla i 
tandborsten och assistenten tar fram tandkrämen och låter Lauren 
känna på tuben. Hon håller den nära Laurens näsa, säger ”lukta” 
och så lägger de tandkräm på tandborsten. Partnern har sina händer 
under Laurens och visar i rörelsen med tandborsten att de ska borsta 
tänderna.

3.2 c Delar på en sko

Filmen visar hur en liten flicka får stöd i att få förståelse för hur skor 
känns och hur de ofta är utformade. Partnern agerar förebild och 
visar flickan att skorna har kardborreband. Flickan sitter på golvet 
och hennes partner tecknar taktilt att hon ska ta på sig skorna. Det 
är skor med kardborreband och partnern visar med en rörelse att de 
ska öppna banden. Flickan öppnar och försöker ta på sig skon, men 
plösen hamnar emellan. Partnern avvaktar tills flickan visar henne. 
Partnern blir modell, repeterar rörelsen och så sätter flickan på sig 
skon. Partnern visar sedan att de behöver fästa kardborrebandet.

https://www.youtube.com/watch?v=DQBAmX4R55A
https://vimeo.com/636235767/8a618accd7
https://vimeo.com/662599405/ecd96dc292
https://vimeo.com/662606412/9a6f1c86a8
https://www.youtube.com/watch?v=kbzEFa7fiOE&t=1s
https://vimeo.com/662605282/61b6b4eb9a
https://library.tsbvi.edu/Play/120
https://www.youtube.com/watch?v=WNHJnUIGQ_U
https://www.youtube.com/watch?v=yXQb9MHDvnI
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3.3 a Utforskning av en borrmaskin

Filmen är ett exempel på hur utforskning kan se ut ur ett taktilt per
spektiv. I filmen ser vi Dante och hans partner som sitter tätt bredvid 
varandra. De har varsin borrmaskin placerade i sina knän. Dante 
håller med sin ena hand om sin borrmaskin som är igång, men han 
är också uppmärksam på partnerns borrmaskin. Han undersöker den 
med sin hand och snurrar sedan på munstycket som borren sitter i. 
Ytterligare en partner går in och de snurrar munstycket tillsammans 
för att dela. Därefter fortsätter Dante att snurra det själv. På så sätt får 
Dante taktila erfarenheter av föremålet och kan befästa sin förståelse 
av föremålets olika egenskaper.

3.3 b Utforskning av skruvdragare

Filmen visar Olle när han utforskar en skruvdragare. Han ligger ner 
och håller ovansidan av skruvdragaren mot sin tinning för att kunna 
känna vibrationerna. Han styr själv på och av med startknappen. Part
nern är med i utforskningen och benämner och förstärker det han gör. 
På så sätt utforskar Olle föremålet utifrån sina egna förutsättningar 
och får tid att taktilt utforska det innan användning.

3.3 c Få tillgång till andra och kunna jämföra och  
kategorisera

I filmen ser vi Linus tillsammans med sin partner, de sitter mittemot 
varandra. På Linus högra sida finns ytterligare en personal. Efter att 
partnern har hälsat på Linus säger hon ”känna” och så känner de 
tillsammans på Linus haka och skäggstubb. Sedan visar partnern den 
tredje personen och alla tre känner tillsammans på hans haka och 
skägg. Detta fortsätter med lite olika variationer. På så sätt får Linus 
en taktil upplevelse av sig själv och andra som har skägg men som 
ändå känns olika.

3.3 d Utforskning i musikaffären

Filmen visar Jarvis och hans partner när de spelar på en xylofon och 
en stor trumma. Här ser vi Jarvis när hans partner stödjer honom 
i att bygga upp förståelse för begreppen vänster/höger, högt/lågt, 
långsamt/snabbt, hårt/mjukt samt mönster och rytmer. Olika delar av 
trumman gör olika ljud, när de trummar låter det och när de slutar blir 
det tyst.

3.3 e Få vara med i alla delmoment för att få förståelse

De här tre klippen illustrerar vikten av att få vara med i olika del
moment för att kunna få en helhet. Sekvenserna handlar om att tillver
ka en bänk. Upplevelserna och görandet i aktiviteterna sker med hela 
kroppen och med det taktila sinnet.

Delmoment 1

I denna film ser vi Olle när han sågar tillsammans med två partner. 
Den ena partnern står bakom honom medan den andra förstärker 
sågningens rörelse på hans överarm. Efter att de sågat av brädan 
tecknar de såga och skruva taktilt med talar och lyssnarhänder. De 
förflyttar sig sedan till bänken som de tillverkar. Olle får känna på bur
ken och tar upp en skruv. Tillsammans sätter de skruven på brädan 
och den andra partnern visar honom skruvdragaren. Alla tre skruvar 
fast skruven i brädan tillsammans.

Delmoment 2

I det här filmklippet ser vi Olle tillsammans med sin partner. Det 
kommer ytterligare en partner som ska jobba med honom. Hon pre
senterar sig och berättar vad de ska göra. De sätter sig på bänken de 
har börjat att tillverka tidigare. Tillsammans får de uppleva att den är 
ranglig och att den gungar, den är ännu inte färdig. Efter ett tag säger 
partnern att de ska jobba mer. Olle får resa sig ifrån den rangliga 
bänken.

Delmoment 3

Här sitter Olle på ett bord och på en bräda. Hans partner sågar brä
dan och han känner vibrationerna under sitt lår, samtidigt som han 
håller i sågen och följer med i sågrörelsen. Partnern varierar tempot 
och förstärker rörelserna. Hon förtydligar också rörelsen när sågen 
kommer igenom brädan. Hon frågar om han vill känna och visar ho
nom med handunderhand att han kan känna hur sågen gjort spår 
i brädan. Hon avvaktar och så benämner hon igen vad de gjort och 
visar. De förflyttar sig till en bänk och Olle lägger sig ner. Partnern 
visar honom skruvdragaren och ställer till rätta bänken som de håller 
på att skapa. Emellanåt byter Olle fokus ifrån det de gör tillsammans. 
Partnern väntar ut och lockar honom tillbaka. Partnern visar skruven 
så att Olle får känna innan de skruvar i den och hon tecknar att de 
ska skruva. Partnern benämner och tillsammans känner de att den 
är iskruvad. Hon säger att de ska skruva en till. Han får ta upp en ny 
skruv ur en burk och sätter den mot brädan. 

3.3 f En intrycksfull aktivitet

I filmen ser vi Olle som sågar med sin partner. Hon har planerat och 
tillrättalagt aktiviteten för att den ska bli intrycksfull, till exempel ge
nom hur sågningen varieras via rörelser och tempo. Han får också 
känna hur brädan vibrerar under sågningen. Olle får känna på skru
ven och vibrationerna från skruvdragaren. 

4. Kommunikation

4.2 a Olika sätt att kommunicera

Filmen visar olika sätt att kommunicera i en tillgänglig form. En poj
ke, Orion, sitter i sin sulky och partnern sitter på knä framför. När 
filmen börjar tecknar partnern äta taktilt med hand-under-hand. Hon 
tecknar även äta på Orion medan han är med och håller på hennes 
hand. Partnern visar ett durkslag som han känner på. Han får också 
en symbol som han stoppar i munnen. Därefter tecknar hon på hans 
kropp att de ska förflytta sig. Orion går mot bordet och partnern bak
om stöttar upp honom. Han får känna en stol och sätta sig på den för 
att äta mat. 

4.3 a Utforskning av ett halsband

Filmen visar Vincent när han utforskar ett halsband. Han har hals
bandet runt halsen och känner på det på olika sätt. Han pausar flera 
gånger och funderar och så känner han igen på halsbandet.

4.3 b Uttryck från utforskning av ett halsband

Filmen visar ytterligare ett tillfälle med Vincent. Här verkar det som att 
han tänker på utforskningen av halsbandet. Han gör på samma sätt 
med sina fingrar och händer som när han utforskade halsbandet. Han 
känner med sina fingrar och hand där han tidigare har känt halsban
det. Det blir uttryck som bildar tecken utifrån utforskningen.

https://vimeo.com/636231647/a90df6f290
https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/667269623/b015378e06
https://vimeo.com/667269623/b015378e06
https://www.youtube.com/watch?v=BjmRHozfA9g&t=3s
https://vimeo.com/667235112/91407f8eb4
https://vimeo.com/667257300/bc0db2ee40
https://vimeo.com/667254182/a912635025
https://vimeo.com/636244002/95b083f1e5
https://www.youtube.com/watch?v=Fv0fm2CD04s&t=5s
https://vimeo.com/666730856/e259c2839e
https://vimeo.com/636268176/7619163979
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4.3 c Utforskning av en sele

På filmen ser vi Vincent som har fått en ny sele till sin lift. I detta 
filmklipp är han upptagen av att utforska selen. Han använder armar, 
händer och fingrar till att känna på olika delar av selen på olika sätt. 

4.3 d Uttryck från utforskning av sele

I den här sekvensen ser vi Vincent bearbeta utforskningen av sin 
nya sele. Sekvensen sker precis i anslutning till att han känt på selen 
på olika sätt. Han använder sin högra hand som han drar, håller och 
trycker på sin vänstra arm på olika sätt. På så sätt skapar han sig en 
mental bild av selen som kommer till uttryck genom hans arm och 
hand. 

4.3 e En taktil upplevelse med skynke

I filmen ser vi Johan som sitter på knä på golvet och vänder sitt an
sikte uppåt. På var sida om honom står en partner och har ett blått 
skynke mellan sig. De för skynket upp och ner och låter det snudda 
mot Johans ansikte flera gånger. Sedan snuddar det vid golvet och 
förs sakta nerifrån och upp längs hans kropp i vågrörelser, därefter 
upp och ner vid hans ansikte.

4.3 f Uttryck efter upplevelsen

I den här sekvensen ser vi Johan som sitter kvar på knä efter upple
velsen med skynket. Han känner på skynket och sedan kommer ett 
uttryck, han efterliknar upplevelsen som han erfarit med sin kropp.

4.4 a Lyssnarposition; Kastlek

I filmen ser vi Tony och hans partner spela ett spel. Tony använder 
både visuella och taktila tecken och i början kan vi se att partnern 
erbjuder Tony att även avläsa taktilt genom att hålla upp sin hand 
och göra en liten paus. Tony lägger sin hand på partnerns hand och 
partnern säger då att han ska prova att kasta i spelet. Partnern kas
tar och Tony väljer att ha kvar sin hand på partnern under tiden han 
kastar och kommenterar det som sker. I slutet släpper Tony partnerns 
hand en stund och väljer sedan att hålla på armen istället. 

4.4 b Taktila tecken på kroppen och med talar och  
lyssnarhänder

I filmen ser vi exempel på taktil kommunikation med talar- och lyss
narhänder och tecken på kroppen. Partnern benämner situationen 
med Olle. Olle ligger ner och håller ovansidan av skruvdragaren mot 
sin tinning för att kunna känna vibrationerna. Han styr själv på och av 
med startknappen. Partnern är med i utforskningen och benämner 
först genom att teckna ”duktig” på hans huvud och ”borra” på hans 
hand. Sedan tecknar hon det taktila tecknet för ”borra” med honom 
(under hans hand).

4.4 c Anpassning av taktila tecken

På filmen ser vi Olle och hans partner som borrar i en träbit på ett 
bord. Olle håller sin ena hand på borrmaskinen för att känna. Partnern 
visar att han kan ha sin andra hand under bordet för att ytterligare 
känna vibrationerna. I sekvensen visas exempel på hur partnern 
anpassar den taktila kommunikationen. När de borrat det andra hålet 

visar partnern taktilt att borren ska gå uppåt genom att teckna ”borra” 
uppåt i kontakt med hans hand. Sedan tecknar hon taktilt med talar 
och lyssnarhänder ”nu har vi borrat två” och så visar hon hålen och 
tillsammans känner de på de två hålen. Partnern avslutar med att 
teckna ”bra” utifrån Olles kropp och sedan ”du jobbat och vad fint det 
blev” med talar och lyssnarhänder. 

4.4 d Sitta i knä och sjunga

Filmen visar ovannämnda position. Joel sitter i sin partners knä och 
använder sin röst och säger ah, ah. Hon svarar genom att imitera 
hans ljud och fråga honom om han vill sjunga och tecknar musik 
tillsammans med honom på hans arm. Han upprepar tecknet på sin 
kropp och partnern börjar sjunga och har sina händer under Joels. 
Hon sjunger sången och de gör rörelserna till sången tillsammans.

4.4 e Taktila tecken vid matsituation

En ung man sitter bredvid sin partner vid ett bord. På bordet finns de
ras lunch. Partnern använder taktila tecken genom hand underhand 
för att visa vad som finns på bordet. Hon visar rörelser som att öppna 
och hon visar att hon äter genom att han får känna på hennes kind 
och smörgås. Hon väljer tecken och benämner det som sker utifrån 
hans fokus och deras gemensamma aktivitet. Hon försöker locka 
honom att öppna locket på sin sallad. Han har sin uppmärksamhet 
riktad på sin flaska. Hon tecknar att den är tom och försöker sedan 
återigen visa att han ska öppna locket. Efter ytterligare lockande och 
kommentarer öppnar de locket tillsammans. Partnern säger sitt per
sontecken och berättar att hon ska hjälpa honom att hälla över salla
den i skålen. Hon frågar om han vill ha dressing och de häller på den 
tillsammans. Han börjar äta med fingrarna. Partnern kommenterar då 
att han äter sallad och visar var skeden finns. Partnern tar en tugga 
av smörgåsen igen och han får vara med och känna när hon tuggar. 
Hon tecknar att hon äter och att det är gott. Partnern flyttar sig när
mare när hon ska använda sina bestick och har sin hand under hans 
så att han ska känna det. Hon kommenterar att det är sallad. Han 
uppmärksammar plastlocket och hon är där med sin hand för att visa 
att hon ser det och kommenterar att det är locket.

4.5 a Första försök till flerpartssamtal

På filmen ser vi Natalie tillsammans med två partner. Natalie har varit 
och badat tillsammans med en av partnerna och alla tre kommuni
cerar nu om att de två har badat. Sekvensen är filmad precis efter 
badaktiviteten. Att använda sig av flerpartssamtal var nytt både för 
Natalie och personalen när denna film spelades in. Initiativet i samta
let växlar mellan personalen och Natalie är med och lyssnar och har 
sin hand ovanpå.

4.5 b Flerpartssamtal

Filmen visar Dante när han sitter med sina två partner. De arbetar 
tillsammans alla tre med lera genom att ha sina händer ovanpå 
varandras när de arbetar med samma lera. Under tiden benämner 
den ena partnern vad de gör genom att teckna taktilt. Hon har sina 
händer under Dantes som lyssnar, den andra partnern lyssnar också 
genom att ha sin hand ovanpå Dantes. Genom att göra saker tillsam
mans alla tre och använda handunderhand introduceras Dante till 
denna form av interaktion. Det gör att det blir lättare att kommunicera 
tre stycken tillsammans.

https://vimeo.com/666729503/92fb31bd4e
https://vimeo.com/636272574/4067a91507
https://vimeo.com/666732289/cd566bb760
https://vimeo.com/668237387/f5db44d46b
https://vimeo.com/666729630/df50c81cb3
https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/662602771/7b50131d9b
https://vimeo.com/662605282/61b6b4eb9a
https://www.youtube.com/watch?v=ALXYLq5STlM
https://www.youtube.com/watch?v=LoNdE7EQVsI
https://vimeo.com/manage/videos/666731408/bd9e69a6f8/privacy
https://vimeo.com/666731490/84158d0eb9


© Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2022

TEXT: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 
Caroline Lindström och Monika Estenberger.
LAYOUT OCH ILLUSTRATIONER: Lönegård & Co

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor


	Lärande_och_umgänge_genom_känseln_s.1–10 K
	1.	Inledning
	1.1 Om materialet 
	Tre teman

	1.2 Medfödd dövblindhet
	Det taktila sinnet
	Viktigt med egna erfarenheter
	Förslag på frågor att reflektera över
	Förslag på övningar


	2.	Kontakt och socialt samspel
	2.1 Kontakt
	Att tänka på i relationen
	Att närma sig en person med medfödd dövblindhet
	Ta kontakt taktilt
			   
	Upprätthålla kontakt
	Pausa eller avsluta kontakt
	När någon inte vill ha fysisk kontakt

	2.2 Socialt samspel
	Ett fungerande samspel 
	Fokus på varandra
	Förlänga samspelet
	Gemensam uppmärksamhet 
	Gemensam taktil uppmärksamhet
	Känsliga händer
	Gemensamma teman
	Hand-under-hand
	Turtagning


	3.	Att skapa förståelse 
för sin omvärld
	3.1 Tillgång till omvärlden – en utmaning
	Från kropp till händer
	När någon ogillar att ta i vissa material med sina händer
	Att utforska vardagen hand-under-hand
	Placering och positionering

	3.2 Begriplig och hanterbar vardag
	Rutiner i vardagen
	Symboler i vardagen
	Agera taktil förebild och modell 

	3.3 Dela utforskning och upplevelse
	Skapa begrepp genom kroppsliga upplevelser
	Intrycksfulla upplevelser


	4.	Kommunikation
	4.1 Kommunikation om gemensamma upplevelser
	4.2 Kommunikation i tillgänglig form
	4.3 Uttryck från personer med medfödd dövblindhet
	Spårtecken
	HTP tecken
	Avläsningstecken
	Mimetiska uttryck
	Konventionellt språk

	4.4 Taktila tecken
	Talar- och lyssnarhänder
	Talarposition
	Lyssnarposition
	Introducera talar- och lyssnarhänder
	Teckna på kroppen
	Introducera taktila tecken
	Tecken att börja med
	Räcker det att lära sig tecken som stöd?

	4.5  Flerpartskommunikation i taktil form
	Introducera flerpartskommunikation


	Bilaga: Förteckning över filmer

	Lärande_och_umgänge_genom_känseln_s.11-53
	1.	Inledning
	1.1 Om materialet 
	Tre teman

	1.2 Medfödd dövblindhet
	Det taktila sinnet
	Viktigt med egna erfarenheter
	Förslag på frågor att reflektera över
	Förslag på övningar


	2.	Kontakt och socialt samspel
	2.1 Kontakt
	Att tänka på i relationen
	Att närma sig en person med medfödd dövblindhet
	Ta kontakt taktilt
			   
	Upprätthålla kontakt
	Pausa eller avsluta kontakt
	När någon inte vill ha fysisk kontakt

	2.2 Socialt samspel
	Ett fungerande samspel 
	Fokus på varandra
	Förlänga samspelet
	Gemensam uppmärksamhet 
	Gemensam taktil uppmärksamhet
	Känsliga händer
	Gemensamma teman
	Hand-under-hand
	Turtagning


	3.	Att skapa förståelse 
för sin omvärld
	3.1 Tillgång till omvärlden – en utmaning
	Från kropp till händer
	När någon ogillar att ta i vissa material med sina händer
	Att utforska vardagen hand-under-hand
	Placering och positionering

	3.2 Begriplig och hanterbar vardag
	Rutiner i vardagen
	Symboler i vardagen
	Agera taktil förebild och modell 

	3.3 Dela utforskning och upplevelse
	Skapa begrepp genom kroppsliga upplevelser
	Intrycksfulla upplevelser


	4.	Kommunikation
	4.1 Kommunikation om gemensamma upplevelser
	4.2 Kommunikation i tillgänglig form
	4.3 Uttryck från personer med medfödd dövblindhet
	Spårtecken
	HTP tecken
	Avläsningstecken
	Mimetiska uttryck
	Konventionellt språk

	4.4 Taktila tecken
	Talar- och lyssnarhänder
	Talarposition
	Lyssnarposition
	Introducera talar- och lyssnarhänder
	Teckna på kroppen
	Introducera taktila tecken
	Tecken att börja med
	Räcker det att lära sig tecken som stöd?

	4.5  Flerpartskommunikation i taktil form
	Introducera flerpartskommunikation


	Bilaga: Förteckning över filmer


