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Severe congenital impairments make communication challenging. Adults approach is crucial,
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own".
This study addresses the following issues in relation to the child´s utterance:
How do adults describe their own view of the child?
How do adults describe their views on themselves, such as the
partner?
How do adults regard the importance of the interpersonal meeting?

communication

The study adopts a qualitative approach, with case studies based on focus group interviews.
The respondents are communication partners to two teenagers. An abductive approach was
used.
The results show that the children were perceived to have their own, bodily voice. The view
of the child was related to self reflection or working methods. Openness, focus and
prese
facilitate identifying and interpreting expressions. Close relationships, attitudes and
partner skills are important for utterance and the opportunity to develop as a communicative
person.
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1 Inledning
Alla barn har en rättighet att göra sin röst hörd, vilket finns beskrivet i Förenta Nationernas
barnkonvention (SÖ 1990:20). Den gäller alla barn, även de som inte utvecklat ett språk eller
.
Möjligheten att få uttrycka sin vilja eller sin åsikt och att få göra sin röst hörd kan ses som en
självklarhet för de flesta av oss. Många barn som har sensoriska funktionsnedsättningar,
såsom syn- och hörselnedsättning, saknar tal- och/eller teckenspråk. Istället uttrycker de sig
genom rörelser, ljud, taktilt eller genom kroppsspänning, eller genom att rikta sitt intresse
emot eller bort från något. Det kan ofta vara svårt för omgivningen att uppfatta dessa former
av kommunikation (Preisler, 1998). I Preislers studie används begreppet yttring på ett
inkluderande sätt, och rymmer mer än det som uttalas eller uttrycks genom tecken eller ord.
Den inbegriper både barnet och den vuxne, samt det som sker i det mellanmänskliga mötet.
Mötet kan vara såväl hindrande som möjliggörande för barnet att få sin röst hörd.
Preisler menar att barn som har sensoriska funktionsnedsättningar är särskilt beroende av den
direkta omgivningens förmåga att uppfatta uttrycken för att de ska leda till kommunikativa
yttringar (Preisler, 1998). Då kommunikationen sker kroppsligt eller taktilt, är fysisk närhet en
förutsättning något som kan medföra svårigheter i kontakten mellan den vuxne och ett barn
som uttrycker sig utåtagerande. Barn som har en medfödd dövblindhet riskerar enligt den
danska psykologen Per Lorentzen (2005) att hamna utanför sociala, kommunikativa och
kulturella gemenskaper. Detta kan leda till isolering, vilket i sin tur kan öka både
utanförskapet och negativa uttryckssätt (a.a.).
Inom området för dövblindhet tar forskningen ofta utgångspunkt i konsekvenserna av
dövblindheten. I den här studien finns en strävan att fokusera på vad som sker på det
mellanmänskliga planet. För att förstå det komplexa i mötena, behöver man tydliggöra de
konsekvenser som kombinerade sensoriska funktionsnedsättningar kan få. Östlund (2012)
beskriver i sin avhandling att det saknas forskning gällande barn med funktionsnedsättningar i
t.ex. träningsskolan och interaktionen i olika kontexter som barnet finns i. I den här studien
utgörs barnets kontexter av personalgrupper inom skola och boende.
Många lärare, boendestödjare och assistenter möter i sitt arbete barn utan tal- eller
teckenspråk, vilket leder till frågor gällande förhållningssätt och bemötande. Det är viktigt att
personer i dessa professioner reflekterar kring sin roll som kommunikationspartner, ens egen
betydelse i egenskap av sådan, samt vilka krav som ställs på en i mötet med barnet
(Christoffersen, 2007). En professionsetisk kompetens kan dels innebära en juridisk aspekt
som att följa lagar och riktlinjer, t.ex. skollagen, 2010:800, eller Barnkonventionerna (SÖ
1990:20, SÖ 2008:26), men även en allmänmänsklig etik vilket innefattar hur vi förhåller oss
i det allmänmänskliga mötet, t.ex. attityder (a.a.).
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2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att få en förståelse för hur vuxna, i egenskap av barnets
kommunikationspartner, beskriver betydelsen av sitt eget synsätt och det mellanmänskliga
mötet i relation till yttring.
Utifrån undersökningens syfte har följande forskningsfrågor i relation till yttring formulerats:
Hur beskriver de vuxna sitt synsätt på barnet i relation till yttring?
Hur beskriver de vuxna sin syn på sig själva, som barnets kommunikationspartner?
Hur ser de vuxna på betydelsen av det mellanmänskliga mötet?
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3 Bakgrund
Här presenteras bakgrunden till genomförandet av studien. En beskrivning ges utifrån min
egen förförståelse och en miljörelativ handikappsyn. Här ges en definition av funktionshindret
dövblindhet och svårigheten att utveckla kommunikationen belyses. Vidare beskrivs även ett
rättighetsperspektiv, ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. I likhet med många andra
barn med omfattande funktionsnedsättningar, berörs barnen i studien av olika former av
samhällsstöd. Insatser som den här studien berör omfattarskolan och Lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade (LSS).

3.1 Handikappvetenskap
Handikappvetenskap kan ses som ett tvärvetenskapligt område, där flera forskningsfält samlas
för att förstå konsekvenser av fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Utifrån
ett kategoriskt synsätt, som hör samman med en medicinsk handikappsyn, ses barnet och
barnets funktionsnedsättningar som skapare av problemen - ett synsätt som dominerat i
västvärlden i snart 200 år. Funktionshindret ses som en skada eller ett sjukligt tillstånd
(Barnes, et al. 2002) och bot och behandling av individen är i fokus (Larsson-Severinsson, et
al. 2009). Under 1960- och 70talet växte den sociala handikapp-modellen fram, ofta pådriven
av personer med funktionsnedsättning (Barnes, et al. 2002). I och med denna rörelse
förflyttades hindren, enligt Larsson-Severinsson, et al. (2009), allt mer från individen till
samhället. En miljörelativ handikappsyn har sedan dess blivit tydligare i den svenska
handikappforskningen, vilken etablerades i 1989 års handikapputredning (SOU 1991:46). Till
skillnad från det kategoriska synsättet med en medicinsk handikappsyn, beskrivs såväl
inställningen till barnet och barnets svårigheter utifrån ett relationellt synsätt. Man menar
alltså att barnets svårigheter uppstår i relation till miljön, exempelvis undervisningsmodellen
eller i det sociala samspelet med omgivningen.
Beroende på vetenskaplig disciplin inom handikappområdet kan de olika synsätten väga olika
tungt; t.ex. tenderar det medicinska perspektivet att dominera inom sjukvården, medan det
miljörelativa perspektivet är vanligare inom socialvetenskapen (Larsson-Severinsson, et al.
2009). Begreppen är ändrade, men att förändra synsättet är svårare och tar tid vilket beskrivs
av Holme (2000).
Svensk handikappforskning syftar, enligt det socialvetenskapliga forskningsrådet och
forskningsrådsnämnden, till att säkerställa att funktionsnedsättningar inte ska bli hindrande,
och stor vikt läggs vid just faktorer i omgivningen (Högberg, 2004). Ett av målen i
handikappforskningen är att ge barn och ungdomar förutsättningar för självbestämmande i
linje med Förenta Nationernas barnkonvention (SÖ 1990:20), där ett område är just
kommunikation och funktionshinder.

3.2 Kommunikation och yttringar ur ett dövblindperspektiv
Kommunikation kan ses som ett existentiellt element och en social process, som sker i
relation till andra då bl.a. känslor och handlingar delas. Yttring i studien har ett vidgat
perspektiv och rymmer både det barnet uttrycker genom kropp, handling eller taktilt, samt det
som sker i det mellanmänskliga mötet då det är här barnet utvecklas i sin roll som en yttrande
person. Den första kommunikationen för seende och hörande barn sker via ögonkontakt,
kroppskontakt, rörelser och genom ljud, ett icke-verbalt språk (Bae, 2014). Synen och hörseln
har en viktig funktion för utvecklingen av kommunikationen. Många barn och ungdomar som
har sensoriska funktionsnedsättningar kommunicerar med kroppsspråk, gester och ljud
(Wilder & Granlund, 2011). Denna kommunikationsform kan även fortsätta i vuxen ålder.
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Precis som ett seende och hörande barn använder barn som har en medfödd dövblindhet hela
kroppen i sin kommunikation, först för att ge uttryck för emotionella sinnesstämningar och
senare utvecklas ett mera avsiktligt språk (Preisler, 1998). Den kroppsliga kommunikationen
kan beskrivas som att barnet är sin röst, en förkroppsligad röst, till skillnad från att ha en röst
så som verbal stämma, vilket beskrivs av Varran-Nafstad (2009). Crafoord (2005) ger
liknande beskrivningar av att barnet inte bara yttrar eller kommunicerar, utan att barnet är sitt
språk och att barnet genom det vill och behöver bli sedd och hörd (a.a.). Även Käcker (2007)
skriver om den mellanmänskliga kommunikationen, som här när hon citerar Miranda:
Communication is not something that has to be learned. It is an inevitability because people
cannot not communicate (Miranda, 1993:3)., (i Käcker, 2007, s 49). Kommunikation är
oundvikligt! Barnets kommunikation finns där och är inte något som tränas in eller lärs ut,
utan den utvecklas i relationen till andra.
Som beskrivits har barnen i studien inte utvecklat tal- eller teckenspråk, utan de är kroppsligt
och taktilt kommunikativa. De vuxna använder en verbal och/eller teckenspråkig
kommunikation. Det innebär att barnet och den vuxne har olika kommunikationssätt, vilket
beskrivs kunna försvåra den ömsesidiga kommunikationen för båda parter (Varran-Nafstad &
Bøgh-Rødbroe, 2013; von Wright, 2000). Sättet att kommunicera på skiljer sig åt gällande
både sättet att yttra sig och sättet att förhålla sig lyssnande, vilket leder till en utmaning att
uppmärksamma uttrycken hos det dövblinda barnet (Preisler, 1998, 2005; Varran-Nafstad &
Bøgh-Rødbroe, 2013). Den vuxnes svårigheter att identifiera barnets uttryck benämns som ett
läsbarhetsproblem (Preisler, 2005; Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013).

3.3 Rättigheter
Studien berör barn med funktionsnedsättningar och deras rättigheter och möjligheter att få
komma till tals. Nedan beskrivs några av de styrdokument som ligger till grund för arbetet.
3.3.1 Barns rättigheter
Förenta Nationernas generalförsamling antog 1989 konventionen om barns rättigheter, den
s.k. barnkonventionen (SÖ 1990:20). Konventionen är både ett juridiskt och ett politiskt
dokument. Sverige ratificerade konventionen 1990 i syfte att bl.a. stärka barns rättigheter, och
förpliktade oss därmed att följa konventionerna. Det har påverkat både barnpolitiken,
synsättet på barn och den pedagogik som råder i landet (Qvarsell, 2003). Sveriges regering
beslutade 2018 att barnkonvention ska ges status som lag från januari 2020, i syfte att stärka
barns rättssäkerhet (Förenta Nationerna 2018).
3.3.2 Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar
Förenta Nationernas standardregler gällande delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning antogs 1993 (Independent Living Institute, 1995; SÖ 2008:26).
Standardreglerna påverkar olika länders nationella handikappolitisk. Sverige ratificerade
funktionshinderkonventionen 2008. Målen i den nationella handlingsplanen (Prop.
1999/2000:79) är att funktionshindrade tillsammans med andra ska ges möjlighet att växa som
människa och ha makt över sitt eget liv. Konventionen för personer med funktionsnedsättning
har i syfte att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att
främja respekten för deras inneboende värde (SÖ 2008:26, s. 6).
Stenhammar (2009) betonar att barn som har funktionsnedsättningar ska få komma till tals, att
barn och vuxna har olika perspektiv samt att barn har kompetens att yttra sitt eget perspektiv.
Konventionsstaterna ser funktionshinder som något relativt, vilket innebär att det är attityder
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och miljö som är hindrande faktorer (SÖ 2008:26). Barn som har funktionsnedsättningar är
särskilt hänvisade och beroende av den sociala miljö som finns tillgänglig och som ska
möjliggöra att de utvecklas som personer med en egen möjlighet att komma till tals (a.a.).
3.3.3 Rätten att komma till tals
Enligt Barnombudsmannen (2016) visar forskning att barn som har funktionsnedsättningar får
sin röst hörd i mindre omfattning än andra barn. Kommunikation finns även beskrivet av
World Health Organization som ett av de högst skattade områdena för livskvalitet, hälsa och
delaktighet (World Health Organization 2001) och kommunikationen ses som en viktig aspekt
för personlig utveckling, meningsfullhet, samt uppfattningen om vår verklighet.
Enligt Barnrättskommittén 2009, punkt 20 (SÖ 1990:20) och konventionen om personer med
funktionsnedsättning, artikel 21 (SÖ 2008:26), är det ur ett rättighetsperspektiv viktigt att barn
får komma till tals på sitt eget sätt. Förenta Nationernas kommitté för barnets rättigheter (SÖ
1990:20) betonar barnets rätt att få använda alla typer av kommunikation, samt att det är den
vuxne som bär ansvar för att bl.a. anpassa sig till barnets kommunikationssätt. Den vuxne ska
även ha positiva förväntningar på barnet, och undvika att utgå från att barnet inte kan uttrycka
sig (a.a.). Forskning visar också att barn tidigt kan uttrycka sina åsikter genom icke verbal
kommunikation, vilket Barnrättskommittén hänvisar till i sina kommentarer till
barnkonventionen (SÖ 1990:20). I Barnombudsmannen (2016) finns beskrivet att barn med
funktionshinder möts av bl.a. för låga förväntningar och att vuxna inte förstår barnet eller
barnets funktionsnedsättning. En av förändringarna som föreslås är ökade kompetenskrav hos
de vuxna i mötet med barnen (a.a.). Rapporten beskriver även brister som gäller tillgången till
den kommunikation som barnet har behov av (a.a.). De vuxna behöver enligt
Barnombudsmannen (2016, s. 82) behärska de språkformer och medel för kommunikation
som eleverna använder sig av, något som även av Skolinspektionen har utpekats som en brist
inom bl.a. specialskolorna (Skolinspektionen, 2010).
I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) är bemötande ett
av tre huvudområden. Frågan gäller det direkta mötet mellan barnet och den sociala
omgivningen, men är även en politisk fråga som påverkar våra lagar och regler. Rätten att
yttra sig finns lagstadgat och väl beskrivet, men att ges möjligheten är inte lika definierat.
Enligt Förenta Nationerna (2018) kan barnets rättigheter att få sin röst hörd komma att stärkas
när barnkonventionen (SÖ 1990:20) blir lag i Sverige.

3.4 Professionsetik
Yrken där man möter särskilt utsatta grupper, så som personer som har svårigheter att få sin
röst hörd, berörs av en professionsetik. Hur den vuxne förhåller sig i det mellanmänskliga
mötet och hur vi kommunicerar och interagerar kan förklaras genom vilken professionsetik
som råder, vilket beskrivs nedan.
Professionsetiken avgörs av förhållningssätt, attityder och självreflektion och kan vara både
teoretisk och praktisk (Christoffersen, 2007). Det som utgör det professionsetiska navet (a.a.
s. 84) är när vi gör något tillsammans. Det är här, i relationen, det avgörs vem vi tror att barnet
professionsetiken. Barnet och barnets utvecklingsmöjligheter påverkas av vem vi tror att
barnet är, utifrån den roll vi ger barnet och utifrån de ramar vi vuxna sätter Svenning (2011).
Detta synsätt definierar professionsetikens betydelse för undersökningen. Professionsetiken
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har en naturlig plats i en studie som berör vuxnas synsätt i relation till att barnet ska ges
möjlighet att få sin röst hörd och att utvecklas som en yttrande individ.

3.5 Ett barnperspektiv kontra barns perspektiv
En uppsats som handlar om synen på barns möjlighet att komma till tals berör begreppen
barnperspektiv och barns perspektiv. Skillnaden mellan ett barnperspektiv och barns
perspektiv kan förklaras genom vem och på vilket sätt formuleringen sker (Halldén, 2003).
Barnets perspektiv formuleras av barnet själv och består av dess egna erfarenheter, tankar
eller upplevelser, dvs. hur barnets själv förstår eller upplever sin värld (a.a.).
Begreppet barnperspektiv används på olika sätt; ideologiskt, politiskt, samt metodiskt i
vetenskapliga sammanhang (Halldén, 2003). Ett barnperspektiv bygger inte på barnets egna
direkta uttalanden, utan på den vuxnes tolkning och bedömning av vad som är bäst för barnet
(Qvarsell, 2003).

3.6 Samhällets stöd
För personer som har en medfödd dövblindhet och personer med omfattande
funktionsnedsättningar finns ett stort behov av samhällsstöd stöd som bygger på våra lagar
och politiska beslut för att nå konventionernas mål. Inom ramen för samhällsstöd möter barn
som har en dövblindhet och deras familjer generellt många olika aktörer, vilket beskrivs i
skriften För barnets bästa? (Andersson, 2015); bland landstingets olika funktioner nämns
habilitering, syn- och hörsel central och olika slags specialister. På kommunnivå finns skola,
socialtjänst, elevboende/ korttidsboende, LSS-verksamheter, olika personalkategorier inom
skola, fritidsaktiviteter och boende. Inom det statliga stödet återfinns Specialpedagogiska
skolmyndigheten och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.
3.6.1 Skolan
Många barn med omfattande funktionsnedsättningar eller medfödd dövblindhet går i särskola
eller specialskola. Ofta är det assistenter från boendet eller personliga assistenter som är
genomförare i skolan. De har varierande utbildning, men fungerar som både genomförare av
undervisningen och barnets kommunikationspartner.
Skolans verksamhet regleras av olika nationella styrdokument så som läroplaner, kursplaner
och skollagen. I skollagen, 2010:800, beskrivs att skolan ska följa de mänskliga rättigheterna
och visa hänsyn till varje elevs behov. Barnet ska enligt skollagen, 2010:800, 1 kap. § 4, även
ges stöd och stimulans att utvecklas. Kommunikationen är ofta ett pedagogiskt mål inom
undervisningen i särskolan. Trots det menar Aspelin (2010) att det är svårt att förklara vad
som gynnar en dialog.
Skolinspektionen har bl.a. i uppdrag att granska kvalitén i skolan och säkerställa att skollagen
följs. I slutrapporten (Skolinspektionen, 2010), där man granskat utbildningar för elever med
funktionsnedsättning i gymnasieskolan, identifieras områden som innehåller brister. De
potentiella förbättringsområdena, gällande anpassningar i den sociala miljön, förhållningssätt,
kompetens, samt förståelse för funktionsnedsättningar och dess konsekvenser (a.a.) går att
applicera även på andra skolor.
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3.6.2 LSS
I Sverige finns en lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, (SFS 1993:387).
Där beskrivs att personer med varaktiga funktionshinder, personkrets 3, omfattas av lagen och
har rätt till stöd och service för att kunna leva som andra i delaktighet och jämlikhet. I 6§
beskrivs den enskildes rätt till medbestämmande och inflytande. Många barn som har en
medfödd dövblindhet, liksom barnen i studien, omfattas av särskild service enligt LSS. De har
individuella boendelösningar i anslutning till skolan, så som elevboende eller specialutformat
korttidsboende, med individuella anpassningar i både social och fysisk miljö. Stora vård- och
omsorgsbehov i kombination med kommunikativa utmaningar leder till omfattande behov av
bemanning, så som assistenter och boendestödjare. Exempel på det är att nästan hälften av
Specialpedagogiska skolmyndighetens totala kostnader (459 392 tkr) årligen går till att
bedriva undervisning inom specialskolan och tillhandahålla boende (SOU 2016:46).
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4 Tidigare forskning
Här redogör jag för hur datasökningen gått till, samt vilken forskning jag tagit del av inom
ramen för studien.

4.1 Datasökning
De databaser som använts är främst Sage journals, SwePub, Scholar och DIVA. Nyckelord
som använts är dialog, dialogiskt perspektiv, yttring, medfödd dövblindhet, barn, elever, och
sensoriska funktionsnedsättningar.
Forskning som berör kommunikationssvårigheter och funktionshinder täcker ett stort område
och många sökträffar som kommer upp berör bl.a. metoder, alternativ och kompletterande
kommunikation. Det finns ett brett utbud av forskning och skrifter om dialogiskt perspektiv.
Sökningarna gav ett stort antal träffar inom områden som religion, ledarskap, politik, sjukvård
och undervisning.
Främst har referenslistor från studier och forskning, samt olika universitets rekommenderade
litteraturlistor, använts för insamling av data. När det gäller forskning omkring medfödd
dövblindhet och dess konsekvenser bedrivs detta huvudsakligen vid universitetet i Groningen
i Nederländerna. Här erbjuds bl.a. ett mastersprogram inom ämnesområdet.

4.2 Relevanta studier
Några av de studier jag tagit del av inriktar sig på personer med medfödd dövblindhet
(Johannessen, 2009; Preisler, 2005; von Rooij-Cooymans, 2009), andra på Profound
Intellectual Multiple Disabilities (PIMD), vilket innebär omfattande intellektuella-,
motoriska- och sensoriska funktionsnedsättningar (Axelsson et.al. 2014; Hostyn et al. 2010).
Käckers forskning (Käcker, 2007) berör ömsesidiga kommunikationssvårigheter i mötet med
personer med förvärvade hjärnskador, medan Ohlsson (2008) belyser de kontextuella
villkoren och vikten av ett dialogiskt perspektiv i mötet med barn med funktionsnedsättningar
i skolan. Det är en spridning på studierna, men alla berör funktionsnedsättningar och
kommunikativa konsekvenser.
Preisler (2005) och Käcker (2007) beskriver konsekvenserna av tolkningssvårigheter som kan
uppstå. Preisler belyser i sin studie området dövblindhet och Käcker skriver om förvärvad
hjärnskada. I båda studierna framkommer svårigheten och betydelsen av att tyda eller
av personens uttryck, vilket inbegriper både att uppmärksamma uttrycken och förstå dem.
Det visar sig vara en svårighet även i nära relationer till personen. Axelsson et.al. (2014)
beskriver liknande svårigheter för att finna delaktighetsstrategier för barn som har PIMD.
Resultat som lyfts fram är bl.a. vikten av att få en god kunskap och kännedom om barnet som
kan underrätta för att barnet ska känna tillhörighet, känna sig behövd och få möjlighet att
kunna påverka. Det finns en samsyn i de tre studierna som gäller behov av handledning, eller
annat stöd från omgivningen, för att få hjälp att uppmärksamma uttrycken och anpassa
förhållningssättet.
Von Rooij-Cooymans (2009) studie inriktar sig på medfödd dövblindhet, medan Hostyn et al.
(2010) handlar om personer med PIMD. Gemensamt är att bådas forskning bygger på
videoanalys, där de lyfter fram betydelsen av ett dialogiskt perspektiv i mötet med personer
med nämnda funktionsnedsättningar. Hostyn et al. (2010) menar att ett dialogiskt perspektiv
har blivit allt mer framträdande inom forskning som berör kommunikation och
funktionsnedsättningar. Von Rooij-Cooymans (2009) beskriver att det inom dövblindfältet
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alltid funnits ett fokus på kommunikationsutveckling, men att ett dialogiskt perspektiv blir allt
mer tydligt.
Johannessen (2009) beskriver, genom ett dialogiskt perspektiv, konsekvenserna av medfödd
dövblindhet. Dövblindheten begränsar personens möjligheter till dialog, till att dela tankar,
känslor och erfarenheter med andra och det finns en risk att hamna i utanförskap (a.a.).
Personerna i Johannessens studie begränsas till vissa kontexter, aktiviteter och
kommunikativa partners. I studien beskrivs även vikten av den ömsesidiga tilliten för att nå en
dialog och att den seende och hörande partnern har en
utan ett
styrt eller förutbestämt innehåll (a.a.). I Johannessens studie, i likhet med von RooijCooymans (2009), beskrivs kommunikationspartnerns betydande roll i ett dialogiskt
perspektiv, där det är avgörande hur de pedagogiska teorierna och filosofiska tankarna
omvandlas i praktiken. Det kan exempelvis handla om lärarens inställning och attityd till
barnet och kommunikationen.
Gemensamt för samtliga studier är att forskningen är centrerad kring det som sker mellan
parterna, i det mellanmänskliga och det gemensamma meningsskapandet. Den röda tråden i
slutsatserna är kopplad till de kontextuella villkoren, vilket inbegriper den kommunikativa
partnerns möjlighet och förmåga att skapa sammanhang mellan barnets uttryck och yttringar
till kontexten, till det kommunikativa sammanhanget här och nu. Återkommande viktiga
aspekter är ömsesidigheten; i relationen, i kommunikationen, i att skapa mening och att känna
tillit. En annan viktig faktor är öppenheten och lyhördheten för den andres bidrag, att partnern
ser personen/barnet och personens/barnets bidrag som viktigt, samt att olikheterna berikar.
Partnerns syn på barnet och dess kompetenser, samt viljan att möta och förstå barnet har en
central plats.
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5 Teoretisk referensram
I det här avsnittet presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien.
Genom egna tolkningar av valda teorier, förklarar jag och ger perspektiv på hur området som
gäller barns yttring kan beaktas då barnet kommunicerar kroppsligt och taktilt. Den teoretiska
referensramen används även vid tolkning och analys.

5.1 Ett dialogiskt perspektiv
Redan på Sokrates tid beskrevs skillnaden mellan dialog och monolog. Dialogisk teori tar sin
utgångspunkt i det som sker i relationen till andra, till skillnad från teorier och perspektiv som
tar sin utgångspunkt i individen (Linell & Anward, 2011). För att få en bild av ett dialogiskt
perspektiv kan det underlätta att känna till dess motpol, det monologiska. Förenklat kan sägas
en röst, vilket kommer från grekiskans mo´nos
,
vilket kommer från det grekiska ordet dialogos, som i sin tur är uppbyggt av dia; mellan eller
genom och logos: tal eller ord
En central skillnad som beskrivs av bl.a. Linell och Anward (2011) är att i dialogisk teori är
kognitionen och kommunikationen mer förenade än i den monologiska, där språket främst ses
som struktur och system och där yttringar kan förstås utan koppling till kontext. Ett
förhindrar öppenhet och lyhördhet för den andres infallsvinkel, vilket inom dialogiska samtal
är centrala. Dialogisk teori, eller dialogicitet, kan enligt Linell och Anward (2011) ses som ett
ramverk eller en metateori som rymmer kommunikation, språk, meningsskapande och
kognition, där relationer med sig själv och andra kan ses som grunden för kommunikation och
yttring. Relationism is basic to dialogism (Linell & Anward, 2011:6). Även Rommetveit
beskriver dialogicitet som en förståelseram där vi i relation till andra skapar vår språkliga
identitet (Hagtvet & Wold, 2003). Rommetveit beskriver vidare att dialogen, som kan ses som
en grund för utveckling av språk, kognition, vår identitetsutveckling, samt vårt mående, är A
& O för både mental och språklig utveckling: One might rightly argue that, to Rommetveit,
the dialogue is the alpha and omega of mental as well as language development (Hagtvet &
Wold, 2003. s.195).
Dialogisk kommunikation är inte låst till sändare och mottagare, utan rymmer även
samhandling och perspektivskifte (Lorentzen, 2006). Linell beskriver den dialogiska
kommunikationen som en between process (Linell, 1998, s 24). Ur ett dialogiskt synsätt är
yttring något mera än uttalandet. Den kan vara kroppslig, taktil eller ske genom handling,
vilket enligt Linell (1998) har samma dialogiska värde som en yttring formulerad genom t.ex.
tecken eller tal. Dialog kan uppstå, när du och jag möts (Aspelin, 2010). I ett lärande som
bygger på ett dialogiskt synsätt, är den vuxne öppen för barnet och ser barnet som en person
med egna tankar och synpunkter som är värdiga att lyssnas på, vilket skattas högt och
beskrivs ingående av bl.a. filosofer som Buber (2008) och senare forskare som Aspelin
(2010).
Flera forskare och författare, bl.a. Lorentzen (2005), Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe
(2013) samt von Rooij-Cooymans (2009) beskriver att ett dialogiskt perspektiv är gynnsamt
för att utveckla den ömsesidiga kommunikationen i mötet med personer som har en medfödd
dövblindhet. Detta förespråkas även i den gemensamma nordiska kursplanen Leseplan,
medfødd døvblindhet (Nordens Välfärdcenter, 2015), som ingår i utbildningen av personal
som arbetar med barn och vuxna med medfödd dövblindhet.
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5.2 Martin Bubers mellanmänskliga teorier och dialogfilosofi
I Jag och Du (Buber, 2013) beskrivs hur relationen utgör grunden i människans varande. Det
är här, i relationen, som vi lär oss att förhålla oss till världen med hjälp av grundorden jag och
du. Han beskriver det jämlika som en förutsättning för att nå ett äkta möte mellan Jag och Du,
där den andre inte är ett objekt utan ett subjekt. Det är i det mötet som jag kan bli Jag och där
jag kan bidra till att du kan bli Du. Buber beskriver att en pedagogisk relation måste bygga på
ett dialogiskt synsätt, där parterna accepterar varandra till fullo.
Som ett komplement till Jag och Du skrev Buber 1942 Dialogens Väsen (Buber, 2008). Här
vidareutvecklar han sin dialogfilosofi från 1923 genom att beskriva och tolka människans
djupaste existentiella problem. Buber förklarar dialog som den inre handlingens ömsesidighet
(s. 28) där två människor i dialog måste vara vända mot varandra, samt att det är samma
gränser för dialogens möjligheter som för delaktighetens. Här beskriver även Buber den kända
dialogiska principen; Dialogiskt liv är inte ett liv i vilket man har mycket med människor att
göra, utan ett i vilket man verkligen har att göra med de människor med vilka man har att
göra (s.62).
I Det mellanmänskliga (Buber, 2011) beskriver Buber det som sker mellan två människor som
det mellanmänskliga, något som sker i mellanrummet, vilket han anser vara existentiellt och
kan visa sig genom t.ex. ett leende eller ett samtal. Vidare beskriver Buber dialogens
förutsättningar där han bl.a. förklarar äkthetens betydelse i mötet, om vi möter varandra
utifrån det väsen vi är, eller utifrån om vi vill göra intryck på andra. I det äkta mötet finns en
genuin, ömsesidig vilja att mötas med en tillit till den andre och dennes avsikt för att nå en
dialog.
Logos (Buber, 1995) består av två delar (Det talade ordet från 1960 och Att följa det
gemensamma från 1956). Här beskriver han språkets gemenskap mellan de som talar det.
Människan har en vilja att kommunicera, vilket sker genom att vi riktar oss till varandra i
kommunikativt syfte. Buber beskriver hur språket ger oss tillgång till världen, hur
Jag
Vi
mellanrummet mellan talaren och lyssnaren, där det talade ordet yttras. Vidare beskriver han
skillnaden på monolog och dialog, samt vikten av spänningsförhållandet
(överraskningsmomentet), när den andres bidrag i dialogen skiljer sig från mitt eget.

5.3 Dialog och Yttring
Begreppet dialog
om ett samtal mellan två eller flera personer
(eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar), där begreppet t.ex. används när det
kan finnas en meningsskillnad.
Enligt Linell (2009) kan begreppet dialog definieras på olika sätt, men i huvudsak handlar det
om den språkliga utväxlingen mellan exempelvis personer i samma rum eller personer på
distans, så som genom sociala medier, telefon etc. (a.a.). I den här studien används Linells syn
på dialog som en mer abstrakt och omfattande definition: Any kind of human sense-making,
semiotic practice, action, inter-action, thinking or communication, as long as these
phenomena are dialogically
(Linell, 2009, s. 5). Linells definition av dialog
rymmer allt meningsskapande mellan människor, handlingar, samspel, kommunikation och
tänkande som kan förstås dialogiskt. Han beskriver vidare att dialog kan ses som en
interaktion med mycket hög kvalitet där det finns en jämlikhet mellan parterna (a.a.). Buber
(2008, s. 59 60) definierar en äkta dialog som en upplevelse av att hela mitt JAG säger DU
till den andre. Den ontologiska utgångspunkten för dialog kan i den här studien härledas till
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Bubers dialogfilosofi där dialog kan ses som den pedagogiska relationens utgångspunkt,
vilket även beskrivs av Aspelin (2013), samt i Linells definition ovan (2009, s. 5).
som tillkännagivande av
mening (yttrande). Vanligtvis rör sig detta om att någon visar sin mening, åsikt, känsla eller
tanke genom ett yttrande vilket kan ske genom tal eller tecken, men en yttring kan även bestå
av en handling, vilket beskrivs av von Wright (2000). Även Linell beskriver att yttringar kan
vara kroppsliga, taktila eller ske genom handling och han menar att de, ur ett dialogiskt
perspektiv, har samma värde som andra yttringar (Linell, 1998).
Den ontologiska utgångspunkten för yttring fastslår att yttring kan ses som något mer än det
barnet uttrycker eller uttalar, (Linell 1998; von Wright 2000). Den inbegriper både själva
yttrandet och den subjektiva utvecklingen (Aspelin, 2010). En yttring kan även beskrivas
rymma det mellanmänskliga mötet och relationen med den vuxne (Aspelin, 2010). Barnets
yttring är kopplad till mötet med den vuxne, där mening skapas och barnets subjektivitet kan
utvecklas. Yttringar, oavsett form, kan ses som sociala konstruktioner (Rommetveit, 2003).
De påverkas av, och skapas genom, den sociala omgivningen och relationella faktorer (a.a.)
vilket belyses nedan.

5.4 Relationella och sociala aspekter på kommunikation och yttring
I relation till omgivningen finns hinder och möjligheter som uppstår i kommunikationen.
Hindren kan kopplas till det som sker och uppfattas mellan parterna, samt i det som inte sker
eller uppfattas. Flera dialogiska forskare och filosofer har beskrivit att det som sker i relation
till den sociala omgivningen har betydelse för kommunikationen (Aspelin, 2010, 2013; Buber,
1995, 2008, 2011, 2013; Linell & Anward, 2011; Lorenzen, 2005; Rommetveit, 2003;
Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013; von Wright, 2000).
Eftersom studien riktar sig till vuxna som möter elever inom skola och elevboende, är det
intressant att ta del av Aspelins (2013) beskrivningar om den relationella pedagogiken som en
tredje väg, vilken skiljer sig från lärarcentrerad- eller elevcentrerad undervisning. Aspelin
(a.a.) menar att den relationella pedagogiken bygger på ett annat synsätt, där
påverkansfaktorer i det mellanmänskliga mötet eller i undervisningen står i fokus.
Grundbegrepp inom fältet är relation, kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga
möten, dvs. fenomen som existerar människor emellan (Aspelin, 2013, s. 15). Han använder
begreppet relationell pedagogik (2013, s. 2), vilket beskrivs som det konkreta
mellanmänskliga mötet i undervisningen (t.ex. mellan barnet och den vuxne). Aspelin (a.a.)
menar att den relationella pedagogiken kan ses som ett förhållningssätt som rymmer både det
mellanmänskliga mötet och det pedagogiska tillvägagångsättet, där den vuxne söker skapa
goda förutsättningar så att meningsskapande relationer kan byggas.
För att få en gemensam bild av hur kommunikativa yttringar kan utvecklas kan vi först tänka
oss ett litet barn som riktar sig till den vuxne i kommunikativt syfte. Barnets försök att
uttrycka något, kan vara riktat mot den vuxne eller kontexten. Riktningen, eller adressiviteten,
har betydelse för yttringen (Dysthe, 2003; Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013). För ett
barn som har en medfödd dövblindhet kan det innebära att barnets sätt att rikta sig på kan se
annorlunda ut än för barn som ser och hör (Preisler, 1998, 2005; Varran-Nafstad & BøghRødbroe, 2013), vilket komplicerar kommunikationen mellan parterna. Linell menar att den
taktila kommunikationen (Linell, 1998; Linell & Anward, 2011) rymmer dialogiska fördelar
eftersom båda parter är beroende av att känna den andres kroppsliga yttringar. Det är först när
uttrycket tolkas, som barnet kan få en respons och uppleva att yttringen nått fram - att det
17

yttrat sig (Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013). Responsen på att yttringen nått fram
behöver ske på barnets kommunikationssätt (Preisler 1998, 2005; Varran-Nafstad och BøghRødbroe 2013).
Cissna & Anderson (2002) beskriver det som en allmän svårighet och samtidigt en
demokratisk utmaning att få sin röst hörd, genom att kunna göra den egna tanken eller viljan
sedd och tillgänglig för andra. När det gäller barn som har en medfödd dövblindhet beskrivs
det som en särskild utmaning att få tanken eller viljan synlig, då kommunikationen är, och
behöver vara, kroppslig och taktil (Preisler 1998, 2005; Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe
2013). Barn som har en medfödd dövblindhet har ett annat sätt att förhålla sig till världen. Det
kan leda till ömsesidiga svårigheter mellan barnet och omgivningen att uppfatta och förstå
varandra.
Begreppet Läsbarhet (Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013) används, som tidigare
nämnts, i mötet med personer som har en medfödd dövblindhet. Ett läsbarhetsproblem kan
innebära en svårighet att avläsa den andres kommunikation, så som att identifiera uttryck och
även att tyda dem som kommunikativa yttringar. I allmänhet läser vi av varandras ansikten,
för att förstå exempelvis den andres intentioner och känslostämning (Holmgren, 2012;
Lorentzen 1998). I Lévinas filosofi beskrivs ansikts-ansiktsrelationen, att det är ansiktet som
talar, men den kommunikativa arenan kan vara hela kroppen (Holmgren 2012; Kemp, 1992).
Lévinas beskrivning kan bidra till ytterligare en dimension i förståelsen av Bubers dialogiska
filosofi och det mellanmänskliga mötet (Buber, 1995, 2008, 2011, 2013). Beskrivningarna ger
en bild av alteriteten;
eller
betydelse för såväl yttringen som identiteten.
Som kommunikativ partner är det viktigt att känna till de kommunikativa förutsättningarna
ansikts-ansiktsrelationen ser annorlunda ut i mötet med barn som har en medfödd dövblindhet
(Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe 2013. Svårigheten att identifiera eller tyda barnets
yttringar kan även förstås och förklaras av att parterna har olika kommunikationssätt. Allwood
(1985) beskriver det som att parterna har olika språklig kultur.
Trots svårigheten att uppfatta barnets yttringar behöver det finnas en förväntan om att barnet
har något att förmedla. Förväntningen behöver finnas där redan innan barnet kan yttra sig,
vilket innebär att barnet tillskrivs en förmåga som det ännu inte har. Den vuxnes förväntan
och övertolkning beskrivs av Brodin (2005) kunna leda till att barnet på sikt utvecklar
kommunikativa yttringar. Det barnet gör, eller uttrycker, kan delas med den vuxne, vilket
stärker kommunikationen (a.a.).
5.4.1 Omgivningens perspektiv i mötet med barnet
De vuxnas inställning till barnet har en central roll för hur mötet med barnet blir och i
förlängningen den sociala identiteten, t.ex. hur barnet ser på sig själv (Aspelin, 2010;
Goffman, 1971; Linell, 2003; Linell & Anward, 2011). Även hur den vuxne ser barnet som
person och dess kommunikation och kompetens beskrivs påverka vem barnet blir och hur
barnet ser på sig själv (Crafoord 2005; Løvlie Schibbye, 2002, 2006; Varran-Nafstad & BøghRødbroe, 2013). Von Wright (2000) beskriver att barnets subjektiva utveckling påverkas av
hur den sociala miljön ser ut i skolan och hur interaktion med barnet fungerar. Hur andra, i
den här studien vuxna, förhåller sig till barnet och vilken roll vi ger barnet påverkar barnet
och barnets syn på sig själv (Svenning, 2011). I relation till yttring kan erkännandet påverka

18

om barnet ser på sig själv som en yttrande eller inte yttrande person (Varran-Nafstad & BøghRødbroe, 2013).
Hur omgivningen förhåller sig till barnet kan förstås utifrån olika perspektiv som de vuxna
kan anta (Rommetveit, 2003). Rommetveit menar att andras inflytande kan påverka vårt själv,
så som vem jag är, vem jag blir och hur jag ser på mig själv (a.a.). Olika förhållningssätt vi
kan anta i mötet med en annan person beskriver han som ett första-, andra-, och tredjepersons
perspektiv (Rommetveit, 2003). När barnet ses som ett subjekt (se definition under rubriken
5.5), kan det beskrivas som ett andra personsperspektiv, vilket Rommetveit (2003) menar är
ett dialogiskt förhållningssätt (2003). Det är här, i mötet med andra, det avgörs om barnet kan
få träda fram som ett unikt subjekt (Aspelin, 2013 s. 187). Det sker när parterna erkänner
varandra och accepterar varandra i sin helhet, precis så som den andre är, vilket beskrivs av
t.ex. Bae (2014), Linell (2003, 2009), Rommetveit (2003) och Løvlie Schibbye (2002, 2006).
, kommer detta utgöra ett hinder för
dialog, menar Buber (2011).
Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013) beskriver
(Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013, s. 47 58.) Det handlar om hur den vuxne uppfattar
sig själv i förhållande till barnet och hur den vuxne förhåller sig till barnet, utifrån sin roll som
barnets kommunikationspartner. Det bygger på mötet i den direkta i ansikts-ansikts relationen
mellan personen som har en medfödd dövblindhet och en seende och hörande person och kan
ske genom ett Jag- (första person), Du-, (andra person) eller Det- (tredjeperson) perspektiv
(a.a.). När det finns ett starkt andrapersonsperspektiv (Rommetveit, 2003) eller Du- perspektiv
(Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013) i mötet med barnet beskrivs det leda till att barnet
får uppleva sig som en egen person som både kan yttra sig och upplever det som meningsfullt
(a.a.). Barnet kan då utvecklas till en person som känner sig värdig att lyssnas på och som
känner en positiv förväntan om yttring från de vuxna (Rommetveit, 2003; Varran-Nafstad &
Bøgh-Rødbroe, 2013). När den vuxne inte lyckas anta ett dialogiskt andrapersonsperspektiv
(Rommetveit, 2003) eller Du-perspektiv (Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013) kan det
innebära att ett mera monologiskt perspektiv överväger i mötet med barnet. Rommetveit
(2003) beskriver det som ett första- eller tredjepersons perspektiv och Varran-Nafstad och
Bøgh-Rødbroe (2013) som ett Jag- eller Det- perspektiv.
Eftersom studien berör barn som har en medfödd dövblindhet görs här en kortfattad
perspektivbeskrivning med hänvisning till Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013):
agvuxnes stämma dominerar, varför det kan ses som monologiskt. Den vuxne har ett högre
fokus på barnets kommunikativa svårigheter än på relation eller kommunikation. I den vuxnes
barnet inte behöver yttra sig kan det få konsekvensen att barnet inte blir stärkt i sina yttringar
och barnet får därmed inte uppleva sig värdig att lyssnas till, som en egen person med en egen
ag-perspektiv hindrar således dialogen. Ett Det-perspektiv beskrivs som
ett distanserat perspektiv, där den vuxne ställer sig utanför barnet och utanför sin egen roll
som kommunikativ partner. Det saknas ett emotionellt engagemang i barnet, vilket kan
påverka relationen negativt. Barnet som person och kommunikationen kommer i skuggan av
funktionsnedsättningarna. I de monologiska (Jag- och Det-) perspektiven finns en risk att
barnets uttryck som den vuxne inte förstår eller ser som kommunikativa kan uppfattas som
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et och att barnet får en
roll som en egen person som kan yttra sig.
I de olika perspektiven som förklarats ovan, sker naturliga växlingar eller förskjutningar,
vilket beskrivs av flera forskare och författare (Aspelin, 2010; Cissna & Anderson, 2002;
Rommetveit 2003; Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013). Förskjutningarna kan ske i en
och samma situation eller över tid. Ett subjektivt Du-perspektiv behöver genomsyra relationen
för att barnet inte ska upphöra att vända sig till den vuxne i sina yttringar (Rommetveit, 2003;
Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013).

5.5 Centrala begrepp
Det dialogiska perspektivet genomsyras av en ömsesidighet. I den här studien kan
ömsesidigheten definieras som interaktionen mellan barnet och den vuxne. Det
mellanmänskliga mötet kan ses som ömsesidigt, när parterna verkligen möts på bådas villkor.
Den totala ömsesidigheten exemplifieras av Bubers I-Thou
ömsesidighet (Aspelin, 2010). Den totala ömsesidigheten definieras med varierade termer av
olika teoretiker. Aspelin (a.a.) beskriver det som själarnas möte, medan Lorenzen (2005)
uttrycker det som en kognitiv aspekt, att leve innenfor samme kognitivt tid-rom (a.a. s. 9.). En
liknande definition görs av Cissna och Anderson (2002) som benämner det som att mötas i ett
gemensamt rum, där vi når ett gemensamt här och nu i en gemensam upplevelse (a.a.).
Rommetveit (1974) beskriver det som samexistens. Det gemensamma i benämningarna ovan
tycks vara den ömsesidiga känslan av varandras närvaro, där båda parterna upplever att man
når varandra på ett högre plan.
Det gemensamma meningsskapandet är centralt i dialogisk teori. Linell och Anward (2011)
beskriver att den dialogiska teorin går ut på att skapa meningen tillsammans, genom att göra
och vara tillsammans, i ömsesidig relation med andra (a.a.). Barnet riktar sig till den vuxne för
att skapa mening, förstå sig själv och andra (Aspelin, 2010; Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe,
2013).
Buber (2011) menar att det är grundläggande för människan att hänvända sig till sin omvärld
för att nå ett äkta möte.
att kommunicera med barnet är av stor betydelse. Buber (2011) beskriver vidare att det är
hindrande om det finns falskhet i relationen, eller om parterna har olika uppfattning om den
ena partens yttringsförmåga, vilket påverkar både relationen och möjligheten att komma till
dialog (a.a.). Vikten av äkthet i mötet beskrivs även Cissna och Anderson (2002) som
benämner äkthet i mötet som ett kvalitetskriterium för dialog och att själviska eller falska
avsikter är hindrande (a.a.).
En annan grundläggande aspekt i dialogisk teori är öppenheten och förmågan att anpassa sig
och ställa om till något nytt, vilket beskrivs av bl.a. Cissna och Anderson (2002), Aspelin
(2010) och Linell (2002). För att den vuxne ska kunna förhålla sig öppen till det oförutsedda
som kommer upp i dialogen, som barnets yttring, nämns tillit som en viktig faktor (Aspelin,
2010).
Allmänt beskrivs tillit som central för anknytningen (Broberg et al., 2006; Smith & Ulvlund,
1993), och den påverkas av lyhördheten i samspelet och kommunikationen (a.a.). Inom ett
dialogiskt perspektiv beskrivs tilliten som något grundläggande (Marková et al.2006). Tilliten
till sig själv och andra är en viktig grund för att i förlängningen kunna utveckla yttringar
(Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013). I en tillitsfull relation får barnet uppleva sig
lyssnad på i sina yttringar, på sitt eget kommunikationssätt (a.a.).
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Kommunikation är ofta direkt kopplad till en specifik kontext (Wilder & Granlund, 2011). För
att skapa mening och för utveckling av yttring har kontexten en stor betydelse, vilket finns
beskrivet av många forskare och författare med dialogisk inriktning, bl.a. Cissna och
Anderson (2002), Linell (1998, 2003, 2009), Linell et al. (2011), Ohlsson (2008) samt VarranNafstad och Bøgh-Rødbroe (2013). Yttringar måste ses i sitt sammanhang; i en rörelse mellan
det som varit, det som är här och nu, och det som ska komma dvs. i tidsrelation och kontext.
Den här kopplingen till tidsrelation och kontext beskrivs av Cissna och Anderson (2002). För
att kunna referera till barnets yttringar, dela upplevelsen och sätta uttrycken i relation till
kontext behövs en ömsesidig upplevelse här och nu (Käcker, 2007; Varran-Nafstad & BøghRødbroe, 2013). Linell (2009) menar att yttringar anpassas till mottagaren, som är en del av
kontexten och att yttringen och yttringens möjlighet påverkas av vem partnern är (a.a.). När
det gäller barn som har en medfödd dövblindhet beskriver Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe
(2013) en svårighet av att kunna koppla barnets uttryck och kommunikation till barnets
upplevelse av här och nu, till kontext, då barnet och den vuxne kan ha olika upplevelser
utifrån olika sinnesfunktioner.
Subjektivitet kan mycket förenklat beskrivas som att parterna möter varandra med full
acceptans, i sin helhet precis så som personen är, som subjekt. Den subjektiva utvecklingen,
att bli uppfattad som en egen person, med en egen tanke, vilja och röst beskrivs av psykolog
Tor Wennerberg på föreläsningen Själv och tillsammans, om närhet och självständighet i nära
relationer (Nya Strömningar, Örebro 2013) som ett av våra allra djupaste existentiella behov
och som grundläggande för oss alla. Att möta barnet som ett subjektivt yttrande själv,
stämmer väl överens med barnkonventionen (SÖ 1990:20). Det kan ske genom att barnet ses
som en egen person, med en egen vilja, en egen röst och med något viktigt att bidra med i
kommunikationen, vilket beskrivs av Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013), Marková,
(2010) och von Wright (2000). Det är något som Rommetveit (1974) menar utvecklas genom
att barnet får positiva erfarenheter av att bli mött som en person med en egen röst som är
värdig att lyssnas på, vilket stärker barnets självutveckling något han kallar för ett
förstapersonsperspektiv (se 5.4.1). Barnet får erfarenheterna av att bli lyssnade på innan de
kan yttra sig i form av tal eller tecken (a.a.). Buber (2013) beskriver att en förutsättning för att
nå en annan människa är att mötas som subjekt, genom en total närvaro för den andre.
Subjektiva möten både kännetecknar, och är en förutsättning för, ett dialogiskt perspektiv
(Aspelin, 2010; Bae, 2014; Buber, 2011; Linell, 2003, 2009; Løvlie Schibbye, 2002, 2006;
Rommetveit, 2003).
Det finns en dynamik i dialogisk teori som innebär en spänning mellan intersubjektivitet och
subjektivitet, vilket beskrivs av flera forskare som Aspelin (2010), Marková (2006), MerleauPonty (1999), Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013) samt von Wright (2000). Den här
spänningen rör sig mellan att nå samförstånd och att få igenom sin egen vilja eller åsikt. Även
Cissna och Anderson (2002) beskriver vikten av den dialogiska spänningen med parternas
olika åsikter, vilket inte utgör ett hot utan accepteras (a.a.). Här väger båda parters yttringar
lika tungt och får komma fram. Buber (1995) beskriver överraskningsmoment i mötet med
andra, där den andre kommer med något nytt som skiljer sig från mitt eget bidrag, som ett
spänningsförhållande som berikar, vilket jag anser exemplifierar en dialogisk spänning.
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6 Metod
Här beskriver jag inledningsvis mina metodologiska utgångspunkter (6.1) och vad de innebär
för studiens genomförande. Vidare redogör jag för de forskningsetiska aspekterna i studien
(6.2), samt studiens genomförande (6.3) och hur bearbetning av data gått till (6.4).

6.01 Förförståelse
Genom mina egna erfarenheter av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som har en
medfödd dövblindhet, samt min vägledande funktion som specialpedagogisk rådgivare har jag
en närhet till det som studeras. Jag har även haft olika roller som stödjande part till arbetslag
som möter barn, ungdomar och vuxna där det i mötet finns stora kommunikativa barriärer och
ofta starka uttryck som upplevs utmanande.
När jag började arbeta inom dövblindområdet 1999 hade en förändringsprocess redan startat.
Det var ett paradigmskifte, från ett mer styrande och hierarkiskt arbetssätt med teorier som
utgick från ett individperspektiv till att gå i en riktning mot ett mer relationellt och in
lyssnande förhållningssätt. Relationerna och det mellanmänskliga mötet blev en allt viktigare
grund för identitets- och kommunikationsutveckling, vilket beskrivs av bl.a. Lorentzen
(2005). Inom samma arbetsplats ser jag att det fortfarande kan förekomma olika
grundläggande synsätt, vilket kan påverka synen på barnet som har dövblindhet.

6.1 Metodologiska utgångspunkter
Studien är en kvalitativ fallstudie som genomförts med fokusgruppsintervjuer som
datainsamlingsmetod. Fokusgrupperna består av två, av varandra oberoende arbetslag, som i
sin vardag möter barn som har Downs Syndrom och funktionell dövblindhet.
Metodvalet i en handikappvetenskaplig forskning hör samman med vilken handikappsyn man
antar, hur forskningsfrågan är formulerad och vilken teoretisk ram man som forskare har valt.
Studien utgår från en miljörelativ syn på funktionshinder, vilket gör det intressant att studera
den sociala kontexten. Det teoretiska ramverket utgörs främst av dialogisk teori och
socialpsykologi. Min förförståelse och grundinställning kan beskrivas som relationell eller
mellanmänsklig, där jag anser att det mellanmänskliga mötet har betydelse för hur vi ser på
oss själva och andra.
6.1.1 Vetenskaplig ansats
Patel och Davidson (2003) beskriver att det finns två vetenskapliga huvudinriktningar;
motpolerna positivism och hermeneutik. Positivismen har främst en naturvetenskaplig grund
som är förnuftig och mätbar genom exempelvis kvantitativa metoder (a.a.), medan
hermeneutiken istället bygger på tolkningar av exempelvis handlingar, yttringar och språk
vilket är lämpligt i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2003; Ödman, 2007). Bryman
(2011, s.32) beskriver den hermeneutiska inriktningen som att den tar hänsyn till skillnaden
mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt och därför kräver att
samhällsforskaren ska lyckas fånga den subjektiva innebörden av social handling. När
forskningen berör människor och sociala handlingar, vilket är fallet i den här studien, behövs
med andra ord en annan forskningsstrategi. I en positivistisk studie skulle fokus på
forskningen kunna vara att förklara barnets uttryck och handlingar, till skillnad från min
studie där jag med empati för både barnen och de vuxna försöker förstå.
Inom hermeneutiken är ofta analys av text central (Bryman, 2011), exempelvis inför
skapandet av den teoretiska referensramen, samt vid tolkning och analys av empirin.
Forskningsansatsen har sin grund i existentiell filosofi, med bakgrund i beskrivningar av
Heidegger, Gadamer och Hussler (Ödman, 2007). Gadamer menar att det inte finns någon helt
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säker forskningsmetod där sanningen visar sig i studien, utan det finns olika förståelsefronter
och meningshorisonter (a.a.). I stället för att söka sanningen försöker forskaren med hjälp av
tolkningar få ökad förståelse som kan ha betydelse för människorna det berör.
Inom hermeneutiken har forskarens förförståelse betydelse då det anses omöjligt att helt och
fullt vara objektiv i det som studeras (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2003; Åsberg, 2000).
Den ontologiska utgångspunkten är att studera något vi själva finns nära eller en del av, och
förförståelsen har betydelse för att förstå och tolka.
Bryman (2011) beskriver vikten av att tolkningen sker av en analytiker som är förtrogen med
kontexten. Min egen förförståelse, vid genomförandet av studien, kan komma att bli både ett
hinder och en möjlighet, men är en förutsättning. Min förförståelse kan exempelvis begränsa
det jag ser och uppfattar vid intervjuerna, vid tolkning av den transkriberade texten, samt i
tolkningen av delar till en helhet. Mina tolkningar kan i sin tur påverka hur jag uppfattar vad
som sägs i fokusgrupperna, där jag försöker tolka andras tolkningar (i relation till
forskningsfrågorna); en dubbel tolkning (Bryman, 2011). Empirin tolkas och kategoriseras i
delar för att sedan tolkas som mindre och större helheter. Som forskare berörs jag även av vad
Bryman (2011) beskriver som en tredje tolkningsnivå, där mina tolkningar tolkas genom
exempelvis begrepp och teorier i referensramen. Ett hermeneutiskt tolkningsarbete kan liknas
vid ett pusselläggande, där forskaren avgör vilka delar i materialet som kan bilda en helhet. I
likhet med abduktion (se begreppsförklaring i avsnittet Forskningssyn, 6.1.2.), kan forskaren
växla mellan olika delar och helheten, i syfte att skapa en djupare förståelse (Patel &
Davidson, 2003). Som forskare följer jag inte en strikt tolkningsordning, utan jag använder en
abduktiv metodologi, där jag i min tolkning växlar mellan empiri och den teoretiska
referensramen och begrepp.
Inom hermeneutiken används ibland metaforen av en cirkel eller spiral i beskrivningen av
forskningsprocessen (fig. 1).
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Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln innebär att tolkningen sker i en cirkelformad process, exempelvis
mellan dialogen i fokusgruppen, forskarens förförståelse och den teoretiska referensramen. Processen
kan leda till nya perspektiv och en ökad förståelse som påverkar efterföljande tolkning, vilket kan leda
till en stegvis ökad förståelse för delar och slutligen en helhet där forskaren kan få en ny bild eller en
djupare insikt om området.

Ödman (2007) beskriver att forskning med en hermeneutisk ansats innebär att forskningen
utgår från ett visst perspektiv. Den här studien berör de vuxnas perspektiv, hur de ser på
området. I min tolkning av empirin, de vuxnas beskrivningar, använder jag den teoretiska
referensramen som är min tolkning av ett dialogiskt synsätt eller perspektiv. En annan
forskare hade sannolikt utformat tolkningsramen på ett annat sätt. Forskarens engagemang,
öppenhet och att se informanterna (forskningsobjekten) som subjekt beskrivs även centralt
inom hermeneutiken (Ödman 2007), vilket går i linje med ett dialogiskt synsätt. Enligt
Bryman (2011) är det forskarens vilja att förstå, snarare än att förklara, som driver
forskningen. Jag uppfattar att det stämmer väl överens med ett dialogiskt synsätt där viljan att
förstå kan anses ha ett högre värde än förståelsen i sig. I den här studien innebär det att genom
tolkning av dialogerna i fokusgrupperna och det transkriberade materialet, få svar på
forskningsfrågorna och därigenom en ökad förståelse för (helheten) området.
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6.1.2 Forskningssyn
Den metodologi som används beskrivs av Åsberg (2000) som läran om metoder. Det handlar
om forskningssyn och tillvägagångssätt. Det vetenskapliga angreppssättet handlar om hur
forskaren väger teori och empiri mot varandra, vilket kan ske genom deduktion, induktion och
abduktion (Patel & Davidson, 2003). Med ett deduktivt synsätt relaterar forskaren teorin till
det empiriska materialet för att exempelvis finna bevis i forskningen (a.a.). Ofta utgår
forskaren från hypoteser som testas och sedan förkastas eller bekräftas. Vid ett induktivt
synsätt har forskaren istället en utgångspunkt i det empiriska materialet när teorin formuleras
(a.a.). Patel och Davidson (2003) menar vidare att forskaren, trots att utgångspunkten är det
empiriska materialet, kommer att påverka teorin som formuleras och därmed resultatet.
Den forskningssyn som jag har valt är abduktion. Det innebär en kombination av deduktiv och
induktiv ansats. Växelverkan mellan teori och empiri, deduktion och induktion, används i
studien för att ta fram resultatet. Genom att välja en abduktiv metodologi har jag som forskare
större frihet än om jag valt ett induktivt eller deduktivt synsätt (Patel & Davidson, 2003).
Synsättet ser jag som lämpligt då jag har en strävan att försöka förstå, utan att ha en
förutbestämd åsikt, men på samma gång rama in samtalen i fokusgruppsintervjuerna. Som
forskare kan jag även ha ett teoretiskt perspektiv med mig in i forskningen, så som ett
dialogiskt perspektiv och abduktionen innebär att den teoretiska referensramen används i en
process tillsammans med empirin från fokusgrupperna, vid tolkningen av resultatet och i
analysen.
I nedanstående avsnitt beskriver jag mitt val av ansats i studien.
6.1.3 Kvalitativ fallstudie
Denna studie baseras på icke numerisk data (Åsberg, 2001, s. 69) i form av muntliga
beskrivningar, vilket är kännetecknande för en kvalitativ studie. En kvalitativ metod anses
lämpligt vid studier av komplexa sociala sammanhang (Denscombe, 2012).
Det är de vuxnas synsätt och beskrivningar som är av intresse i studien och en fallstudie
möjliggör en inblick i samtalsområden som annars kanske inte skulle ha dryftats. Fallstudien
som design är enligt Bryman (2011) vanlig inom sociala studier. En fallstudie innebär i sig
ofta en naturlig avgränsning. I den här studien riktar den sig till en viss grupp, de vuxna som i
sin yrkesroll är kommunikationspartners till de barn som studien berör. Denscombe (2012)
anser att en fallstudie kan vara passande i en liten undersökning och i studier på redan
befintliga grupper (a.a.).
6.1.4 Fokusgrupper
Den teknik jag valt är fokusgrupper. Anledningen till att jag har använt mig av fokusgrupper
för datainsamlingen är att jag ville ta del av en målgruppens egna beskrivningar utifrån
studiens syfte. Jag ville få ta del av flera röster och perspektiv, vilket kunde ske genom öppna
frågor som kunde diskuteras i fokusgrupperna (Bryman, 2011).
I fokusgruppsintervjuerna möts lärare, pedagoger, assistenter och boendestödjare, som alla är
barnets kommunikationspartners i särskola och elevboende. Fokusgrupperna kan ses som en
liten del av en större verklighet. Vid intervjuerna finns utrymme och möjlighet att reflektera,
medvetandegöra och dela varandras tankar. Fokusgruppsintervjuerna kunde möjliggöra att
reflektera över sina egna reflektioner, då respondenterna fick ta del av andras beskrivningar.
Marková beskriver vikten av att reflektera över sin egen reflektion för utveckling av social
kommunikation, vilket även är en viktig del inom ett dialogiskt perspektiv (Marková 1997;
Marková et.al.2007).
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6.1.5 Urval
Med utgångspunkt i studiens syfte, har ett målinriktat urval av respondenter använts, vilket
anses lämpligt vid kvalitativa studier (Bryman 2011). Urvalskriteriet var att respondenterna
skulle arbeta med barn där det i mötet uppstod kommunikativa barriärer med svårigheter att
uppfatta barnets uttryck eller yttringar. I samråd med rektor och specialpedagog kontaktades
en grundsärskola och en gymnasiesärskola som jag hade kännedom om sedan tidigare.
Personalgrupper kring två barn kom att delta i studien, och inget särskilt urval gjordes baserat
på befattning.
6.1.6 Avgränsningar
I en fallstudie är avgränsningen till specifika fall signifikant (Denscombe, 2012).
I den här studien innebär det att jag riktar mig till två specifika fokusgrupper, vilka redan är
befintliga arbetslag som inte skapats specifikt för syftet. Valet av respondenter har avgränsats
till de vuxna som finns närmst barnet i boende och skola. De båda fokusgrupperna består av
kommunikativa partners från skola och boendemiljö som avgränsas till två pojkar i tonåren
med Downs syndrom. Båda barnen har omfattande sensoriska funktionsnedsättningar som
funktionellt kan beskrivas som medfödd dövblindhet. Barnen har inte utvecklat något tal-,
eller teckenspråk, och utmanande uttryck förekommer i form av självskadande och
utåtagerande. De kommunikativa barriärerna mellan barnen och de vuxna kan beskrivas som
omfattande. Fallstudien är begränsad till de vuxnas egna beskrivningar och rymmer inte
observationer om hur det ser ut i det direkta mötet med barnet. Inledningsvis var min tanke att
använda videoklippen för att söka svar på mina forskningsfrågor. Då jag ville fokusera på de
vuxnas beskrivningar, och inte på analys av vad som sker, valde jag sedermera istället att
använda klippen som en katalysator i fokusgruppsintervjuerna. Den teoretiska referensramen
bygger på mina egna tolkningar från litteratur och tidigare forskning. Det innebär att teorin
främst är hämtad från dialogiska studier och teorier, samt socialpsykologiska teorier som till
viss del avgränsar referensramen. Således kan även referensramen ses som en avgränsning.
6.1.7 Kvalitet inom kvalitativa studier
I kvalitativa studier behöver forskaren förhålla sig till begreppen validitet och reliabilitet.
Validitet kan ses som ett mått på studiens trovärdighet, i form av exempelvis studiens
genomförande och transparens. Enligt Denscombe (2012) avgörs validiteten av forskarens val
och behandling av data i relation till forskningsfrågorna och studien. Han menar vidare att en
valid forskning innebär både att forskningen är giltig och att forskaren studerat det som var
syftet med studien (a.a.). Patel & Davidson (2003) beskriver validitet som något mer än
datainsamlingen i kvalitativa metoder. De menar att det rymmer hela forskningsprocessen och
inbegriper forskarens förförståelse (a.a.). Beroende på både datainsamlingsmetod och
förförståelse påverkas forskarens tolkning av materialet i olika utsträckning.
I den här studien finns, som tidigare nämnts, min förförståelse med i forskningsprocesserna.
Vid fokusgruppsintervjuerna har vissa av mina tolkningar kunnat bli bekräftade eller
justerade. För att öka validiteten, försöker jag under studiens gång redogöra för olika faser
och jag använder kollegial granskning samt interbedömarreliabilitet i delar av studien
(Bryman, 2011). I en hermeneutisk studie kan validiteten även handla om att det ska finnas ett
värde med att undersöka området. Inledningsvis i studien förs ett resonemang omkring
ämnesområdet och det värde jag hoppas att studien kan få.
Reliabiliteten, som har en mer central plats i kvantitativa studier, kan beskrivas som en
skattning av om studiens mätinstrument är tillförlitliga. Är reliabilitet hög kan en liknande
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studie komma att få ett liknande resultat (Bryman, 2011). Reliabilitet kan stärkas genom hur
det insamlade materialet lagras, exempelvis genom inspelning för att forskaren ska kunna
säkerställa sin tolkning (Patel & Davidson, 2003).

6.2 Forskningsetiska aspekter
Nedan beskriver jag mina etiska reflektioner och ställningstaganden.
6.2.1 Etik vid intervjuer
Mina etiska reflektioner har berört huruvida det är rätt att genomföra studien, respektive om
det är rätt att inte göra det. Vetskapsrådet (2002, s. 5) skriver Det vore närmast oetiskt att
avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors
hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på
ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.
Andra etiska frågeställningar har berört min egen koppling till de båda barnen och
fokusgrupperna. Jag hade viss kännedom om båda eleverna innan studieuppgiften, dock inte i
en omfattning som jag anser kan komma att påverka resultatet. Inom de två fokusgrupperna
fanns några personer som jag tidigare handlett, medan flertalet var nya kontakter. Att explicit
tydliggöra uppdraget var en strategi. En annan var att i analysen hålla fokus på vad som sägs
kopplat till frågeområdena och inte på vem som säger vad.
Det finns etiska dilemman som att barnet inte själv kan yttra sin mening i att vilja delta i
studien eller inte. Jag har därför valt ett vuxenperspektiv, där de vuxna är i fokus i studien. Jag
litar på föräldrarnas medgivande och de vuxnas omdöme och inställning till studien. Barn
med den här kombinationen av funktionsnedsättningar lever i en begränsad värld och skulle
därför kunna komma att identifieras genom beskrivningen. Jag har övervägt det och därför
begränsat informationen om barnen som namnen, ålder och del av landet.
I fokusgrupperna användes videoklipp för att stimulera samtalen och uppmuntra till dialoger
och reflektioner som kunde vara viktiga för studien. Användningen av video som redskap är
ett rekommenderat och beprövat arbetssätt i mötet med personer som har medfödd
dövblindhet (Preisler, 1998) och båda arbetslagen har erfarenhet av att arbeta med
videoanalys. Eftersom klippen stannar inom fokusgruppen valde jag att använda dem som
katalysator i fokusgrupperna. Likaväl som att betrakta användandet av videoanalys som
oetiskt, skulle det kunna betraktas som oetiskt att inte göra det, då det anses vara ett
framgångsrikt verktyg för att se uttryck och yttringar och öka partnerkompetensen hos
partnern.
6.2.2 Forskningsetiska kriterier
Jag har i studien strävat efter att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav:
informations-, samtyckes-, nyttjande-, och konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Jag
har även strävat efter att respektera individskyddskravet genom att begränsa informationen
kring deltagarna i studien. Forskningskravet innebär att forskningen ska ha en mening, stor
öppenhet och hög kvalitet. Jag hoppas att studien kan bidra till att partnerns syn på sin egen
roll och på barnet kan utvecklas i en meningsfull riktning för båda parter.
Informationskravet: Föräldrarna fick information om studien och dess syfte.
Personalgrupperna informerades om studien skriftligt och muntligt.
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Samtyckeskravet: Kravet bemöttes genom att informera om möjligheten att avbryta
deltagandet. Olika valmöjligheter för det presenterades. Ett medgivande för videoinspelning
och visning samlades in, med samtycke från samtliga berörda föräldrar.
Nyttjandekravet: Min avsikt har varit att använda insamlat data endast inom studien. För att
förhindra att data ska kunna komma obehöriga till handa har material sparats på
lösenordskyddad dataserver.
Konfidentialitetskravet har tagits i beaktande genom minimerade uppgifter om deltagarna i
studien. Alla namn är avidentifierade. Jag har valt att inte inkludera information om vem som
har respektive yrke, eller i vilken miljö personen arbetar.

6.3 Studiens genomförande
Här beskriver jag hur genomförandet i studien gått till.
6.3.1 Tillvägagångssätt
Inför genomförandet av studien tog jag kontakt med rektor och specialpedagog på en
grundsärskola och en gymnasiesärskola som visade intresse att delta i studien. För att skaffa
mig tillräcklig kunskap inom det dialogiska området för att kunna formulera de frågor som
skulle ligga till grund för fokusgrupperna, tog jag del av litteratur, tidigare forskning och
befintliga teorier på området. Parallellt med informationsinhämtningen skickade jag
missivbrev om studien och fick detta godkänt (bilaga 3). Den planerade studien presenterades
sedan vid ett fysiskt möte med berörda grupper, under vilket skriftlig och muntlig information
lämnades gällande deltagarnas möjlighet att avbryta studien under processens gång.
Medgivande för deltagande skickades ut och godkändes (bilaga 4). Vårdnadshavare
informerades om studien och om att det i studien skulle ingå videoinspelning. Medgivande
om videoinspelning och visning sändes även ut och godkändes (bilaga 5). Tider för
fokusgruppsintervjuerna bokades i god tid för att underlätta deltagandet för respondenterna.
Nedan beskriver jag hur insamlingen av det empiriska materialet gått till.
6.3.2 Beskrivning av barnen
Båda barnen i studien har medfödda kombinerade sensoriska funktionsnedsättningar, till följd
av Downs syndrom. Eftersom båda barnen har en komplex kombination av sensoriska
funktionsnedsättningar som ger en funktionell påverkan i vardagen, används medfödd
dövblindhet som exempel i studien. Båda barnen har utmanande uttryckssätt, genom
självskadande och utåtagerande handlingar, vilket påverkar relationen med omgivningen.
Barnen i studien har fingerade namn, Kalle och Sixten.
Kalle: Pojke, nedre tonåren. Medfödd dövblindhet. Nedsatt hörsel, men oklar hörselstatus.
Helt blind sedan födseln. Intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsförsening pga.
kombinationen av sensoriska funktionsnedsättningar. Inga hörselhjälpmedel används.
Förflyttar sig med stöd.
Kommunikation: Kalle uttrycker sig främst genom kroppsspråk och ljud, till viss del i
handling. Han tecknar några få enstaka tecken. Personalgruppen har mycket svårt att uppfatta
och förstå vad Kalle vill, samt att identifiera hans uttryck och förstå hans handlingar. Han
uttrycker sig ibland självskadande, och även utåtagerande. Taktila tecken erbjuds i
kommunikationen.
Samhällets stöd: Korttidsboende enligt LSS i närheten av skolan, samt träningsklass.
Bemanning dygnet runt. Kalles arbetslag har under flera år haft rådgivning från SPSM
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(Specialpedagogiska skolmyndigheten, resurscenter dövblind), samt under perioder olika
form av psykologhandledning.
Sixten: Pojke, övre tonåren. Flerfunktionsnedsättning. Oklar hörselstatus. Konstaterad
synnedsättning, men mycket svårt att fastställa syn- och hörselstatus. Sixten har svårt att tolka
syn- och hörselintryck. Inga syn- eller hörselhjälpmedel används. Utan hjälpmedel,
funktionell dövblindhet. Intellektuell funktionsnedsättning. Enligt journal misstänks någon
form av autism. Försenad motorisk utveckling, men kan gå på egen hand.
Kommunikation: Sixten kommunicerar främst genom kroppsspråk, ljud och i handling, samt
genom enstaka tecken. Personalgruppen har svårt att läsa av Sixtens uttryck och handlingar.
Det blir ofta missförstånd och han uttrycker sig ibland självskadande och kraftigt
utåtagerande, vilket upplevs skrämmande för omgivningen. Några få visuella tecken används i
kommunikationen och taktila tecken erbjuds ibland.
Samhällets stöd:
vid sin sida stora delar av dygnet på grund av starka uttryck och omfattande vård- och
omsorgsbehov. Sixtens arbetslag har haft specialpedagogisk rådgivning, samt under perioder
psykologhandledning.
6.3.3 Beskrivning av fokusgrupperna
Här följer en kortfattad beskrivning av de vuxna från barnens arbetslag, skola och elevboende
som utgör fokusgrupperna.
Fokusgrupp Sixten: 7 assistenter/boendestödjare (varav alla assistenter/boendestödjare även
följer barnet i skolan), 1 lärare. Gruppen består av 3 män, 6 kvinnor. De benämns här med
manliga namn: Anders, David, Erik och Axel har arbetat med Sixten i ett par år. Janne och
Micke har arbetat något år med Sixten, men känner igen honom sedan tidigare. Fredrik har
arbetat kortare tid än ett år. Josef är helt ny (pågående introduktion) och känner inte Sixten
ännu.
Fokusgrupp Kalle: 4 assistenter/boendestödjare (varav en assistent/boendestödjare som även
finns med Kalle i skolan), 1 lärare. Samtliga respondenter i Kalles fokusgrupp är kvinnor och
de benämns i studien med kvinnliga namn: Carro och Eva har arbetat med Kalle sedan han
var liten. Astrid känner Kalle väl och har arbetat med honom några år. Sara har arbetat med
Kalle ett par år och Felicia mindre än 1 år.
Fokusgrupperna består av 5 8 personer. Med hänsyn till individskyddskravet, samt för att
underlätta för läsaren att hålla isär fokusgrupperna, har namnen på respondenterna i de olika
grupperna fingerats med kvinnliga respektive manliga namn. Respondenterna har varierad
kunskap och förståelse för barnens funktionsnedsättningar och konsekvenser. Gemensamt för
båda grupperna är att de inom skola och boende under perioder fått samhälleligt stöd i form
av handledning och rådgivning, så som specialpedagogiskt stöd och psykologhandledning.
6.3.4 Insamling av empiriskt material
Inför fokusgruppsintervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden
fungerade som en plan och en grund i genomförandet av intervjuerna med öppna
frågeområden för samtalet, samt fördjupningsfrågor vid behov. Frågeområdena handlade om
hur de vuxna upplever sin egen roll, vilken kunskap och kompetens som behövs i mötet med
barnet, hur de vuxna ser på vem barnet är, reflektioner om förhållningssätt, bemötande,
relationen och kommunikationen. Intervjuguiden innehöll även Intressemarkerande
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formuleringar (Crafoord, 2005, s.1
kunde användas för att
väcka lust att berätta mera. Fördjupningsfrågorna användes inte systematiskt, då samtalen flöt
på inom ramen för studien. Som katalysator (Crafoord, 2005) i samtalet, för att få igång
dialogen, utöka eller fördjupa beskrivningarna, användes visuella metoder (Bryman, 2011, s.
403 411) i form av positiva fotografier och korta videoklipp på barnet och de vuxna. Klippen
hade respondenterna själva valt ut och tagit med sig. Respondenterna fick även beskriva sitt
första möte med barnet, i syfte att komma igång och prata. En diktafon användes för
insamling av data under samtliga fokusgruppsintervjuer.
6.3.4.1 Genomförande av fokusgruppsintervjuerna
Intervjuerna har genomförts på liknande sätt i båda fokusgrupperna: Sixtens fokusgrupp: 3
tillfällen, totalt ca 5 timmar. Kalles fokusgrupp: 2 tillfällen, totalt ca 4,5 timmar. Differensen
på antalet träffar beror på tidsmässiga aspekter, fysiskt avstånd samt storleken på grupperna.
Intervjuerna har ägt rum inom loppet av ca 2 månader. Frågeställningar har presenterats i en
frågeordning för att inte påverka kommande frågas svar: öppningsfråga, inledande frågor,
fördjupade frågor som berör synen på eleven, förhållningssätt osv. Möjligheten att ställa
klargörande frågor för att förtydliga svaren eller säkerställa att svaren tolkats rätt har funnits
direkt vid intervjun, eller vid efterkommande tillfälle. För att fördjupa svaren har jag även
kunnat fråga hur de uppfattar varandras svar och därigenom få flera beskrivningar och en
levande dialog.
6.3.4.2 Bortfall
Det fanns ett bortfall vid fokusgruppsintervjuerna (Tabell 1).
Tabell 1. Tabellen visar bortfallet av fokusgruppsintervjuerna. Kommentar: R = respondent.
Bortfallet i fokusgrupp Sixten: R8 var med i fokusgrupp nr 1 av 3. Bortfallet i fokusgrupp
Kalle: RE var med i fokusgrupp nr 2 av 2.

Intervjutillfälle
fokusgrupp

Respondenter Antal
respondenter

Bortfall

Sixten 1

1,2,3,4,5,6,7,8

Sixten 2

1,2,3,4,5,6,7, 8 7 R

R8

Sixten 3

1,2,3,4,5,6,7, 8 7 R

R8

Kalle 1

A, B, C, D, E

4R

RE

Kalle 2

A, B, C, D, E

5R

8R

Min uppfattning är att bortfallet inte påverkat resultatet i någon större omfattning. Det var en
respondent i respektive fokusgrupp som inte deltog vid samtliga intervjutillfällen (RE och
R8).

6.4 Bearbetning av data
I en kvalitativ undersökning ska det empiriska materialet beskrivas, analyseras och tolkas,
vilket jag beskriver nedan.
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6.4.1 Transkription och analysmetod
Bearbetning och tolkning av indata har genomförts i olika faser. Fokusgruppsintervjuerna
spelades in med hjälp av diktafon och det inspelade materialet blev ca 9 timmar. De inspelade
intervjuerna lyssnades igenom, både före och efter transkriberingen, för att få en översikt över
helheten i materialet vilket Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar.
Transkriberingsfasen genomfördes i anslutning till intervjuerna n
och det transkriberade materialet blev 200 sidor, inklusive kommentarer. Inledningsvis läste
jag hela det transkriberade materialet ett par gånger för att få en helhetsbild. Sedan läste jag
det för att söka gemensamma samband. Därefter kategoriserades de i olika teman som kunde
ha betydelse för eller samband med mina forskningsfrågor. Den teoretiska referensramen
utvecklades i en parallellprocess med analysen av det empiriska materialet.
Min egen förförståelse fanns med vid bearbetning och analys av det empiriska materialet,
vilket Åsberg (2000) menar är en del av en hermeneutisk ansats. För att ta fram resultatet och
få svar på mina forskningsfrågor användes abduktion (Patel & Davidson, 2003; Åsberg,
2000), dvs. en växelverkan mellan de teorier jag tillägnat mig och det empiriska materialet. I
den processen har jag försökt lyfta fram de vuxnas egna beskrivningar. Genom abduktionen
och den hermeneutiska ansatsen kan jag tolka och omtolka både teori och empiri. Processen
har pågått under en längre period, vilket gett en distans till materialet och möjligheten att gå
tillbaka och tolka mina tidigare an
Vid analysen av det empiriska
materialet användes referensramen. Den gav nya infallsvinklar på empirin, även om den
påverkats av min egen förförståelse.
Exempel på det hermeneutiska pusselbyggandet i studien är teman eller kategorier som jag
kunde identifiera i det transkriberade materialet. I materialet kunde jag se samband med
Cissna och Andersons beskrivningar av karaktärspunkter för dialog (2002, s. 9 11), samt med
perspektivbeskrivningar av Rommetveit (2003) och Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe
(2013).
Citat som rymde beskrivningar av perspektiv i mötet med barnet eller
perspektivförskjutningar markerades och kategoriserades. Det skedde med hjälp av VarranNafstad och Bøgh-Rødbroes (2013) stödbeskrivningar av Jag-, Du-, respektive Detperspektivet. För att säkra mina bedömningar av kategorierna (Jag-, Det-, Du-perspektiv samt
förskjutningar), genomfördes en interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011). En grupp med 7
personer från Specialpedagogiska skolmyndigheten, resurscenter dövblind, som har
kännedom om perspektiven fick kategorisera 15 olika citat från fokusgruppsintervjuerna, där
min egen kategorisering var dold. Citaten kategoriserades genom dialog i gruppen. Några citat
skapade osäkerhet gällande kategoriseringen, vilket diskuterades. Samtliga citat visade sig
innehålla en förskjutning, vilket var anledningen till att respondenterna tolkade citaten olika.
Efter en dialog i gruppen fanns ingen meningsskillnad.
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7 Resultat och analys
Här redovisar jag resultatet från fokusgruppsintervjuerna, vilket bygger på mina tolkningar av
respondenternas beskrivningar.
Genom mina forskningsfrågor sökte jag svar på hur de vuxna ser på sig själva och barnet,
samt det mellanmänskliga mötet i relation till yttring. Syftet var att få förståelse för de vuxnas
egna beskrivningar. Resultatet illustreras därför med citat från fokusgruppsintervjuerna, där
respondenternas egna ord skrivits med kursiv stil.
Eftersom yttring, som tidigare beskrivits, sker i interaktion med den sociala omgivningen, är
det svårt att tydligt särskilja kategorierna i resultatet. Det innebär att delar av resultatet skulle
kunna kategoriserats under flera rubriker.
Resultatet är presenterat i följande huvudrubriker med utgångspunkt i mina forskningsfrågor:
De vuxnas syn på barnet, de vuxnas syn på sig själva och de vuxnas syn på det
mellanmänskliga mötet.
För att underlätta för läsaren har jag valt att presentera en analys av resultatet i anslutning till
respektive huvudrubrik.

7.1 De vuxnas syn på barnet
Inledningsvis ges en presentation av hur respondenterna uppfattar betydelsen av sin egen syn
på barnet och barnets kommunikation i relation till yttring. Resultatet redovisas under
rubrikerna: Erkännande i kommunikationen, erkännande av barnet och förändrade synsätt på
barnet.
7.1.1 Erkännande i kommunikationen
I beskrivningar från fokusgrupperna ges exempel på betydelsen av erkännandet kopplat till
kommunikationen, så som att barnet upplever sig sedd- och lyssnad på i sina yttringar.
Astrid och Carro pratar om hur viktigt det är för Kalle att bli lyssnad på i de få yttringar han
gör. Han behöver få sin egen vilja igenom, för att yttringarna ska bli meningsfulla. De
beskriver att det gör skillnad:
Astrid:
Carro: Ja, precis! Det blir helt annorlunda!
Astrid och Carro syftar till att det inte behöver bli en maktkamp när de lyssnar på vad Kalle
tycker och när han får uppleva sig lyssnad på i sin kommunikation.
Även i Sixtens fokusgrupp beskrivs det som betydelsefullt när Sixten får känna sig sedd och
i sin kommunikation.
Erik: Jag tror att det betyder att han blir stärkt som person. Att han ger uttryck för saker,
utifrån hur han fungerar i kommunikationen och sen att han blir bekräftad, alltså jag svarar,
är jätte, jätteviktigt för Sixten! Att känna sig bekräftad, att bli sedd, och att det han uttrycker
är viktigt.
I samtalet beskriver även Anders att Sixten förstår så mycket mer än han själv kan uttrycka
och det han uttrycker gör han på sitt kommunikationssätt.
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Anders
Anders beskriver det som en konversation, även då Sixtens kommunikation sker kroppsligt
eller genom handling och inte genom tecken eller tal. Anders beskriver Sixten som
kommunikativ, men han anser att det är både viktigt och svårt att se kommunikationen som en
helhet där hela kroppen kommunicerar. Han säger mycket mellan raderna tycker jag. Och är
man inte fokuserad på hans kroppsspråk, eller på det man gör, så missar man lätt små
Respondenterna i Kalles fokusgrupp beskriver att det är viktigt att övertolka de uttryck som
Kalle ger, med en positiv förväntan om att han säger något viktigt.
Carro: Ja, att övertolka ibland också!
Eva: Ja, det ska man ju göra! Det gör vi ju med bäbisar också!
Astrid: Ja, det gör man ju!
Eva: Ja, man ska ju göra så, för då uppmuntrar man ju ännu mera tillsammans!
Kalle beskrivs yttra vad han vill och inte vill genom handling, vilket respondenterna menar
kan skapa meningsskillnad i arbetslaget, t.ex. om han ska få sin vilja igenom eller om han ska
den vuxne vill. Utifrån kommunikationsutveckling över tid diskuteras
betydelsen av att få förutsättningar att uttrycka vad han vill och inte vill, för att han på sikt ska
Carro:

lite

Det sägs i ett sammanhang som handlar om att Kalle får känna sig sedd i sina kroppsliga
yttringar så att han får uppleva det meningsfullt att yttra sig.
Kalles fokusgrupp samtalar vidare om värdet att få yttra sig, även det som inte de vuxna
riktigt vill.
Astrid:
Carro:
få uttrycka
Astrid beskriver här att Kalle måste få ett värde och sätter det i relation till vikten av att kunna
yttra sig.
7.1.2 Erkännande av barnet
I samtal kring vad de vuxnas förhållningsätt och synsätt betyder för barnet beskriver
respondenterna vikten av att erkänna barnet som en egen person, så som barnet är, där
funktionsnedsättningarna beskrivs komma i bakgrunden.
När Sixtens fokusgrupp samtalar beskriver David vad han upplever som viktigast i det
mellanmänskliga mötet med Sixten:
Fokusgruppen
menar att Sixten känner om man accepterar honom och vill vara där med honom och att det är
grundläggande i relationen. De fortsätter att resonera omkring vad dövblindheten och
konsekvenserna betyder i mötet med Sixten och för kommunikationen. Erik beskriver en vilja
att samspela och kunna kommunicera med Sixten.
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Erik: För jag vill ju kunna kommunicera med Sixten, jag vill att vi ska kunna samspela, och
göra saker tillsammans. Då visar jag på saker som han kanske inte vet, och han visar på
saker för mig som jag kanske inte vet om honom eller vad han kan, och så försöker vi mötas
Erik beskriver Sixten som en värdig kommunikations- och samspelspartner, där Sixtens
perspektiv har samma värde som Eriks. Erik beskriver att Sixten bidrar på ett liknande sätt i
dialogen och att båda förhåller sig lyssnande.
Även respondenterna i Kalles fokusgrupp beskriver vikten av erkännandet av honom som
person. De relaterar till att det finns komplexa funktionsnedsättningar som kan vara hindrande
i mötet och i kommunikationen, men belyser vikten av att se Kalle som person.
Eva: Jag tänker inte på dem... (Funktionsnedsättningarna).
Sara:
Astrid: Så här är Kalle!
Sara: Det är han
Astrid:
.
Även Carro och Astrid lyfter betydelsen av att se Kalle som person och hon menar att
funktionsnedsättningarna kommer i bakgrunden i mötet med Kalle:
Carro: Ja, att bli sedd för den han är! Och att han har en ganska stor kompetens! Att han inte
Astrid: Ja, att han duger som han är!
Respondenterna beskriver att dövblindheten finns där, men att det är viktigt att se
möjligheterna och att se Kalle som person.
När respondenterna samtalar om sin syn på barnet blir de känslomässigt berörda och de
beskriver
Eva: Kalle är ett av de barnen som verkligen finns i hjärtat på oss!
Även Erik beskriver varma känslor för Sixten: Han är så varm och innerlig.
I Sixtens fokusgrupp samtalar man om vad som är viktigast i mötet med honom.
Axel: En äkta emotionell känsla måste finnas där, om man ska jobba med människor!
7.1.3 Förändrade synsätt på barnet
I resultatet framkommer exempel på där de vuxna av någon anledning förändrar sitt
grundläggande synsätt på barnet.
I Sixtens fokusgrupp beskriver Axel en förändring som skett över tid genom självreflektion.
Även David beskriver en förändring som skett över tid, från oengagerad i riktning mot mer
empatisk och med intresse för Sixten. Först hade Axel ett förhållningssätt där han servade
Sixten och gjorde allt åt honom. Sedan började Axel reflektera över att han var en
Axel:
person. Men sen började jag tänka på Sixten.

34

Axel relaterar även till att Sixten kan mer än han från början trodde, vilket han i
sammanhanget menar även gäller kommunikationsförmågan. David beskriver också en
förändring i sitt synsätt på Sixten som skett över tid. Han beskriver att han först inte var så
engagerad utan bara ville få det att funka och flyta, se till att Sixten håller sig lugn och nöjd.
Senare började David försöka förstå Sixten, människan bakom funktionsnedsättningarna,
vilket väckte empati hos honom.
David: (
ar, ser till att det

Ett annat exempel kommer från Kalles fokusgrupp där respondenterna också beskriver en
förändring över tid som de kopplar till olika arbetssätt och metoder. Tidigare arbetade
arbetslaget beteendeinriktat, genom psykologhandledning med kognitiv beteendeterapeutisk
inriktning, med handlingsplaner som styrde arbetet och bemötandet med Kalle.
Respondenterna beskriver att de gått ifrån det arbetssättet och nu har ett mer relationellt
förhållningssätt.
Eva beskriver:
gått ifrån
I det fortsatta samtalet om arbetssättet beskriver även Astrid: För människor ska ju få bli
hörda alltså, man blir mera sedd och hörd på det nyare arbetssättet, än om man styr. Det
Astrid hänvisar till att de nu arbetar med relationen som grund.
7.1.4 Analys
I fokusgruppsintervjuerna ges flera exempel på hur respondenterna uppfattar betydelsen av
sitt synsätt och förhållningssätt till barnet i relation till yttring, utifrån studiens definition. I
studien finns ett intresse att få en förståelse för de vuxnas synsätt på barnet. I analysen av
resultatet framkommer flera exempel där jag tolkar att barnet erkänns som person och som
subjekt med en egen röst.
7.1.4.1 Erkännande i kommunikationen
I resultatet beskrivs barnens kommunikation främst som kroppslig eller genom handling.
Respondenterna beskriver att barnen yttrar mer än vad den vuxne kan uppfatta, t.ex. att barnet
säger mycket mellan raderna och att barnet för en konversation på sitt sätt. De kommunicerar
genom hela kroppen, något som bl.a. Bae (2014), Merleau-Ponty (1999) och Wilder och
Granlund (2011) ger perspektiv på som kroppslig kommunikation och kroppsliga yttringar.
Av analysen framgår att barnet är yttrande, men att omgivningen har svårt att identifiera
barnets yttringar. Det blir svårt att avläsa barnets kommunikation eller veta vad man som
kommunikationspartner ska förhålla sig lyssnande och lyhörd till. För att yttringen ska bli
lyssnad på behöver den bli sedd dvs. synlig för andra vilket beskrivs som en svårighet. Cissna
och Anderson (2002) beskriver att yttringar generellt behöver komma i offentlighetens ljus för
att synliggöras och för att få förutsättningar att nå dialog. I analysen av resultatet framkommer
vikten av att vara fokuserad på barnets kroppsspråk och handlingar som kommunikativa
yttringar. När den vuxne inte uppfattar den kroppsliga yttringen, går möjligheten att ge barnet
återkoppling förlorad.
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Beskrivningen om att barnet säger mycket mellan raderna visar på svårigheten att koppla det
barnet yttrar till den gemensamma kontexten. Dels är det mycket små signaler som barnet
beskrivs ge, men även en svårighet att kunna återkoppla. Barnet säger något som den vuxne
inte kan associera till.
Vikten av att bli sedd och lyssnad på i sin kommunikation beskrivs i resultatet, vilket stämmer
med beskrivningar av flera forskare och författare t.ex. Aspelin (2010), Rommetveit, (1974;
2003), Svenning (2011) samt Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013). Bland annat
förekommer ett exempel där den vuxne inte väljer att inte driva igenom sin egen vilja, vill du
inte så slipper du. Barnet får istället uppleva sig lyssnad på, vilket beskrivs leda till ett
gynnsamt klimat. Jag tolkar det som att
finns
en öppenhet för barnets perspektiv och vilja. Betydelsen av en öppenhet för att nå dialog
beskrivs av t.ex. Aspelin (2010), Cissna och Anderson (2002) och Linell (2002). Barnet kan
få uppleva att den egna yttringen har betydelse och är därmed värd att yttra.
I analysen framkommer att respondenterna ser barnet som kommunikativt utifrån barnets eget
kommunikationssätt och det finns en vilja att lyssna på och förstå barnet. I dialogisk teori
beskrivs viljan att förstå som ett högre värde än förståelsen av yttringen i sig. Buber (1995)
beskriver att det viktigaste inte är att förstå den andre eller ha samma åsikt, utan att verkligen
vilja lyssna och vara närvarande i mötet. I resultatet beskrivs en ödmjukhet inför svårigheten
att barnet uttrycker mer än de vuxna kan uppfatta, där övertolkning nämns som viktig.
Samtidigt som respondenterna visar en hög förväntan på barnet görs en jämförelse med
bäbisar, vilket skulle kunna tolkas som nedvärderande, men språkligt skulle barnet kunna
beskrivas vara på en förspråklig nivå. Ett litet barn behöver mötas
Respondenterna beskriver betydelsen av att barnet får positiva erfarenheter av att det går att
yttra sig, så att yttringen känns meningsfull, t.ex. genom att barnet kan få sin vilja igenom.
Detta kan exemplifiera synen på att kommunikationen utvecklas relationellt och inte genom
att den vuxne lär barnet att yttra sig vilket stämmer överens med von Wrights (2000)
relationella beskrivningar av kommunikationsutveckling. Vidare visar respondenterna att de
försöker förstå vad barnet behöver och yttrar. Jag tolkar det som att de vuxna försöker ta
barnets perspektiv, vilket Aspelin (2010) menar är en viktig grund i undervisningen.
Respondenterna betonade att barnet behöver få ha sin åsikt och yttra den på sitt
kommunikationssätt, även då det finns en meningsskillnad mellan barnet och den vuxne.
Detta exemplifierar en dialogisk spänning mellan att nå samförstånd eller att få igenom sin
egen åsikt; en spänning mellan intersubjektivitet och subjektivitet. Vikten av en dialogisk
spänning för utveckling av subjektivitet och yttring beskrivs av flera forskare och författare
(bl.a. Aspelin, 2010; Marková, 2006; Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013; von Wright,
2000).
I resultatet beskrivs även barnet få ett värde av att kunna yttra sina önskningar, men det är
svårt att i analysen avgöra vad
t
Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013)
och Varran-Nafstad (2009) beskriver betydelsen av att nå en självvärdighet genom att få vara
kroppsliga kommunikationen har samma värde som annan kommunikation. Kalles
kommunikation är kroppslig och i resultatet beskrivs det som värdefullt att han kan få
uttrycka vad han vill.
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7.1.4.2 Erkännandet av barnet
I en övergripande analys gällande perspektiven i mötet med barnet uppfattar jag ett Duperspektiv, med ett engagemang och en glädje när respondenterna talar om barnet och
kommunikationen. De vuxnas positiva engagemang i barnen
är centralt i ett dialogiskt perspektiv.
I erkännandet av barnet beskrivs vikten av att acceptera barnet som det är, de komplexa
funktionsnedsättningarna och hinder som uppstår i mötet beskrivs komma i bakgrunden.
Respondenterna beskriver i sitt erkännande av barnet att de inte ens tänker på
funktionsnedsättningarna. Flera forskare och författare skriver om erkännandes betydelse för
yttring (Aspelin 2010; Crafoord 2005; Rommetveit 1974; 2003, samt Varran-Nafstad och
Bøgh-Rødbroe 2013). Av den anledningen är det starka erkännandet av barnet som beskrivs i
resultatet betydelsefullt. Respondenten (Carro) beskriver att barnet har ganska stor kompetens
(min understrykning), att han inte
. Hon beskriver en
kompetens hos barnet, samtidigt som jag tolkar att det finns en tveksamhet i svaret.
Respondenterna både visar och beskriver varma känslor för barnet. De använder
känslomässiga termer som i hjärtat, varm och innerlig när de samtalar om barnet. Det
framkommer att de vuxna ser det som viktigt att vilja vara tillsammans med barnet och nå ett
möte med äkta känslor. En respondent menar att det måste finnas en äkta och emotionell
känsla i mötet med barnet, där ansvaret läggs på den vuxne. Flera teoretiker beskriver
betydelsen av varma och äkta känslor för barnet i det mellanmänskliga mötet. Bland annat
skriver Crafoord (2005) om betyde
sig älskad för den subjektiva utvecklingen. Cissna och Anderson (2002) skriver också om
äktheten i relationer som något betydelsefullt för utveckling, dialog och yttringar. När det
finns positi
med hänvisning till Buber betydelsen för det mellanmänskliga mötet, då det är i en äkta
relation som isolering kan brytas (Aspelin, 2010). Om relationen inte är äkta, utan det finns en
falskhet, t.ex. att den vuxne inte har en positiv känsla för barnet, kan det enligt Buber vara
hindrande för dialogen och relationen (Buber, 2011), vilket även beskrivs av Cissna och
Anderson (2002). De varma känslorna som beskrivs i resultatet kan därmed ses som
betydelsefulla för utveckling av relationer som är kommunikativa.
7.1.4.3 Förändrade synsätt på barnet
Ovan har en analys av resultatet genomförts där barnet erkänns både som person och i sin
kommunikation, vilket kan beskrivas höra samman med ett Du-perspektiv.
I resultatet framkommer även exempel där de vuxna förändrat sitt grundläggande synsätt i
mötet med barnet, vilket tyder på perspektivförskjutningar. Förändringarna, eller
förskjutningarna, kan ha betydelse för barnets möjlighet att bli yttrande.
I resultatet beskrivs perspektivförskjutningarna i mötet med barnet bero på den vuxnes
självreflektion eller ändrade metoder och arbetssätt, exempelvis då respondenten förändrar sitt
arbetssätt från att vara
vilket respondenten inte ansåg utvecklande för barnet) till
att i högre grad försöka förstå barnet och barnets perspektiv. Självreflektion beskrivs ha
bidragit till det förändrade förhållningssättet, vilket även verkar leda till att barnet får en
annan position i relationen och att relationen blir mer likvärdig. Jag tolkar det som ett
exempel på en förskjutning från ett monologiskt Jag-perspektiv i riktning mot ett dialogiskt
Du-perspektiv, där barnet beskrivs mer delaktig och kunnig.
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En annan respondent beskriver ett förändrat synsätt från ett oengagerat förhållningssätt med
fokus på att hantera situationen, till ett ökat engagemang att försöka förstå barnet. Orsaken till
förändringen är oklar, men förändringen beskrivs ske över tid och i takt med att en relation
etableras, vilket jag tolkar kan ha betydelse för den vuxnes engagemang och syn på barnet.
Jag uppfattar beskrivningen som en förskjutning från ett Det-perspektiv, med fokus på att
hantera situationen utan att vara engagerad i barnet, i riktning mot ett Du-perspektiv där den
vuxne har ett intresse och en vilja att försöka förstå barnet.
I en annan del av resultatet ges exempel på perspektivförskjutningar som beskrivs bero på
förändrade arbetssätt. Analysen synliggör en förändring från ett beteendeinriktat arbetssätt
mot ett mer relationellt sätt att arbeta. I det första arbetssättet, som beskrivs mer fostrande och
styrande har de vuxnas röst större mandat än barnets. Hindret, exemplifierat av barnets
uttryckssätt, skulle fostras bort. Jag tolkar det som en asymmetrisk relation där barnets röst
hindrades eller begränsades. Ett beteendeinriktat arbetssätt gällde och respondenterna såg inte
barnets uttryck som en kommunikativ yttring, utan som ett
sammanhang eller koppling till kontext. Respondenterna beskriver att de gått ifrån det tidigare
styrande arbetssättet i riktning mot ett mer in-lyssnande arbetssätt, där barnet beskrivs bli sedd
och hörd i större utsträckning. Jag uppfattar att det skett en förändring över tid i det
grundläggande perspektivet, från ett Det-perspektiv i riktning mot ett mer dialogiskt Duperspektiv där barnets yttringar får ett större utrymme och värde. Respondenterna berättar att
det nya arbetssättet fokuserar på det som uppstår i mötet med barnet (relationellt perspektiv),
istället för att som tidigare försöka ändra på barnet (individperspektiv). Aspelin (2010, s.
49 50) beskriver, med hänvisning till Buber, om den gode pedagogens ödmjukhet att vilja
förändra sig själv istället för att söka ändra barnet. Analysen visar på en inställning att se
hindret hos sig, istället för hos barnet, vilket enligt min uppfattning visar på
Gällande perspektivförskjutningar framkommer flera exempel där betydelsen av reflektion
betonas som en förutsättning för att ändra sitt förhållningssätt. Svenning (2011) skriver om
reflektionen som påverkar samspelet, kommunikationen och den roll vi ger barnet. Ur en
professionsetisk aspekt kan respondenternas reflektioner kring hur de ser på sig själva, barnet
och kommunikationen, ses som viktig (Christoffersen, 2007), eftersom det är i relation till
dem som yttringar kan utvecklas. Buber menar däremot (i Aspelin 2010, s. 131), att det inte är
reflektionen i sig som skapar kunskap utan att det skapas i det mellanmänskliga mötet, så
förändringen i synsätt kan förklaras av reflektion eller av upplevelsen av det direkta mötet
med barnet. Om orsaken till förändrade förhållningssätt beror på reflektioner eller på det
direkta mötet med barnet är svårt att fastställa, men analysen av resultatet belyser
reflektionernas betydelse. Min uppfattning är att reflektionerna kan påverkas av mötet som
därigenom genererar kunskap och ett förändrat förhållningsätt.

7.2 De vuxnas syn på sig själva
I resultatet framkommer hur respondenterna ser på sin roll som barnets kommunikations- och
samspelspartner i relation till yttring. Aspekter som berörs är de vuxnas personlighet, samt
förmågan att vara öppen för förändring och att ställa om utifrån nya förutsättningar. Resultatet
redovisas under rubrikerna: Öppenhet, respektive fokus och närvaro.
7.2.1 Öppenhet
Anders i Sixtens fokusgrupp beskriver vikten av en öppenhet inför att förändras och se olika
roller och perspektiv i mötet med Sixten:
kan
är
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man tänka annorlunda, vad kan jag förändra, vad är min
tänker annorlunda...? Hur kan jag anpassa mig? Annars sitter man fast, och kan inte
utvecklas, det gäller det övriga livet också!
Anders beskriver även att den information som ges vid introduktionen till en ny person som
ska börja arbeta med Sixten kan påverka den egna inställningen till honom och arbetet: Jag
syftar på förutfattade meningar och rykten om Sixtens starka uttryckssätt, min anmärkning) så
. Betydelsen av självreflektion och en
öppenhet för förändring återkommer i Anders beskrivningar.
I Sixtens fokusgrupp samtalar respondenterna om vad som är viktigast hos den
kommunikativa partnern i mötet med Sixten.
David:
7.2.2 Fokus och närvaro
Betydelsen av att vara fokuserad och närvarande, både fysiskt, socialt och mentalt beskrivs i
resultatet som något viktigt men samtidigt mycket svårt.
Astrid beskriver vid flera tillfällen betydelsen av närvaron i mötet med Kalle. Dels för att
kunna nå ögonblick av ett verkligt möte och dels för att kunna vara fokuserad på vad han
uttrycker.
Astrid: Här och nu! Och så får man ta vara på stunden som är här och nu! Så blir den
gånger när man jobbar med Kalle.
Det är så viktigt att det är en del av arbetssättet i mötet med Kalle, men på samma gång svårt
att sätta ord på vad det är och vad det innebär. Hon beskriver det som att man går in i en
bubbla med Kalle.
Astrid: Att gå ner på knä och vara där

I samtalet beskriver även Eva vikten av att vara fokuserad på Kalle, även i tanken: Att man är

7.2.3 Analys
Här analyseras resultatet som berör betydelsen av öppenhet, respektive fokus och närvaro.
7.2.3.1 Öppenhet
Öppenhet och dess betydelse diskuterades endast i den ena fokusgruppen Sixtens grupp.
Min tolkning är att det kan ha samband med att Sixten är mer motoriskt rörlig än Kalle, och
att han därmed kan upplevas plötslig i sina uttryck och handlingar, vilket innebär att den
vuxne måste vara öppen för att snabbt ställa om. Kalle är helt blind och har färre motoriska
möjligheter att kommunicera i handling.
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Respondenterna i Sixtens fokusgrupp menar att ansvaret att kunna ställa om, förändra sig,
tänka annorlunda och reflektera över sin egen roll ligger på de vuxna. Öppenheten att kunna
förändras är något som Cissna och Anderson (2002) beskriver. Jag tolkar att sårbarheten
uppstår då den vuxne släpper in barnet som en likvärdig kommunikations- och
samspelspartner och inte ser sig själv som förmer i mötet.
I analysen framkommer att den vuxnes svårighet att släppa känslan från tidigare upplevelser
och möten, eller att kunna lämna vid dörren och inte färgas av det man hört om barnet, kan
upplevas som hinder. Jag tolkar det som att respondenterna tycker att det är viktigt att vara
öppen i mötet med barnet för att inte begränsa eller hindra samspels- och
kommunikationsmöjligheter. Lorentzen (2005) beskriver risken för personer som har en
medfödd dövblindhet att hamna utanför dialogiskt strukturerte hendelser og felles opplevleser
med andre (2005:9). En risk som jag utifrån resultatet tolkar kan öka om inte
kommunikationspartnern kan vara öppen.
7.2.3.2 Fokus och närvaro
Av resultatet framgår att Kalles fokusgrupp lägger stor vikt vid att vara fokuserade och
närvarande i mötet med honom. Min tolkning är att det kan ha samband med att Kalles
yttringar beskrivs mycket svåra att identifiera, medan Sixten har större och starkare uttryck
och kommunicerar i handling.
Respondenterna talar om vikten av
vara där i tanken mentalt tillgänglig, att vara lyhörd
och uppmärksam, för att kunna vara socialt- och kommunikativt tillgänglig, vilket rymmer
både mental och fysisk närvaro. Betydelsen av den mentala närvaron beskrivs av flera
dialogiska forskare som en förutsättning för att nå dialog (Aspelin, 2010; Buber, 2008, 2013).
Den fysiska närvaron är absolut en förutsättning för kommunikation i mötet med barn som har
en dövblindhet, eftersom kommunikationen är kroppslig eller taktil, vilket beskrivs av t.ex.
Preisler (1998, 2005).
I resultatet beskrivs förmågan att vara här och nu, gå in i bubblan, som svårt att förklara, men
samtidigt så pass viktigt att det är ett arbetssätt. Närvaron innebär att vara här och nu med
barnet och fokuserad på det som sker i det mellanmänskliga mötet.

7.3 De vuxnas syn på det mellanmänskliga mötet
Här presenteras resultat som beskriver betydelsen av det mellanmänskliga mötet i relation till
yttring. Resultateten presenteras under rubrikerna: En relation, det gemensamma, samt hinder
i relationen och kommunikationen.
7.3.1 En relation
I båda fokusgrupperna samtalar respondenterna om vad en relation är och vilken betydelse en
kommunikativ relation har.
I Sixtens fokusgrupp resonerar respondenterna om vad en relation är och vad relationen har
för betydelse för kommunikationen. Anders beskriver att relationen är en vetskap om
varandra som utvecklas över tid vartefter man lär känna varandra vet man mer om
varandra, vilket han i sammanhanget sätter i relation till att kunna uppfatta Sixtens uttryck och
på så sätt kunna kommunicera med varandra.
Anders: Ja, vad är det? (en relation, min anm.) Kunskap
det skulle jag tro! Anders fortsätter med att beskriva hur det var när han började arbeta med
Sixten och de skulle etablera en relation:
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Men om man inte vill, och har den nyfikenheten och vill lära känna och förstå varför Sixten
Anders beskriver en positiv inställning till att etablera en relation.
Gällande hur den vuxne behöver förhålla sig beskriver Kalles fokusgrupp att det är viktigt, till
och med livsviktigt, med nära relationer. Respondenterna beskriver att Kalle behöver en vuxen
som är engagerad i relationen och som vill vara med Kalle, annars kan det få förödande
konsekvenser.
Eva: Om han får det (bli sedd i nära relationer, min anmärkning) så känner han att vi är
tillsammans! Att man förstår varandra!
Astrid:
Eva:
.
Carro: Ja, han stänger av!
Eva:
I sammanhanget hänvisar de till tidigare händelser i Kallas liv då han saknat nära relationer,
vilket ledde till självskadande uttryck och slutligen en total inneslutenhet i sig själv som
gjorde att det blev svårt att få kontakt och kommunicera med honom.
Barnet kan både uppfattas och bete sig olika beroende på vem den vuxne är, vilken relation vi
har och beroende av vilken situation som delas. David beskriver: Jag tycker att det finns flera
olika Sixten! Det finns en Sixten med oss, så finns det Sixten med föräldrarna och så finns det
en Sixten när han är arg och glad, det är ungefär so
. David beskriver att Sixten
är väldigt olika beroende på relationen, så pass olika att det kan uppfattas som att Sixten är
olika personer i mötena.
7.3.2 Det gemensamma
I det mellanmänskliga mötet beskrivs betydelsen av gemensamma sammanhang. I båda
fokusgrupperna samtalar respondenterna omkring betydelsen av gemensamma upplevelser
som en grund i kommunikativa relationer.
I Sixtens fokusgrupp beskriver Erik att han vill nå ett gemensamt meningsskapande och en
likvärdig relation.
Erik: Jag vill skapa situationer där vi kan göra tillsammans! Båda två... så det är inte så att
Vidare beskriver Erik vad han
uppfattar som betydelsefullt i relationen och kommunikationen: Det är kanske inte de stora
.
Eriks beskrivning belyser vikten av gemensamma sammanhang som man kan dela med
varandra. De gemensamma upplevelserna eller sammanhang beskrivs viktiga för att skapa
mening.
Sixten lever i en mycket begränsad upplevelsevärld, och det kan vara svårt att skapa
gemensamma upplevelser, vilket beskrivs av Micke. Sixten har svårt att vistas i nya
upplevelser och miljöer, samtidigt som vardagen i skolan och på boendet anses för enformig.
Micke beskriver ett behov av fler gemensamma upplevelser.
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Micke:
tillsammans

får aldrig göra
en man blir

Kalles begränsade upplevelsevärld anses påverka hans omvärldsuppfattning, samt möjligheten
att påverka och göra val.
Carro: Hans
t finns att välja på
och vad man skulle kunna göra tillsammans . Kalles upplevelsevärld begränsar hans
möjligheter att ta ställning och uttrycka vad han vill och inte vill, han vet inte alternativen.
7.3.3 Hinder i relationen och kommunikationen
I båda fokusgrupperna framkommer hinder som kan påverka kommunikationen.
Anders och Sixten känner varandra väl, men Anders beskriver en ömsesidig svårighet i
relationen och kommunikationen. Han skulle vilja veta mera om Sixten än vad Sixten kan
berätta i ord och tecken.
Anders:
muntlig eller teckenspråkig dialog med varandra och utbyta information om varandra, och så
Sixten yttrar sig främst genom handling och kroppsliga uttryck, uttryck som beskrivs som
mycket kraftiga, vilket kan upplevas skrämmande och påverka både relationen och synen på
Sixten.
Anders: Det är ju det att han inte kan tygla ner det där, det blir en missriktad ilska som kan
försvinner allt det här som man byggt upp...tilliten. Anders beskriver att relationen och
tilliten påverkas negativt, något som kan stanna kvar i kommande möten med Sixten.
I båda fokusgrupperna används videoklipp för att stimulera samtalet. I Kalles fokusgrupp har
Astrid tagit med sig ett videoklipp på en positiv samspelssituation där Kalle och hon
samspelar och kommunicerar. Astrid beskriver klippet för fokusgruppen: Det är ett fint klipp,
men inte så mycket kommunikation
har nog sett det minst 100 gånger! (skrattar). När vi
sedan tittar på klippet gemensamt, ställer jag frågor omkring några uttryck som Kalle ger.
Astrid blir väldigt förvånad och mycket berörd då hon upptäcker att Kalle uttrycker mera än
hon uppfattat och som hon därför inte besvarat. När vi ser klippet igen blir det tydligt för
fokusgruppen att Kalle gör nya försök att yttra sig, men inte heller de uppfattas i situationen.
Kalle förändrar sitt uttryckssätt och blir självskadande, han slår sig hårt i huvudet.
Respondenterna blir mycket berörda. Astrid:
tt det förrän nu! Herre Gud Det är ju vi som är
hindret! Astrid syftar till att de vuxna är ett kommunikativt hinder, då de inte möter Kalle i
hans uttryck så att han får uppleva sig lyssnad på i sin yttring.
7.3.4 Analys
Här analyseras resultatet som är relaterat till betydelsen av en relation, det gemensamma, samt
hinder i relationen och kommunikationen.
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7.3.4.1 En relation
I analysen framkommer att relation genomgående beskrivs som något viktigt. Den utvecklas
över tid genom att parterna får kunskap om varandra och genom att det finns en nyfikenhet
och en vilja att lära känna varandra. Den vuxnes positiva inställning till relationen med barnet
återkommer i flera delar av resultatet. Analysen visar att detta är den vuxnes ansvar och att
inställningen är viktig för att lära känna varandra och för att skapa en positiv relation. Flera
dialogiska forskare så som Goffman, (1971), Linell (2003) och Linell et al. (2011) beskriver
relationen som en oumbärlig grund för såväl kommunikationsutveckling och utveckling av
den sociala identiteten, dvs. både för utveckling av kommunikativa yttringar och för hur
barnet ser på sig själv; som yttrande eller inte yttrande.
I resultatet exemplifieras nära relationer som livsviktiga. Beskrivningen berör fokusgruppen
känslomässigt. Utan nära relationer beskriver respondenterna att barnet bli helt inneslutet i sig
själv och självskadande, det är bara skalet där. Det går inte att nå barnet för samspel eller
kommunikation. Jag tolkar det som att nära relationer ses som grunden för att få känna sig
sedd, att inte uppleva sig ensam i världen, utan att det finns någon där som är villig att möta
barnet i en nära relation, vilket stämmer med ett dialogiskt perspektiv enligt bl.a. von Wright
(2000).
Respondenterna berättar om tillfällen då det funnits brister i de nära relationerna. Analysen
visar att de grundläggande kommunikativa förutsättningarna påverkas negativt, vilket kan
illustrera betydelsen av dialogiska händelser som Lorentzen (2005) beskriver som viktiga för
studiens definition av yttring.
De självskadande uttrycken kan ses som en stigmatisering av återkommande negativa
upplevelser så som att inte bli sedd eller förstådd som människa eller i sin kommunikation.
Stigmatisering finns beskriven av både Allwood (1985) och Goffman (1971). En annan
beskrivs av Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013, s. 26 27). Om barnet som har en
dövblindhet inte i tillräckligt stor utsträckning får ingå i positiva relationer med andra
människor kan det utveckla negativa transaktionseffekter, så som självskadande uttryckssättnågot som i sin tur kan öka isoleringen ytterligare (Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013).
Kalle saknar periodvis nära och kommunikativa relationer i sitt liv. Han går då in i sig själv
och släpper inte in någon för en kommunikativ relation, vilket påverkar hans livskvalitet. För
Kalle är nära relationer med människor som både har viljan och förmågan att vara
tillsammans och kommunicera med honom, en förutsättning för kommunikation.
I samtal om betydelsen av det mellanmänskliga mötet framkommer en intressant aspekt där en
av respondenterna beskriver att det finns flera Sixten. I analysen framkommer faktorer som
påverkar hur vi uppfattar barnet som t.ex. vem den vuxne är, situationen, upplevelser och
erfarenheter. Det beskrivs leda till att vi uppfattar barnet olika och jag tolkar det som att även
barnet kan förhålla sig olika beroende på sammanhang och relation. Vem den vuxne är,
inställningen till barnet och det som sker i mötet kan beskrivas som kontexten, vilket beskrivs
ha betydelse för meningsskapande och yttringens möjlighet och utveckling (Cissna och
Anderson, 2002; Ohlsson, 2008; Linell, 1998, 2003; Linell och Anward, 2011; VarranNafstad och Bøgh-Rødbroe; 2013).
7.3.4.2 Det gemensamma
Av resultatet framgår att respondenterna ser det gemensamma som en grund för bådas
utveckling och lärande, där man kan nå ömsesidig förståelse.
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Det man gör tillsammans och de som ingår i den gemensamma upplevelsen, det vill säga
barnet och de vuxna, definieras av bl.a. Linell (2003) som kontexten. Kontextens betydelse är
något som återkommer i analysen av resultatet och teorierna kan kopplas både till relationen,
vilket beskrivits ovan, och till det som sker i det gemensamma mötet. Varran- Nafstad et al.
betonar kontextens betydelse för kommunikationen och skapandet av yttringar eftersom det är
till kontexten man kan relatera i kommunikationen och förstå varandra i ett sammanhang
(Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013).
I resultatet beskrivs båda barnens upplevelsevärld som mycket begränsad. I analysen
framkommer olikheter i respondenternas beskrivningar om vad den begränsade miljön
innebär för kvalitéten i de gemensamma upplevelserna och kommunikationen. En respondent
ser möjligheter till dialog och samspel i det lilla, nära barnet. En annan lägger tonvikten på
hindren och behovet av att vidga barnets upplevelsevärld för att ha något nytt att relatera och
samtala om. I sammanhanget uttrycks att den begränsade upplevelsevärden, som är skola och
boende med närliggande fysisk miljö, har med barnets starka uttryckssätt att göra. Enligt
Johannessen (2009) och Lorenzen (2005) finns en ökad risk för personer med medfödd
med få aktiviteter och sociala
kontakter. Vad som ligger bakom respondenternas olika grundinställning går inte att utläsa.
Respondenten som ser möjligheter i det lilla har högre utbildning och längre erfarenhet,
vilket skulle kunna bidra till förmågan att se möjligheter till dialog i det nära samspelet.
7.3.4.3 Hinder i relationen och kommunikationen
I analysen av resultatet framkommer olika hinder som påverkar relationen och den ömsesidiga
kommunikationen.
Ett hinder som beskrivs är att det inte finns ett gemensamt språk som talspråk eller
teckenspråk. Hindren kan relateras till Allwood (1985) som beskriver att parterna har olika
kulturspråk. I analysen av resultatet framkommer inte några tydliga reflektioner kring de olika
kommunikativa förutsättningarna. Barnen har inte de sensoriska möjligheterna att utveckla ett
talspråk och troligen begränsade möjligheter att utveckla ett teckenspråk, medan de vuxna har
sensoriska och kroppsliga förutsättningar att kommunicera på barnets sätt. Det framkommer
inga reflektioner kring behovet att bli mer kroppslig och taktil i sitt eget kommunikationssätt.
Däremot framkommer det att hindret som uppstår i kommunikationen leder till en sorg och en
ömsesidig utmaning. De kommunikativa hindren beskrivs uppstå trots att parterna känner
varandra väl, vilket stämmer väl överens med forsningen av Käcker (2007). Min tolkning är
att videoklippen illustrerar de olika kommunikationssätten kan bli hindrande, vilket visar sig i
svårigheten att uppfatta barnets uttryck eller att se uttrycken som kommunikativa yttringar. I
fokusgruppens gemensamma videoanalys framkommer det att barnet riktar sig till den vuxne
för att kommunicera, med upprepade försök att yttra sig med hjälp av teckenkommunikation.
Då uttrycken inte uppmärksammas av den vuxne, börjar barnet slå sig själv. När
respondenterna ser hela händelseförloppet blir det mycket känslosamt i fokusgruppen.
Respondenterna blir medvetna om att barnets uttryck inte besvarades, och därmed blev inte
uttrycket en meningsfull yttring.
Svårigheter att identifiera yttringar hos barn som har en medfödd dövblindhet beskrivs av bl.a.
Preisler (1998, 2005) och Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013). De kan förstås och
förklaras av att ansikts- ansiktsrelationen ser annorlunda ut, dvs. kommunikationen sker inte
där vi förväntar oss, i ansiktet (Holmgren, 2012; Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013).
Kalles uttryck är ett taktilt tecken på kroppen, medan den vuxne har uppmärksamheten riktad
mot barnets ansikte eller teckenrum (framför barnet, där vi vanligen väntar oss
teckenkommunikation). Kalle blir inte uppmärksammad i sina uttryck och han får därmed inte
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sin röst hörd. För att ett uttryck ska bli just en yttring behöver den mötas av en annan person
(Aspelin, 2010; Lorentzen, 2005), vilket gör att yttringen är helt beroende av de vuxnas
möjlighet att besvara den. Av analysen framgår det inte med säkerhet om den vuxne inte ser
barnets uttryck, eller om hon ser det men inte uppfattar uttrycket som riktat med en
kommunikativ mening. Min tolkning är att det krävs ett tränat öga för att tolka uttryck som
meningsfull kommunikation och för att identifiera yttringar, vilket kan relateras till VarranNafstads och Bøgh-Rødbroes (2013) beskrivning av ett
.
En annan barriär som beskrivs i resultatet är barnets starka uttryckssätt. I analysen
framkommer att Sixtens uttryckssätt kan bli ett hinder i relationen och den tillit man byggt
upp tillsammans. För att nå dialog och för att Sixten ska kunna yttra sig behöver den vuxne,
utifrån den taktila och kroppsliga modaliteten, finnas i hans fysiska närhet. Sixten beskrivs
kunna skada den som finns nära och hans uttryckssätt beskrivs kunna påverka tilliten i
relationen, vilket blir ett problem. Tillitens betydelse för relationen och kommunikationen
beskrivs av Marková både i litteraturen (2006) och på föreläsningen: Dialogicality and Trust.
(Paris: DbI conference; The magic of dialogue, 2010). Hon menar att tilliten är grundläggande
för att nå varandra och för att kunna nå en dialog, vilket analysen visar är en utmaning.
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8 Diskussion
I avsnittet förs inledningsvis en diskussion om studiens metodval samt ett mer utvecklat
resonemang omkring studiens resultat. Därefter följer en avslutning där en sammanfattning av
studiens resultat presenteras. Avslutningsvis diskuteras undersökningen i relation till andra
studier och resonemang förs gällande fortsatta forskningsområden.

8.1 Metoddiskussion
Med utgångspunkt i syftet valdes en kvalitativ ansats i studien. Jag var intresserad av de
vuxnas egna beskrivningar för att få en djupare förståelse för hur de ser på barnet, sin egen
roll och det mellanmänskliga mötet i relation till yttring. Bryman (2011) och Kvale och
Brinkman (2009) menar att en kvalitativ underökning är lämplig i en beskrivande studie som
syftar till att tolka och förstå.
Jag hade en viss förförståelse om ämnet genom min roll som specialpedagogisk rådgivare.
Förförståelsen inbegriper insikten om att ett dialogiskt perspektiv rekommenderas i nordiska
sammanhang inom dövblindområdet och att det anses gynnsamt för kommunikationen mellan
parterna.
Jag ansåg att en fallstudie var lämplig baserat på att studien är en liten undersökning med ett
relationellt perspektiv, vilket Denscombe (2012) beskriver som passande. Bryman (2011)
menar även att en fallstudie kan vara lämplig i sociala undersökningar, vilket är fallet i den
här studien. Valet av en fallstudie anses lämplig i en undersökning med redan befintliga
grupper (Denscombe, 2012), vilket i studien var barnens personalgrupper.
Urvalet i studien har varit målinriktat, vilket Bryman (2011) beskriver lämpligt i en kvalitativ
studie. Utifrån studiens omfattning valdes två befintliga arbetslag, där alla respondenter som
inbjöds att delta i undersökningen var positiva till det. De vuxna i fokusgrupperna var
assistenter, boendestödjare eller pedagoger och fanns redan i de befintliga arbetslagen.
Grupperna var blandade utifrån utbildning, kön, kompetens och erfarenhet. Jag anser att
källorna kan ses som trovärdiga utifrån att de har egen erfarenhet av de frågor som studien
berör.
Den teknik jag valde i studien var fokusgruppsintervjuer. Marková et al. (2007) beskriver den
intervjuformen som lämplig i studier som berör just ett dialogiskt perspektiv. Intervjuerna
byggde på öppna frågor. Formen fokusgruppsintervju anses i sig dialogisk och bygger på att
alla röster ska bli hörda och att flera perspektiv ska kunna komma fram (a.a.). I
genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har fokus varit på att förstå de vuxnas
beskrivningar. Klimatet i fokusgrupperna lättades upp av fotografier och filmklipp på barnen
som respondenterna hade med sig, vilket av Bryman (2011) benämns som visuella metoder
och Marková (2007) som stimulerande material. Jag upplevde metoderna som positiva. Det
öppnande upp samtalen på ett naturligt sätt och fick alla att komma igång och prata och
skratta. Jag fick positiva kommentarer så som Det här är samtal vi aldrig får möjlighet till
annars, så givande!
I båda fokusgrupperna var alla aktiva i dialogen. Det finns självklart en risk att
respondenterna svarade i en riktning som de trodde att jag förväntade mig, eller att de valde
att inte säga något alls. Som forskare inom en kvalitativ studie med intervjuer som metod kan
det finnas anledning att reflektera över aspekter som kan påverka respondenternas svar,
exempelvis hur de uppfattar mig som samtalsledare, intervjumiljön och hur de uppfattar
öppenheten i intervjusituationen (t.ex. om de tror att jag värderar svar olika eller dynamiken i
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gruppen). Jag har försökt förhålla mig med en öppenhet och nyfikenhet vid intervjuerna, så att
respondenternas egna röster ska få komma fram. Jag har även varit nyfiken på vilket resultat
studien skulle visa, då jag inte hade någon bild av vad jag kunde förvänta mig.
Det fanns ett bortfall i studien. En respondent från Sixtens fokusgrupp slutade sin tjänstgöring
efter första intervjutillfället (R8) och en respondent från Kalles fokusgrupp (RE) var sjuk vid
första intervjutillfället (Tabell 1). Min uppfattning är att bortfallet inte påverkat resultatet i
nämnvärd omfattning.
Enligt Ödman (2007) är datainsamlingen i hermeneutiska studier ofta insamlade berättelser
eller intervjuer som transkriberas. Datainsamlingen i studien har genomförts genom fysiska
möten med fokusgruppsintervjuer som spelades in på diktafon och transkriberades till text.
Intervjuerna innebar att jag träffade respondenterna fysiskt och kunna läsa av deras
i
mina tolkningar av resultatet. Inspelningen av intervjuerna kan till en början ha påverkat
respondenterna i sin vilja att prata, men då alla varit aktiva är min uppfattning att det inte har
haft någon avsevärd betydelse. Efter varje inspelning lyssnade jag igenom materialet och
kunde anteckna på intervjuguiden om det var något relevant jag missat.
Studiens forskningsfrågor har varit utgångspunkten i analys och tolkning av det empiriska
materialet. Den teoretiska referensramen har varit ett verktyg för att både lyfta fram empirin
och styrka den. Jag är medveten om att min bakgrund, min förförståelse och mina tolkningar
har haft en påverkan. Jag kan inte se att en vetenskaplig tolkning av materialet är möjlig, då
analysen bygger på just tolkningar. Däremot kan det vara möjligt att det empiriska materialet
ger en bild eller ett perspektiv, även då det inte står för en säker och vetenskaplig sanning.
Informationsinhämtningen har varit en lång och mödosam process där många källor har
använts. Bland annat kände jag behov av att fördjupa mina kunskaper om
fokusgruppsintervjuer, för att kunna skapa en intervjuguide med dialogiskt perspektiv. Efter
intervjuernas genomförande har jag tagit del av ytterligare forskning och litteratur för att
analysera och tolka svaren. Läsprocessen har varit viktig för att skapa en fördjupad förståelse
för området, samt för att skapa en teoretisk referensram som både ligger till grund för
formandet av intervjuguiden, för att rama in samtalen, samt som hjälp vid analys av empirin.
Inläsningen har dock bidragit till att studien dragit ut på tiden, och i efterhand kan jag se att
jag skulle ha varit mer selektiv i mitt urval av litteratur.
Den abduktiva forskningssynen i studien möjliggjorde en växelverkan mellan empirin och den
teoretiska referensramen, vilket gav mig frihet i forskningsprocessen (Patel & Davidson,
2003). Den hermeneutiska cirkeln innebar att jag kunde arbeta mig fram till svaren på mina
forskningsfrågor genom att successivt tolka och omtolka empiri och teori gentemot varandra.
Processen har även medfört att min egen (för-) förståelse under studiens gång ökat, vilket
s som
en fortsatt process för min egen del.
Genom abduktion i tolkningsfasen skiftade jag mellan det empiriska och teoretiska materialet
för att tolka och förstå. Jag hade haft en förhoppning om att nå en högre abstraktionsnivå än
vad jag lyckades med. Det skulle ha underlättat om jag haft mer kunskaper om det dialogiska
området innan studien, för att kunna fokusera på ett par mera specifika områden.
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8.1.1 Studiens trovärdighet
I en kvalitativ studie som den här är metodval och analysförfarande av största vikt för
tillförlitligheten. Abduktionen möjliggjorde en växelverkan under studiens gång mellan teorin
och det empiriska materialet, samt i tolkningen och analysen av resultatet. Jag upplevde det
som framgångsrikt att försöka förstå området, då min kunskap var begränsad.
Självklart kan studiens tillförlitlighet diskuteras. En likande undersökning skulle sannolikt
inte ge ett liknande resultat, vilket kan anses påverka tillförlitligheten. Under studiens gång
har jag försökt att redogöra för forskningsförfarandet genom att beskriva tillvägagångssätt och
syfte så att andra kan följa processen och för att stärka tillförlitligheten och validiteten, vilket
rekommenderas av Denscombe (2012). Jag utformade en intervjuguide som användes som en
ram för samtalen, vilket jag ansåg bidra till rätt bibehållet fokus i samtalen. Kvale och
Brinkmann (2009) menar att det kan höja validiteten och bidra som en kvalitetssäkring så att
samtalen handlar om det som de var avsedda att handla om. Validiteten i studien avgörs av
hur jag lyckas verifiera mina resultat (Denscombe, 2012). För att verifiera resultaten har jag
tagit hjälp av både kollegial granskning och interbedömarvaliditet, vilket enligt Bryman
(2011) ska kunna öka validiteten. Jag har även tagit hjälp av kritiskt granskande vänner.
. Av olika orsaker har längre tid än beräknat förflutit
mellan uppsatsens färdigställande och tidpunkten då de sista justeringarna gjordes något
som kan anses påverka validiteten. Jag anser dock inte att resultatet har påverkats av
tidsförskjutningen.
8.1.2 Studiens överförbarhet
En studies generaliserbarhet, eller överförbarhet, handlar om huruvida dess resultat är
begränsat till just den specifika undersökningen eller om resultatet kan generaliseras
(Denscombe, 2012). Denna studie bygger på tolkningar av de här specifika
fokusgruppsintervjuerna, vilket begränsar generaliserbarheten. En annan grupp skulle kunna
ge andra svar och därmed andra resultat. De vuxnas beskrivningar om sitt synsätt på barnen,
sig själva och det mellanmänskliga mötets betydelse i relation till yttring gäller just de här
specifika fokusgrupperna. Resultatet kan därför inte komma att ses som en absolut sanning,
utan svarens pålitlighet blir kopplade till det här specifika sammanhanget, vilket innebär att
resultatet kan komma att bli svårt att generalisera enligt Bryman (2011). Jag tror ändå att
respondenternas svar och min analys kan kännas igen av andra som arbetar i likande
verksamheter och vara överförbar till andra informanter.
Objektiviteten i en studie avgörs av i vilken mån jag som forskare påverkar undersökningen.
Eftersom min förförståelse och mina egna förkunskaper sannolikt påverkar min tolkning av
empirin, trots att jag försökt hålla mig objektiv, kan objektiviteten anses ha begränsningar.
Det finns även risk för övertolkningar av det begränsade resultatet i studien. För att öka
trovärdigheten har jag under processen försökt att reflektera, ifrågasätta, tolka resultaten och
även diskuterat och verifierat svar med fokusgrupperna i syfte att konfirmera och säkerställa
svar och resultat. Referensramen har varit till hjälp i analysen av materialet, men även den är
sannolikt utformad av en påverkan från min förförståelse.
Det är min förhoppning att studien trots sina begränsningar kan få ett generellt intresse. Det
kan finnas ett forskningsvärde utanför studien då det finns en stor grupp barn med liknande
kommunikativa barriärer som barnen som deltar i studien. Möjligen kan studien och resultaten
vara tillämpningsbara inom angränsande verksamheter, i mötet med personer som yttrar sig på
ett annat sätt än genom en verbal stämma.
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8.2 Resultatdiskussion
I den här delen av uppsatsen förs ett resonemang utifrån aspekter av studiens resultat. Det
övergripande syftet var att få en större förståelse för hur de vuxna ser på barnet, sig själva och
det mellanmänskliga mötets betydelse i relation till yttring.
8.2.1 Tolkningssvårigheter; ett hinder för yttring
I resultatet framkommer tolkningssvårigheter
som vanligt i möten med personer som har dövblindhet av Preisler (1998, 2005) och VarranNafstad och Bøgh-Rødbroe (2013). Det visar sig svårt att identifiera uttryck eller att sätta
yttringar i relation till kontext, men även en svårighet att ta barnets perspektiv som att lyssna
in barnets egen röst och vilja. Tolkningssvårigheterna ser i resultatet ut att gälla även de som
arbetat länge med barnet. Eftersom ett barnperspektiv ska finnas med i alla beslut som rör
barnet, enligt SÖ 1990:20, finns det anledning att fundera över hur det kan vara möjligt när
det finns tolkningssvårigheter, eftersom ett barnperspektiv bygger på de vuxnas tolkningar.
En tänkbar orsak som kan bidra till kommunikativa barriärer, är utifrån resultatet de olika
kommunikationssätten. De vuxna beskriver det hindrande att barnet inte kan kommunicera på
de vuxnas kommunikationssätt. Reflektioner kring de vuxnas egna svårigheter att
kommunicera på barnets kommunikationssätt, dvs. kroppsligt och taktilt, framkommer inte
lika tydligt, vilket jag ser som både förvånande och anmärkningsvärt. Det är en svårighet,
kanske omöjlighet utifrån sinnesfunktion, att barnet ska kunna utveckla tal eller ett
fungerande teckenspråk. I Barnombudsmannen (2016, s. 82) beskrivs att omgivningen ofta
har okunskap om konsekvenserna av barnets funktionsnedsättningar och att vuxna behöver
behärska de språkformer och medel för kommunikation som eleverna använder sig av, vilket
för barnen i studien är en kroppslig-taktil kommunikation. Svårigheten för barnen i studien att
få sin röst hörd, tycks ha samband med svårigheten att förstå barnets kommunikationssätt och
behärska den kommunikationsform som det enskilda barnet använder. Kanske står det även
för en svårighet att förstå barnets perspektiv, vilket beskrivs av Halldén (2003), t.ex. att barnet
behöver en vuxen som helt och fullt involverar sig själv, kroppsligt-taktilt, för att utveckla ett
gemensamt kommunikationssätt?
Utifrån det praktiska närmandet av barnkonventionen (SÖ 1990:20), ser jag det som intressant
med ansvarsfrågan gällande de vuxnas kompetens. Arbetsgivaren har ansvar för reflektion,
handledning och kompetensutveckling där utveckling av kommunikation nämns som en viktig
del (Socialstyrelsen, 2012). Även inom skolans uppdrag ligger ansvaret på skolhuvudmän och
rektorer, där det är specialpedagog, och ytterst rektor, som avgör behov av insatser. Exempel
på insatser kan vara stöd av t.ex. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) eller
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, som båda arbetslagen har tagit del av för att
aktivt arbeta med kommunikationsutvecklingen. Trots insatser med videoanalys som metod
finns det svårigheter att förstå och utveckla kommunikationen.
8.2.2 Synsätt på barnet och kommunikationen
Jag var intresserad av hur de vuxna beskriver sin syn på barnet och barnets kommunikation i
relation till yttring. I resultatet beskrivs barnen som subjekt och den kroppsliga
kommunikationen erkännas som barnets sätt att yttra sig.
I studien beskriver de vuxna att de erkänner barnens individuella kommunikationssätt och
kroppsliga kommunikation, men det framkommer inte hur det ser ut i det direkta mötet med
barnen. Erkännandet av den kroppsliga och taktila kommunikationen är av intresse då
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kommunikationssätten, i en studie med dialogisk inriktning, anses ha samma värde som
verbal eller teckenspråkig kommunikation (Bae, 2014; Linell, 1998; Merleau-Ponty, 1999)
Trots att de vuxna beskriver att de erkänner barnets kompetens och kommunikation
framkommer svårigheten att uppfatta och tyda barnets taktila och kroppsliga kommunikation.
Simmon-Mackie och Kagan (2000, i Käcker 2007) beskriver att en kompetent
kommunikationspartner har barnets kompetens och kommunikation i fokus. Omgivningen,
den icke funktionshindrade personen, måste ha förmågan att tyda den funktionshindrades
kroppsspråk. Även den funktionshindrade personens kompetens måste få erkännande,
(Käcker, 2007, s.37).
Utifrån studiens resultat menar jag att även om de vuxna beskriver ett erkännande av barnets
kommunikativa kompetens, kan det vara svårt för de vuxna att tro på barnets kommunikativa
förmåga när de inte ser och förstår kommunikationen, barnets kompetens blir inte synlig för
de vuxna. Skolinspektionens granskning (2010) visar att det är vanligt med låga förväntningar
på elever i specialskolorna. I resultatet beskrivs relationen som viktig för att tolka
kommunikation och för att barnet ska få möjligheten att utvecklas som en yttrande person. På
samma gång visar resultatet att relationen inte räcker till för att tyda barnet; ett resultat som
stämmer väl överens med forskningen av bl.a. Käcker (2007). Hon menar att även då den
vuxne känner barnet mycket väl finns ofta stora svårigheter att uppfatta och tolka
kommunikationen.
Gemensamt i resultatet är att det finns ett starkt erkännande av barnet som person, som
subjekt med en egen röst, vilket Rommetveit beskriver som ett andrapersonsperspektiv
(Rommetveit, 2003) och Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013) som ett Du-perspektiv. I
den första kontakten med barnet framkommer olika grundläggande perspektiv, Jag-, Du- och
Det-perspektiv, men förklaringar till de olika perspektiven framkommer inte. De
perspektivförskjutningar som framkommer ser jag som intressanta även om underlaget är för
litet för att dra några slutsatser. De förskjutningar som beskrivs går i riktning mot ett
dialogiskt perspektiv (ett Du- eller andrapersonsperspektiv). I några exempel sker
förskjutningen varefter en relation etableras, när anknytningen blivit starkare. Då beskrivs
högre förväntningar och ett större intresse för barnet, och barnets kompetens kommer fram.
Det verkar finnas samband mellan perspektiv, relation och anknytning. Det framkommer inte
förskjutningar från ett Du-perspektiv (i riktning mot ett Jag- eller Det-perspektiv). Orsaken till
det skulle kunna ha att göra med att det finns ett dialogiskt perspektiv i intervjusituationen
som respondenterna uppfattar som en riktning i mina förväntade svar.
Frågor om synsätt i relation till yttring fanns med vid studiens start, medan funderingar om
eventuella samband med olika kulturella perspektiv växte fram under studiens gång. I barnens
sociala och fysiska miljöer möter de, trots begränsad miljö, många olika vuxna, vilket kan
innebära olika synsätt och kulturer. De är hänvisade till just de här vuxna för att få sin röst
intresse. Med tanke på att de vuxna och barnen har olika språk de vuxna ett tal eller
teckenspråk och barnen ett kroppsligt-taktilt språk uppfattar jag att det finns olika språkliga
kulturer. Allwood (1985) menar att olika språklig kultur kan vara ett hinder i dialogen.
Parterna i studien har t.e
resultatet kan de språkliga kulturerna vara en hindrande faktor för yttringsmöjligheten.
En annan aspekt som kan ses som kulturell är att de vuxna, trots den gemensamma rollen som
barnets kommunikationspartner, belyser skillnader på synsätt och roller t.ex. i hur man ser på
olika kulturer inom verksamheten höra samman med, och påverka, synsätt och
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yttringsmöjlighet? Pedagogerna kommer från en lärande kultur och assistenterna från en
undervisande miljö där det finns vård och omsorgsbehov. I resultatet synliggörs att en för
stark omsorgkultur kan leda till en inlärd hjälplöshet där barnet inte kan utveckla sin egen
sin goda vilja att hjälpa barnet, tar över barnets röst (ett Jag-perspektiv) i mötet med barnet. I
en förskjutning mot ett mer dialogiskt perspektiv beskrivs barnet bli mindre hjälplös och mer
delaktig.
beskriver att andra vuxna omkring barnet kan ha ett uppfostrande förhållningssätt, där barnets
uttryck ses som negativa beteenden som ska fostras bort. I det uppfostrande synsättet beskrivs
det vara barnet som äger problemet. De vuxna ställer sig utanför relationen med barnet, dvs.
ett tredjepersonsperspektiv (Rommetveit, 2003) eller ett Det-perspektiv (Varran-Nafstad &
Bøgh-Rødbroe, 2013).
8.2.3 Partnerkompetens
En av mina frågor handlade om hur de vuxna ser på sin egen roll och betydelse för barnets
yttring. Hur man som kompetent kommunikationspartner ska förhålla sig för att barnet ska få
sin röst hörd, är utifrån min tolkning av Christoffersen (2007) beroende av synsätt, roller och
kulturer. Ny inriktning på handledning och arbetssätt i verksamheten, mot en mer relationell
och dialogisk riktning, syns kunna påverka både kulturen i organisationen med normer och
uppfattningar om arbetet, samt synen på barnet och barnets röst.
Förändringar i synsätt anses ha sin grund i reflektion och ändrade arbetssätt. Den egna
självreflektionen tycks handla om ett metatänk, att tänka om sin egen process och att kunna ta
barnets perspektiv; Hur är jag en kompetent kommunikationspartner? Vad innebär mitt
förhållningssätt? Hur har barnet det? Vem är barnet? Reflektion ger perspektiv på (både den
egna, och i gruppen gällande) kulturen och förhållningssättet som skapar olika möjligheter för
barnet att få sin röst hörd och nå dialog. Professionsetiskt menar Christoffersen (2007) att
reflektionen har stor betydelse och det är även intressant ur ett dialogiskt perspektiv då
reflektionen har stor betydelse för yttring enligt Marková (Marková, 1997; Marková et al
2007). Utifrån reflektioner om partnerkompetens i relation till hur kultur och synsätt verkar
påverka yttring, väcks många frågor hos mig som jag inte fått svar på. Dessa frågor berör
rekrytering och omsättningen av personal, de nära relationerna. Fokuserar introduktionen av
ny personal på ett vård- och omsorgsperspektiv, lärandeperspektiv eller ett uppfostrande
perspektiv? Hur beskrivs uppdraget som kommunikativ partner vid introduktionen? Finns
kompetens och förutsättningar att utveckla en tillitsfull och kommunikativ relation? Vägs den
vuxnes lämplighet som kommunikationspartner, i termer av kultur och förhållningssätt, in?
Ges alla omkring barnet samma förutsättningar att utveckla sin partnerkompetens(t.ex.
utbildning och handledning)?
När det gäller partnerkompetens, i bemärkelsen att kunna bidra till ett dialogiskt möte,
identifiera uttryck, tyda och svara på dessa som yttringar, beskrivs några grundläggande
faktorer som är gynnsamma för barnets yttringsmöjlighet; den vuxnes öppenhet, fokus,
närvaro och engagemang. Samma faktorer beskrivs även som hindrande vid brist, t.ex. väcker
oengagerade vuxnas frustration hos respondenterna. Engagemanget kan ses som en viktig del
av professionsetiken (Christoffersen, 2007) och beskrivs i resultatet som en kvalitet för att
vara en kompetent partner. Det är även en av Bubers grundpelare i den dialogiska principen
(Buber, 2008), så ur ett dialogiskt perspektiv kan den vuxnes engagemang sägas ha betydelse
för dialog och yttring.
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En del av resultatet som speciellt fångade min uppmärksamhet var skillnaden i de två
fokusgruppernas resonemang om partnerkompetens. Betydelsen av öppenhet beskrevs mer
framträdande i Sixtens fokusgrupp, medan fokus och närvaro var mer centralt i Kalles
fokusgrupp. En tänkbar förklaring till de olika gruppernas resonemang kan vara de två
barnens olika sätt att agera och yttra sig. Sixten är snabb och uttrycken är starka, vilket kan
upplevas skrämmande. De egna rädslorna begränsar öppenheten och möjligheten till
gemensamma upplevelser, som grund för dialog och yttring
skolan (som arbetar med Kalle ibland) beskrivs vara mindre öppna för hans kommunikativa
bidrag. Det kan tolkas som en bristande samsyn på skolan om hur öppen man ska vara för
. En annan
tolkning kan vara att de har svårt att uppfatta uttrycken som kommunikativa och därmed svårt
att förhålla sig öppna inför hans yttring. Videoklippet som visas i Kalles fokusgrupp
illustrerar den svårigheten. Då den vuxne inte uppfattar barnets uttryck blir det inte ett bidrag i
dialogen. Jag menar att det kan vara svårt att tro på att barnet har något meningsfullt att yttra
när man inte ser det. Betydelsen av öppenhet för barnet och vad barnet yttrar beskrivs i
resultatet vilket stämmer med flera dialogiska forskare t.ex. Aspelin (2010) Cissna och
Anderson (2002), Linell (2003), som menar att öppenheten har stor betydelse för att nå en
dialog där barnet kan komma till yttring.
Det är intressant att Kalles fokusgrupp lägger stor vikt vid fokus och närvaro i mötet med
honom. Kalle är inte så fysiskt rörlig eller snabb. Han har en grav synnedsättning och
kommunicerar med fysiska uttryck som är mycket svåra att upptäcka. För att uppmärksamma
hans uttryck beskrivs vikten av fullt fokus och en närvaro som är både fysisk (inom räckhåll
för Kalle) och mental, att man är där i tanken med honom vilket beskrivs som att vara i
bubblan. Den här bubblan ses som en förutsättning för att Kalle ska kunna yttra sig och
utvecklas som en yttrande person, och beskrivs som så viktig i relation till yttring att den ses
som ett arbetssätt. Flera forskare beskriver den mentala närvaron som en förutsättning för ett
dialogiskt möte, t.ex. Aspelin (2010), Buber (1995, 2008, 2011, 2013) Lorentzen (2005) samt
Rommetveit (1974).
8.2.4 Det mellanmänskliga mötet
En av mina frågeställningar berörde det mellanmänskliga mötet och relationens betydelse för
yttring. Relationernas betydelse beskrivs, både i resultatet och av flera forskare så som
Aspelin (2010), Cissna och Anderson (2002), Linell (1998, 2003), Linell och Anward (2011),
Ohlsson (2008) samt Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013) ha betydelse i ett
kommunikativt möte. Här har de vuxna en viktig roll. Barnen i studien möter, som tidigare
beskrivits, flera olika vuxna varje dag men den begränsade miljön leder till att barnen blir
hänvisade till just de vuxna som finns i boendet och skolan. De här personerna visar sig
många gånger vara samma personer. I resultatet visar det sig att den enskilde vuxnas
, vilket
stämmer väl överens med von Rooij-Cooymans studie (2009). Jag tänker att det innebär en
stor sårbarhet och det ställer höga krav på både de vuxna i arbetslaget och organisationen för
att kunna ombesörja stabila relationer som är kommunikativa och för att möta det enskilda
barnet och dess behov. Ur ett professionsetiskt perspektiv behöver kommunikationspartnern
ha kompetens om det enskilda barnets specifika förutsättningar och kommunikationssätt
(Christoffersen, 2007), vilket i studien framkommer som en utmaning.
Hur mötet mellan barnet och de vuxna är och vad som sker i mötet visar sig ha betydelse för
yttring. Enligt Ohlsson (2008) kan det ses som en del av kontexten. I ett exempel från
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resultatet beskriver respondenterna vikten av att skapa gemensamma och ömsesidigt
meningsfulla upplevelser att kunna relatera till, dvs. utgångspunkten är inte i språket, även om
målet är dialog. Micke menar att upplevelser utanför skolan och boendet är viktiga, men svåra
att nå. För Erik är utgångspunkten det gemensamma i relationen och den gemensamma
kontexten. Lorenzen (1998) menar att det är viktigt att inte ha språket som utgångspunkt i de
gemensamma upplevelserna när det finns kommunikativa barriärer, utan utgångspunkten
behöver vara just meningsfulla intryck och upplevelser som båda parter kan relatera till, vilket
för barnen i studien är främst kroppsligt-taktilt. Jag ser det som en pedagogisk utmaning att
kunna tillvarata, relatera till och finna ömsesidig mening i den nära och begränsade kontexten.
Det är uppenbart att barnen i studien har mycket begränsade kontexter att relatera till i
dialogen, och det är avgörande att vuxna i sin roll som kommunikativ partner tar ansvar så att
relationen med omgivningen blir kommunikativ. Både Johannesson (2009) och Lorentzen
(2005) beskriver hur begränsade miljöer för personer med dövblindhet får kommunikativa
konsekvenser.
Resultatet i studien visar att nära, tillitsfulla relationer som finns över tid har betydelse för
yttring, vilket behöver lyftas i relation till personalomsättningen kring barnen. Även om det är
en begränsad skara vuxna som möter barnet, är det ett genomgångsyrke. Det kan bli
problematiskt då det tar tid att etablera en nära relation, lära känna barnet och
kommunikationen. Förmågan att uppfatta och tyda barnets yttringar är en speciell utmaning i
början av relationen, men det visar sig i resultatet även vara en svårighet för de som arbetat
länge.
8.2.5 Yttring; en rättighet, men är det en möjlighet?
Den vuxne som person, dess kompetens och vilken relation parterna har, beskrivs i resultatet
ha betydelse för yttring, här och nu såväl som för den subjektiva utvecklingen i rollen som
yttrande. Resultatet går i linje med forskare och författare som Aspelin (2013), Lorentzen
(2005), Linell och Anward (2011), Rommetveit (2003), Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe
(2013) samt von Wright (2000)
, viktiga
roll för dialog.
I Kalles fokusgrupp framkommer att nära relationer är grunden för yttringarna, men att det i
sig inte är tillräckligt för att uppfatta barnets uttryck och att dessutom se dem som
meningsfulla yttringar. Kalles uttryck blir ingen meningsfull yttring, eftersom den inte
uppmärksammas och besvaras. När han inte får respons uttrycker han sig i frustration med
självskadande uttryck. Inte heller det får han respons på, trots att det uppmärksammas. Vad
det beror på eller vad det kan få för konsekvenser över tid, för Kalles syn på sig själv eller för
omgivningens syn på Kalle framkommer inte, men sannolikt får det konsekvenser. När Kalle
inte blir sedd i sina uttryck och lyssnad på i sina yttringar, ökar hans frustration med starkare
uttryck, vilket verkar leda till onda cirklar, som i sin tur begränsar den fysiska och sociala
miljön ytterligare.
Om barnets rätt att få sin röst hörd verkligen ska bli en möjlighet ser jag det, utifrån studiens
resulterat, som angeläget att lyfta de vuxnas betydelse utifrån att de har andra och fler
kommunikationsresurser än barnet. I sin roll som kommunikativ partner finns ett
professionsetiskt ansvar för att barnets röst kan komma fram. Vetskapen om barnets åsikt kan
komma att bli ett viktigt underlag för beslut som rör barnet och för att barnet ska få möjlighet
att utvecklas i sin egen subjektivitet, som en yttrande person med något viktigt att förmedla.
Qvarsell (2001) beskriver (i Stenhammar, 2009)
en med att försöka förstå hur barn
tänker och förstår världen är att hjälpa barnet att uttrycka sin syn på sina behov, kapacitet
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och svårigheter och detta är en viktig grund i planeringen inför och val av insatser (i
Stenhammar, 2009, s 20).
Ur ett professionsetiskt perspektiv ser jag vikten av att de vuxna får kompetens och
förutsättningar att möta barnen i relationer som är kommunikativa, så att barnet kan uppleva
sig sedd i sina yttringar. Samtalen i fokusgruppsintervjuerna beskrevs i båda grupperna som
ett nytt sätt att reflektera, vilket rymde både gemensamma reflektioner och självreflektion.
Respondenterna beskrev att samtalen gav nya perspektiv i relation till barnets yttring, där
videoanalysen beskrevs som framgångsrik. Självreflektionen beskrivs som betydelsefull i
likande sammanhang av t.ex. Marková (1997; et.al 2007) och Svenning (2011). I resultatet
framkom att egna erfarenheter av t.ex. starka uttryck kan upplevas frustrerande och bli
hindrande i mötet. Det framkom även behov av att kunna bearbeta dem för att skapa
kommunikativa förutsättningar, som att kunna vara nära och närvarande i mötet med barnet.
Jag uppfattar att reflekterande samtal kan vara ett stöd som kan bidra till bättre förståelse av
barnets perspektiv och motverka ytterligare isolering. Samtalen kan även komma att leda till
en samsyn som gäller förhållningssätt och kultur på arbetsplatsen för att gynna dialog med
barnet.
Barnkonventionen (SÖ 1990:20) kommer att bli lag i Sverige 2020, vilket enligt Förenta
Nationerna (2018) stärker barns rätt att få sin röst hörd. Barnkonventionen kommer sannolikt
att påverka den professionsetiska aspekten så till vida att det tillkommer en ny juridisk aspekt
när det gäller tillnärmningen, dvs. det praktiska
närmandet och tillämpningen. Barnet kommer att ha en juridisk rättighet att få komma till tals,
vilket kommer att gälla även för barn som inte har ett konventionellt språk, utan
kommunicerar på annat sätt exempelvis med kroppen, taktilt och genom handling. I de
sammanhangen kanske den här studien har ett värde?

8.3 Avslutning
I avsnittet sammanfattas resultatet av studien och en slutsats presenteras.
8.3.1 Sammanfattning av studiens resultat
Uppsatsens forskningsfrågor var:
Hur beskriver de vuxna sitt synsätt på barnet?
Hur beskriver de vuxna sin syn på sig själva, som barnets kommunikationspartner?
Hur ser de vuxna på betydelsen av det mellanmänskliga mötet?
Det blev under studiens gång tydligt att frågeområdena hörde samman med varandra och
påverkade varandra, vilket försvårade en distinktion i svaren utifrån forskningsfrågorna ovan.
Trots detta har jag valt att redovisa sammanfattningen utifrån studiens forskningsfrågor.
8.3.1.1 Sammanfattning av de vuxnas synsätt på barnet
Resultatet visar att de vuxna erkänner barnen som egna personer där de accepterar barnen i sin
helhet så som de är; funktionsnedsättningar kommer i bakgrunden. Det finns en vilja att vara
tillsammans med barnet och att förstå barnets perspektiv. De vuxnas syn på barnet i relation
till yttring genomsyrades av ett andrapersonsperspektiv (Rommetveit, 2003) eller ett DUperspektiv (Varran-Nafstad & Bøgh-Rødbroe, 2013). Det blev tydligt i resultatet att synen på
barnet och barnets kommunikation hörde nära samman med varandra. Synsättet påverkas av
egna reflektioner och gällande arbetssätt.
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I resultatet beskrivs även en nyfikenhet på vem barnet är som person. Flera forskare och
perspektiv t.ex. Crafoord (2005), Halldén (2003), Sommer m.fl. (2011), Qvarsell (2003) och
Von Wright (2000).
Vidare visar resultatet att de vuxna ger uttryck för äkta känslor för barnen, och ett genuint
intresse av att kunna kommunicera med och förstå barnet. Flera teoretiker beskriver vikten av
, och den äkta och varma känslan som uttrycks i studien
kan därmed ha betydelse för barnets yttringsmöjlighet.
Trots svårigheter att avläsa barnets kommunikation och identifiera yttringar, erkänns barnen
som kommunikativa och yttrande. De vuxna lägger inte svårigheten på barnet, utan ser sin roll
i de kommunikativa utmaningarna. Resultatet visar att de vuxnas förväntan och tro på
kommunikation har stor betydelse för barnets möjlighet att komma till yttring. Övertolkning
av barnets uttryck är viktigt, vilket stämmer med t.ex. Dysthe (2003), Lorentzen (2005) samt
Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013) som menar att övertolkning, en tro på att barnet
kan när det nästan kan, är viktigt för att utvecklas som yttrande.
I resultatets beskrivs vikten av att barnen får positiva erfarenheter av att få sin röst hörd, så att
det blir meningsfullt för dem att yttra sig. Detta är en förutsättning för att kunna utvecklas i
sin roll som yttrande.
8.3.1.2 Sammanfattning av de vuxnas syn på sig själva
Resultatet visar på en skillnad i vad respondenterna i de båda fokusgrupperna lyfter fram som
den främsta kvaliteten hos en kompetent kommunikationspartner.
Sixtens fokusgrupp menade att vissa personliga egenskaper hos den vuxne, var det som var
viktigast för kommunikationen. Dessa egenskaper var lättsamhet, flexibilitet, mod att tänka
om, reflektionsförmåga och öppenhet för barnet, där öppenheten för barnet lyftes fram som
den viktigaste. Betydelsen av öppenhet i relation till yttring beskrivs av
flera dialogiska forskare (Aspelin, 2010; Cissna & Anderson, 2002; Linell, 2002). Cissna och
Anderson (2002) beskriver betydelsen av öppenhet som ett av de viktiga kriterierna för att
Respondenterna i Kalles fokusgrupp menade istället att fokus och närvaro var de viktigaste
kvaliteterna hos kommunikationspartnern. Respondenternas menar att den kommunikativa
partnern bör vara mentalt och socialt närvarande, samt kommunikativt och fysiskt tillgänglig.
För barn med dövblindhet beskrivs den fysiska närvaron som en förutsättning för yttring av
bl.a. Preisler (2005). Den mentala närvaron är enligt Aspelin (2010), Buber (1995, 2008,
2011, 2013) och Rommetveit (1974) en förutsättning för att nå dialog varför det är avgörande
för barnets möjlighet att komma till yttring.
8.3.1.3 Sammanfattning av de vuxnas syn på det mellanmänskliga mötet
Av resultatet framgår att relationen med barnet ses som betydelsefull för grundläggande
yttringsmöjligheter.
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I resultatet syns en positiv inställning till det mellanmänskliga mötet med barnet med en vilja
att förstå barnets perspektiv, något som i dialogisk teori anses betydelsefullt för att nå dialog
(Linell, 2003); (Linell & Anward, 2011).
I Sixtens fokusgrupp beskrivs synen på det mellanmänskliga mötet rymma både relationerna
med andra och det gemensamma det man upplever tillsammans. Möjligheten till yttring
sätts i relation till vad, vem, vilka Sixten möter, den gemensamma upplevelsen och andras
inställning till honom. Resultatet stämmer väl överens med beskrivningar av kontextens
betydelse för yttring av Cissna och Anderson (2002), Linell (1998, 2003), Linell och Anward
(2011), Ohlsson (2008) samt Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe (2013). Ett gemensamt
sammanhang där man kan förstå varandra anses vara viktigt, och beskrivs som grunden för
både den ömsesidiga förståelsen, mening och för yttringens möjlighet. I resultatet skiljer sig
de vuxnas syn på möjligheten att tillvarata och skapa gemensamma upplevelser som kan bli
kommunikativa i den befintliga miljön.
Barnen beskrivs yttra långt mer än vad de vuxna kan uppfatta, vilket medför att de inte alltid
får respons på sina yttringar. Detta kan i sin tur leda till att barnen inte upplever sina uttryck
som meningsfulla, vilket kan påverka deras framtida yttringsförsök. Svårigheten att identifiera
yttringar beskrivs av bl.a. Preisler (1998, 2005) och Varran-Nafstad och Bøgh-Rødbroe
(2013). Barnets och den vuxnes olika sätt och möjligheter att kommunicera ses som
ytterligare en hindrande faktor. Konsekvensen av att parterna inte har samma språk eller
kommunikationssätt beskrivs av Allwood (1985). Även barnets starka uttryckssätt beskrivs
som en hindrande faktor i det mellanmänskliga mötet, med konsekvenser som att barnets
upplevelsevärld begränsas ytterligare, eller att uttrycken påverkar den vuxnes öppenhet,
eftersom tilliten mellan parterna påverkas negativt. De negativa effekterna som påverkar
tilliten som identifieras i studien stämmer med beskrivningar av bl.a. Marková (1997) om
tillitens betydelse i relationen och kommunikationen.
8.3.2 Slutsats
De vuxna beskriver barnet som yttrande subjekt
med barnen dominerar att Du-perspektiv. Faktorer som förhållnings- och arbetssätt visar sig
ha betydelse för barnets möjlighet att komma till tals och utveckla sin subjektivitet, som en
yttrande person. Som kommunikativ partner till barnet beskrivs vikten av att ha en öppenhet
inför barnet och kommunikationen, samt att vara fokuserad och närvarande i mötet. I det
mellanmänskliga mötet beskrivs nära relationer, de vuxnas attityder och partnerkompetens
som viktiga.
Relationen mellan barnet, den vuxne och det som sker i det mellanmänskliga mötet beskrivs
vara grunden för yttringarna. Den begränsade sociala och fysiska miljön som båda barnen
finns i begränsar tillgången gällande både relationer och upplevelser tillsammans med andra
och i nya miljöer. Båda barnen beskrivs yttra mer än vad de vuxna kan uppfatta och den
sociala omgivningen visar sig ha en betydande roll för hur barnet kan yttra sig och i vilken
omfattning barnet får uppleva sig ha en egen röst.
Svårigheten att identifiera och tyda barnets yttringar beskrivs något lättare om man känner
barnet väl, men vissa svårigheter tycks ofrånkomligt.
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generella slutsatser går inte att dra utifrån studiens storlek och angreppsätt. Syftet var att få en
ökad förståelse för företeelser som kan ha betydelse för människorna det berör. I studien
innebär det att ta del av de vuxnas egna upplevelser och beskrivningar, få en förståelse för
betydelsen av de vuxnas synsätt på sig själva som kommunikationspartners, på barnet och det
som sker i det mellanmänskliga mötet i relation till yttring.

8.4 Studien i relation till andra studier
I studien framkommer kommunikationspartnerns viktiga roll för yttring, vilket
överensstämmer med samtliga studier som jag har tagit del av.
Von Rooij-Cooymans (2009) beskriver vikten av partnerns inställning och attityd, som även
är starkt framträdande i mitt resultat.
I resultatet i min studie visar det sig betydelsefullt att partnern finns över tid, i en nära relation
med barnet, för att kunna identifiera och tyda barnets kommunikation, vilket stämmer överens
med de resultat som Axelsson et al. (2014) beskriver i mötet med barn som har PIMD.
I denna studie visar sig samtidigt en svårighet att uppfatta och tyda barnets yttringar, även för
de som arbetat länge med barnet - ett resultat som överensstämmer med resultatet i studierna
av Preisler (2005) och Käcker (2007). Vikten av videoanalys för att identifiera yttringar
framkommer i resultatet, vilket överensstämmer med både Von Rooij-Cooymans (2009)
studie som inriktar sig på personer som har medfödd dövblindhet och studien av Hostyn et al.
(2010) med inriktning på personer med PIMD. I denna studie framkommer även en svårighet
att identifiera yttringar trots videoanalys.
I Ohlssons (2008) studie återfinns betydelsen av kontexten och det dialogiska perspektivet,
vikten av att se personen som en kompetent och betydelsen av att personer med
funktionsnedsättning får sin röst hörd. I mina resultat visar sig den vuxne ha stor betydelse för
att identifiera uttrycken och kunna koppla dem till här och nu, till den gemensamma kontexten
vilket överensstämmer med Ohlssons beskrivningar av kontextens betydelse, där partnern har
en viktig roll i att kunna koppla samman yttring med kontext. Den vuxnes attityd med en vilja
att möta barnet och med en lyhördhet och öppenhet för barnets bidrag i kommunikationen
överensstämmer även med Ohlssons resultat.

8.5 Fortsatt forskning
Det har varit väldigt intressant att ta del av de vuxnas beskrivningar och forskning på
området. Det finns flera områden som är relevanta att forska vidare om, som inte ryms i den
här studien.
Rätten och möjligheten att få sin röst hörd ser jag som ett mycket aktuellt forskningsområde
som gäller barn och unga som kommunicerar på ett annat sätt än genom tecken eller tal, inför
att barnkonventionen (SÖ 1990:20) blir lagstadgad.
Det vore intressant att studera vidare om hur omgivningens kultur, attityd och synsätt ser ut i
det direkta mötet i relation till yttring. Hur påverkar skolans kultur och arbetssätt de vuxnas
synsätt? Perspektivförskjutningarna som sker över tid vore speciellt intressant att fördjupa sig
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i, då de grundläggande perspektiven verkar kunna förändras av faktorer som självreflektion,
arbetssätt och relationella aspekter.
Ett annat intressant område är
går isär eller där parterna inte förstår varandra. Spänningsfältet verkar svårt att vara i, speciellt
när det finns utmanande uttryckssätt, samtidigt som det är här barnets subjektivitet kan
utvecklas.
Utifrån vad som framkommit om betydelsen av de vuxnas personlighet och partnerkompetens
i relation till yttring, vore det intressant att studera rekryterings- och
kompetensutvecklingsstrategier inom exempelvis skolor och LSS-verksamheter som möter
personer med liknande funktionsnedsättningar. Intressanta frågeställningar kan beröra på
vilket sätt den rådande organisationskulturen påverkar, hur uppdraget beskrivs, vilken
kompetens och personlighet som eftersöks eller hur introduktionsplanerna ser ut.
Ur ett genusperspektiv vore det intressant att studera skillnader som t.ex. hur de vuxna ser på
flickor respektive pojkars yttringsmöjligheter eller om män och kvinnors synsätt skiljer sig åt.
Det vore även intressant att genomföra en liknande studie med flera barn, i olika åldrar, och
rikta studien
som t.ex. ämneslärare eller fritidsledare som träffar barnet ibland. Hur ser de på sin
partnerkompetens i relation till barnets yttring? Hur påverkar relation, kontinuitet, utbildning
och anknytning?

Slutord
Det har varit både inspirerande och lärorikt att skriva den här uppsatsen. När jag började
studien hade jag en ytterst begränsad inblick i vad ett dialogiskt perspektiv var och i vilken
utsträckning det skulle visa sig i mötet med barnen i studien. Det dialogiska perspektivet har
utmanat mina tankar i metatänk om det dialog-filosofiska i mellanmänskliga möten, likväl
som vad ett dialogiskt perspektiv kan få för faktisk betydelse i det direkta mötet med en annan
människa. Jag tycker att det dialogiska synsättet har varit mer framträdande i de vuxnas egna
beskrivningar, än vad jag hade väntat mig.
Fokusgruppsintervjuerna var mycket givande, både för mig och för respondenterna som
uttryckte sin uppskattning att få samtala om relationen med barnet. De beskrev att det gör
något med oss när vi får prata om det som sker i mötet med barnet. Det finns en vilja att skapa
relationer som är kommunikativa.
Barn utan en verbal stämma har något viktigt att yttra. Det kroppsliga uttryckssättet behöver
få komma fram och bli synligt för andra, kanske i synnerhet när barnkonventionen (SÖ
1990:20) blir lag? Utifrån de vuxnas roll och uppdrag att vara barnets kommunikationspartner
ligger ansvaret på omgivningen att låta barnet utvecklas som en yttrande person. Fortsatta
utvecklingsstödjande insatser för att kunna uppmärksamma barnens uttryck och möta dem
som kvalificerade yttringar kommer att behövas.
Kanske kan studien bidra till gemensamma reflektioner och gemensam kompetensutveckling
inom området. Om resultat från studien kan överföras till det praktiska arbetet och leda till att
ett enda barn kan få bättre förutsättningar att få sin röst hörd och att bli sedd som en yttrande
person, ser jag undersökningen som värdefull.
Det har varit fantastiskt att få möta de här betydelsefulla människorna i fokusgrupperna!
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Jag vill avsluta med ett citat från Sokrates, som lär ha sagt: Tala så jag ser dig! (Källa okänd).
Utifrån den här studiens resultat skulle jag, med all respekt för Sokrates, vilja vända på citatet:
Se mig så jag kan tala!
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Bilaga 1
Nordisk definition av dövblindhet
Dövblindhet är ett specifikt funktionshinder.
Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning.
Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och inskränker full
delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta genom att tillhandahålla
specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar.
Kommentarer som syftar till att förtydliga definitionen av dövblindhet
1. Syn och hörsel är centrala för att kunna ta emot information. Nedsatt funktion på dessa två
sinnen, som förmedlar information på avstånd, ökar behovet av att kunna använda de sinnen
som förmedlar information på nära håll (känsel, lukt och smak), liksom behovet av att använda
sig av minnet och slutledningsförmågan.
2. Behovet av specifika insatser och anpassningar av omgivningen varierar bland annat beroende
på:
när dövblindheten uppkom i förhållande till personens kommunikativa utveckling och
språktillägnande,
hur omfattande syn- och hörselnedsättningen är,
om syn- och hörselnedsättningen är kombinerad med andra funktionsnedsättningar,
om syn- och hörselnedsättningen är stabil eller progressiv.
3. För en person med dövblindhet kan funktionsnedsättningen utgöra ett större hinder i vissa
aktiviteter än i andra. Därför måste varje aktivitet och upplevelsen av delaktighet i aktiviteten
bedömas var för sig. Funktionsnivån och delaktigheten inom varje enskild aktivitet kan också
variera beroende på omgivningsfaktorer och individuella personliga faktorer.
4. Dövblindhet medför varierande behov av att anpassa aktiviteterna så att man kan delta på
jämlika villkor. Det gäller framför allt:
alla former av information,
det sociala samspelet och kommunikationen,
den rumsliga orienteringen och möjligheten att röra sig fritt och självständigt
vardagliga aktiviteter och krävande aktiviteter där sinnena som förmedlar information på
nära håll används, som att läsa och skriva.
* På jämlika villkor (se ovan) innebär att en person med dövblindhet och omgivningen är
involverade på lika villkor. Däremot ligger ansvaret för att anpassningen sker på samhället
och omgivningen.
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5. För att tillhandahålla insatser till personer med dövblindhet och kunna anpassa omgivningen
krävs det ett tvärvetenskapligt synsätt som omfattar specifika kunskaper om dövblindhet.
(Definitionen är antagen av Nordiskt Ledarforum i Reykjavik, maj 2007 och rev. av svenska
dövblindrådet 2013) Källa: www.nkcdb.se
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Bilaga 2
Intervjuguide

Inför

Fokusgrupp: Sixten/Kalle
Tid och plats:............
Intervuvtillfälle: 1, 2 , 3....
Ledord till mig själv, intressemarkerade formuleringar.
Berätta mera!
Beskriv!
Nyfiken..!
Empatisk
Ömsesidig förståelse

Information

Syfte, anonymitet, materialhantering, diktafon, videoklipp,
allas röster berikar (inget rätt/fel), olika perspektiv, inte fokus
på vem som säger vad, utan vad som sägs.
Fråeområdena är underlag för dialog om det mellanmäskliga
mötet.
Studiens användning, spridning, återkoppling.
Rätten att avbryta, eller inte svara osv.
Mina kontaktuppgifter.

Beskriv din upplevelse från första gången du mötte eleven
Rollen.
Beskriv hur du upplever din roll (med eleven, i arbetslaget)
Kunskap/kompetens.
Beskriv den viktigaste kompetensen för att möta eleven.

Öppna
frågeområden

Synen på eleven.
Vem upplever du att eleven är, längst där inne bakom
funktionsnedsättningarna?
Förhållningssätt/bemötande.
Beskriv vad ett bra bemötande är. Hur ser ett bra bemötande ut?
Relationen/det mellanmänskliga mötet.
Beskriv hur du uppfattar er relation.
(Jämlika, jämställda, medmänniskor, kompisar, vuxen-barn, lärareelev, vårdare-vårdtagare etc.)
Kommunikationen/samspelet.
Beskriv din syn på elevens kommunikativa kompetens och kompetens
inom socialt samspel.
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Frågeområde

Mina
Interpersonell Återkoppla,
reflektioner
dynamik
övrigt

Beskriv din upplevelse från första gången
du mötte eleven
Positiva fotografier
Videoklipp
Rollen
Beskriv hur du upplever din roll (med
eleven, i arbetslaget)
Kunskap/kompetens
Beskriv den viktigaste kompetensen för att
möta eleven.
Synen på eleven
Vem upplever du att eleven är?
Förhållningssätt/bemötande
Beskriv vad ett bra bemötande är. Hur ser
ett bra bemötande ut?
Relationen/det mellanmänskliga mötet
Beskriv hur du uppfattar er relation?
(Jämlika, jämställda, medmänniskor,
kompisar, vuxen-barn, lärare-elev, vårdarevårdtagare etc.)
Kommunikationen/samspelet
Beskriv hur du uppfattar den kommunikativa
kompetensen och kompetensen inom socialt
samspel mellan dig och eleven. Vad är
viktigast?
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Fördjupningsfrågor vid behov:
(kan kryssas i vilka områden som berörts)
Rollen.
Beskriv hur du upplever din roll (med eleven, i arbetslaget)
Vilken drivkraft upplever du i jobbet?
När känner du att du lyckas, får dig att känna dig professionell?
Vad är viktigast i rollen? Synen på sin egen roll, andras syn på din roll.
Enighet/olika synsätt/rollkonflikter? (skola-boende-kulturella skillnader?)
Perspektiv på sin roll; omvårdande, kommunikativt, lärande, uppfostrande etc.
Kunskap/kompetens.
Beskriv den viktigaste kompetensen för att möta eleven. Hur får man den (erfarenhet, kompetensutveckling etc)
Ny personal; hur bedömer du om det kommer att fungera?
Hur upplever du tilliten till din egen förmåga/kompetens?
Viktigaste kompetensen för att möta eleven. Vad anser du? (Evidens, Erfarenhet, Kunskap).
Beskriv hur du upplever behov av utbildning eller handledning.
Synen på eleven.
Vem upplever du att eleven är?
Vad upplever du är viktigast för eleven i skolan och elevboendet?

Beskriv din tillit till elevens förmåga.
Vad upplever du påverkar din syn på eleven? (Läsbarhet, kognition, kommunikation, CDB, uttryck, beteenden)
Beskriv vilka känslor du har för eleven.
Förhållningssätt/bemötande.
Beskriv vad ett bra bemötande är. Hur ser ett bra bemötande ut?
Beskriv hur du tror att förhållningssätt/bemötande påverkar eleven.
Beskriv hur du upplever att ert förhållningssätt i gruppen ser ut mot eleven? Olikheter? Oenigheter? Likande inom skolan eller
mellan skolan-boendet. (samsyn?) Historiskt perspektiv- idag: skillnader?
Beskriv vad som påverkar dig i förhållningsättet till eleven.
Hur upplever du din egen närvaro tillsammans med eleven? (emotionell närvaro, förmåga att lyssna och bekräfta).
Kan du beskriva hur du tror att eleven uppfattar din närvaro, din bekräftelse och elevens känsla att bli lyssnad på.
r?
Kan du beskriva på vilket sätt du är tillgänglig för eleven (socialt, emotionellt).

Relationen/det mellanmänskliga mötet.
Beskriv hur du uppfattar er relation.
(Jämlika, jämställda, medmänniskor, kompisar, vuxen-barn, lärare-elev, vårdare-vårdtagare etc.)
Kan du beskriva vad du upplever är det viktigaste i er relation?
Beskriv vad du uppfattar att du bidrar med i relation, vad uppfattar du att eleven bidrar med?
Beskriv hur du tror att eleven uppfattar ditt sätt att bemöta honom/henne.
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Beskriv vad tryggheten/tilliten till varandra betyder. Bristande tillit?
Beskriv vad du känner igen av dig själv i eleven.
te används som redskap.
Berätta om du någon gång upplevt ömsesidig förståelse.

Hur skulle du vilja relationen såg ut? Vad skulle det kunna leda till?
Kommunikationen/samspelet.
Beskriv hur du uppfattar den kommunikativa kompetensen och kompetens inom socialt samspel mellan dig och eleven. Vad är viktigast
inom kommunikation och socialt samspel mellan dig och eleven?
Kan du ge exempel på hur du stimulerar kommunikationen och samspelet?
Beskriv om du ser hinder för samspel och kommunikation. Var finns de?
Hur upplever du att du kan läsa av/tolka eleven?
Beskriv hur du upplever att inte förstå honom, kunna läsa av honom.
inte bli förstådd.
ion
artikel 12: Alla barns rätt att uttrycka sin åsikt. Hur?
tolkning av gester som kommunikativa yttringar till tecken). Exempel?
Beskriv när du upplever att eleven vänder sig mot dig, vad vill han?
Beskriv om det finns situationer då du anser att det är viktigt att lyssna till eleven.
Beskriv situationer då du inte lyssnar eller följer eleven.
Hur tolkar du att eleven uppfattar din vilja att lyssna på dennes vilja och initiativ?
Beskriv hur du upplever möjligheten att nå meningsförhandling. Bådas bidrag i kommunikationen blir viktiga.
Hur upplever du det när eleven har starka känslouttryck, eller är mycket tydlig med vad han vill?
Beskriv när du upplever att DU ger röst till eleven och för hans talan. (läkarbesök?) När är det bra/mindre bra.
Hur vet du vad barnet vill, och hur förhåller du dig till det?
Beskriv barnets inflytande.
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Bilaga 3
Missivbrev

Hej,
Jag studerar det handikappvetenskapliga magisterprogrammet på Högskolan i
Halmstad. Just nu ska jag skriva ett självständigt arbete.
Arbetet kommer att vara inriktat på samspelet mellan eleven och dess närpersoner i
skolan; lärare, assistent, pedagog m.fl. Jag kommer att studera delar av det
mellanmänskliga mötet.
Syftet med studien är att få en bild av hur det mellanmänskliga mötet ser ut. Jag har
för avsikt att ta del av era erfarenheter genom samtal i fokusgrupper, dvs. på era
teammöten. Era erfarenheter och belysande videoklipp från mellanmänskliga möten
med eleven kan leda fram till mycket värdefulla diskussioner för studien.
Min förhoppning är att studien ska komma att berika både eleven och er i teamet!
Ni kan självklart avböja om ni känner att ni inte vill delta, och ni kan när som helst
under studiens gång avbryta ert deltagande om ni så önskar.
Jag berättar mera om innehållet den 5 februari, då jag besöker er i teamet. Har ni
frågor innan dess är ni välkomna att höra av er!

Varmaste hälsningar
Ulrica Broddstedt
Ulrica Broddstedt
Örebrovägen 271
61012 HÄLLESTAD
ulrbro11@student.hh.se
072 585 39 63
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Bilaga 4
Medgivande för deltagande i
studien
(se sep. fil)
Jag heter Ulrica Broddstedt och studerar
magisterprogrammet i
handikappvetenskap på Högskolan i
Halmstad.

Högskolan i Halmstad
Sektionen för hälsa och samhälle
Magisterprogram i handikappvetenskap
VT 2014
Ulrica Broddstedt
ulrbro11@student.hh.se
072 585 39 63

Under 2014 kommer jag att skriva ett självständigt arbete om samspelet mellan elev och
personal i skolan. Syftet med min studie kommer att vara att få en bild av hur det
mellanmänskliga mötet ser ut.
För att kunna genomföra denna studie ber jag därmed om ditt deltagande i studien. Du
behöver inte ha någon viss förkunskap om området för att delta.
Upplägget innebär att jag kommer att träffa dig tillsammans med dina berörda kollegor för att
reflektera kring era erfarenheter av mötet med eleven. Vi kommer att använda belysande
videoklipp som antingen ni själva filmar, eller som jag filmar. Tillsammans analyserar vi
filmen.
Forskningsetik:
Filmen kommer att användas och visas inom studien för berörda i skolan/elevboendet, samt
inom ramen för min studie på Högskolan i Halmstad, handledare och ev. examinator.
Jag avser att använda, samt hantera material och film i min studie enligt Vetenskapsrådets
forskningsetiska regler inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Efter avslutad
studie återlämnas all videodokumentation till skolan/boendet, och följer därefter eleven.
Videoklippen kommer inte att publiceras.
Ett samtycke innebär att du vill delta i studien och att du har rätt att ta del av arbetet under
studiens gång.
Om du inte samtycker till medverkan, behöver du inte lämna in den här blanketten. Om du
av någon anledning vill dra tillbaka ditt medgivande kan du göra det genom att maila eller
kontakta mig per telefon.
Du är självklart välkommen att höra av dig om du har frågor kring studien eller filmningen.
Härmed ger jag mitt medgivande till att delta i studien och jag godkänner att jag videofilmas
för detta syfte:

Ort

Datum

Underskrift
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Bilaga 5
Medgivande för videoinspelning
och visning
(se sep. fil)

Jag heter Ulrica Broddstedt och studerar
magisterprogrammet i handikappvetenskap på Högskolan
i Halmstad.

Högskolan i Halmstad
Sektionen för hälsa och samhälle
Magisterprogram i handikappvetenskap
VT 2014
Ulrica Broddstedt
ulrbro11@student.hh.se
072 585 39 63

Under 2014 kommer jag att skriva ett självständigt arbete om samspelet mellan elev och personal i skolan. Fokus
i min studie kommer att vara att beskriva personalens synsätt i det mellanmänskliga mötet med eleven.
För att kunna genomföra denna studie ber jag därmed om ditt medgivande att ditt barn kan delta i studien. Detta
innebär att jag kommer att dokumentera samspelet med video, samt tillsammans med personalen analysera
filmen. Filmen kommer att användas och visas till berörda i ditt barns skola/elevboende, samt inom ramen för
min studie på Högskolan i Halmstad, handledare och ev. examinator.
Ett samtycke innebär att jag får möjlighet att filma ditt barn och använda filmen som beskrivs ovan. Som
förälder har du rätt att ta del av filmmaterialet och studien.
Om du inte samtycker till barnets medverkan, behöver du inte lämna in den här blanketten. Om du av någon
anledning vill dra tillbaka medgivandet går det bra genom att maila eller kontakta mig per telefon.
Du är självklart välkommen att höra av dig om du har frågor kring studien eller filmningen.
Härmed godkänner jag att Ulrica Broddstedt får genomföra sin studie enligt ovan nämnda beskrivning. I och
med detta ger jag mitt medgivande till att mitt barn deltar i studien och jag godkänner att mitt barn videofilmas
för detta syfte:

Ort

Datum

Underskrift

Förhållningssätt:
Jag avser att använda samt hantera material och film i min studie enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Efter avslutad studie återlämnas all videodokumentation till
skolan, och följer därefter eleven. Videoklippen kommer inte att publiceras.

Ort

Datum

Underskrift
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