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Inledning
Föreliggande artikel belyser ett treår-
igt projekt som pågick 2007-2009 på 
Framnäs folkhögskola utanför Piteå. I 
projektet ”Utbildning och personlig 
utveckling för dövblinda och döva i 
Norrland” erbjöds vuxna personer 
med dövblindhet och dövhet i norra 
Sverige en möjlighet till utbildning 
samt en möjlighet att bryta sin isole-
ring och bli motiverade till en positiv 
förändring av sin livssituation. Detta 
skedde genom en anpassad utbild-
ning på teckenspråk med personlig 
handledning. Utbildningen förlades 
till Norrbotten, en del av Sverige som 
saknade utbildningsmöjligheter för 
vuxna personer med dövblindhet och 
dövhet. En utgångspunkt för artikeln 
är att synliggöra, skapa förståelse för 
och problematisera villkoren för vuxna 
personer med dövblindhet och dövhet 
att genomgå en utbildning samt att 
synliggöra processer som utgör möj-
ligheter eller hinder för dem att delta i 
utbildningar. En central aspekt är om 
utbildningsprojektet har lett till per-
sonlig utveckling för kursdeltagarna, 
och om så har skett, vad har i så fall 
bidragit till denna utveckling. Denna 
artikel bygger på en artikel som pu-
blicerades i NTD 2011-1.

Bakgrund
Grunden för den svenska jämlikhets-
synen är alla människors lika värde 

och en ovillkorlig respekt för män-
niskovärdet, som inte förändras för att 
människor använder ett annat språk 
eller av förekomsten av en funktions-
nedsättning, dess grad eller art. Såväl 
handikappolitiken som språkpoliti-
ken är ytterst en demokratifråga och 
samhället måste byggas med insikten 
om att alla människor är lika mycket 
värda, har samma grundläggande be-
hov och ska behandlas med samma 
respekt; att mångfald berikar och att 
varje människa med sin kunskap och 
erfarenhet är en tillgång för samhäl-
let, enligt regeringens kunskaps- och 
forskningsöversikt SOU 2006:54. I 
”Utredningen om bemötande av per-
soner med funktionshinder” (SOU 
1999:21) konstateras dock att män-
niskor med funktionsnedsättning allt-
för ofta ses som objekt för vård och 
omsorg och att detta synsätt har sin 
grund i de attityder och värderingar 
som råder i samhället som helhet. 
Dessa synsätt kommer till uttryck ge-
nom att enskilda personers livsmöjlig-
heter inskränkts och genom att beslut 
fattas utifrån vad som andra anser vara 
bäst för människor med funktions-
nedsättning.

Regeringens kunskaps- och forsk-
ningsöversikter SOU 2006:29 och 
2006:54 påtalar samhällets bristande 
inkluderingsvilja och bedömer det 
som angeläget att vidga den samhälls-
vetenskapliga kunskapen om män-

niskor med dövhet och dövblindhet 
ur ett sociokulturellt perspektiv, och 
anmärker samtidigt att människor 
med dövhet och dövblindhet inte är 
inräknade i samhällsgemenskapen sett 
ur ett samhällsvetenskapligt och bete-
endevetenskapligt forskningsperspek-
tiv. Det största intresset är fokuserat 
på dövhet som funktionsnedsättning. 
Det finns en betydande inhemsk och 
internationell medicinsk forskning 
liksom forskning med fokus på habi-
litering och rehabilitering, lingvistisk 
forskning om teckenspråk, svenska 
för döva samt forskning om språklig 
interaktion hos personer som är teck-
enspråkiga. Däremot råder det stor 
brist på forskning som belyser livssi-
tuationen för personer som är teck-
enspråkiga i förhållande till utveck-
lingen i samhället. I kunskaps- och 
forskningsöversikten (SOU 2006:54) 
betonas att kunskapen om hur vux-
enlivet gestaltar sig för personer som 
är teckenspråkiga är otillräcklig då det 
gäller arbetsliv, olika slag av samhälls-
stöd, vård och behandling samt äld-
reomsorg. Inte heller finns det forsk-
ning om betydelsen av utbildning 
för vuxna personer med dövhet och 
dövblindhet. Det råder även brist på 
forskning om hur vuxna som är teck-
enspråkiga ser på sig själva, om deras 
levnadsförhållanden och om deras 
livsvillkor. Sammantaget visar reger-
ingens kartläggning att forsknings-
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samhällets intresse för teckenspråkiga 
vuxna har varit, och fortfarande är, be-
tydligt mindre än för teckenspråkiga 
barn och ungdomar.

Dövblindhet är forskningsmässigt 
ett litet och relativt outforskat om-
råde (Möller, 2001; Göransson, 2007; 
SOU 2006:54). Enligt Möller (2001) 
saknas det forskning som beskriver 
dövblindhet som en funktionell och 
social företeelse samt forskning om 
vilka effekter dövblindhet leder till, 
liksom om vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att personer med dövblind-
het ska kunna vara delaktiga i sam-
hället. Göransson (2007) framhåller 
brist på forskning som berör de för-
ändrade villkoren för kommunikation 
och samspel som uppstår hos personer 
som utvecklar dövblindhet senare i li-
vet.

Dövhet och dövblindhet är en funk-
tionsnedsättning som ofta medför 
mycket stora begränsningar för den 
enskilde när det gäller att få tillgång 
till utbildning, att få arbete, att klara 
av kommunikationen med en höran-
de omgivning och att upprätthålla ett 
socialt liv. Flertalet vuxna med dövhet 
och dövblindhet, som är beroende av 
teckenspråk för kommunikation, le-
ver och verkar i miljöer där ytterst få i 
omgivningen kan teckenspråk. Detta 
kan, förutom brist på information, 
även ofta leda till känslor av utanför-
skap och bristande delaktighet liksom 
även till sämre möjligheter att få öns-
kemål tillgodosedda (SOU 2006:54, 
Wennergren, 2007). Avsaknaden av 
information på teckenspråk och stöd 

från samhället, är en starkt bidragan-
de orsak till att personer med dövhet 
och dövblindhet kan ha brister i sin 
utbildning och ofta stå utanför arbets-
marknaden. Många blir hänvisade till 
att leva på sjukersättning. Detta kan 
ofta leda till brist på självförtroende, 
till isolering och i vissa fall till sociala 
och psykologiska problem. Många 
i målgruppen har dock goda förut-
sättningar för utbildning och arbete. 
Under de senaste åren har det skett en 
intensiv utveckling vad gäller samhäl-
lets service till personer med dövhet 
och dövblindhet i Sverige. Dessa verk-
samheter är främst koncentrerade till 
storstadsregionerna vilket kan inne-
bära att människor med dövhet och 
dövblindhet i glesbygd har betydligt 
mindre stöd. I norra Sverige finns 
samtidigt en högre koncentration av 
personer med dövblindhet än i landet 
i övrigt.

Eftersom människor med dövblind-
het är en sådan heterogen grupp, an-
vänds många olika kommunikations-
sätt: teckenspråk, taktilt teckenspråk, 
tal med hjälp av hörseltekniska hjälp-
medel, punktskrift eller skrift med 
stor stil. Vilket sätt man väljer beror 
på vad som passar den enskilde per-
sonen. Trots synförsämring vill teck-
enspråkiga dövblinda oftast avläsa 
teckenspråket visuellt så länge det är 
möjligt, enligt Mesch (1998).

Med begreppet ”De sju vita åren”, 
som ibland används när det gäller 
dövhet och dövblindhet, menas de 
första sju åren i ett barns liv om det 
har vuxit upp utan möjlighet till kom-

munikation med sin omgivning (Cra-
mér-Wolrath, 2006). Kommunikatio-
nen har inte fungerat på grund av 
att barnet levt i en miljö som inte 
behärskat teckenspråk, och det är of-
tast först när barnet börjar skolan och 
får lära sig använda teckenspråk, som 
barnet får ett språk, en identitet och 
en möjlighet till kun skap. Språklig 
deprivation, frånvaro av kommunika-
tion, kan för ett barn få svåra konse-
kvenser för språkutvecklingen senare i 
livet (Bergstadius, 2006; Malmström, 
2009; Nybom, Granström & Lund-
mark, 2010).

Möller (2001) hänvisar till rappor-
ter, gällande elever med dövblindhet 
och deras skolsituation, som beskri-
ver olika problem i skolsituationen 
för eleverna. Elever med dövblindhet 
som var individualintegrerade hade 
dålig kontakt med övriga elever och 
integreringen blev oftast inte annat än 
placering i ett klassrum, enligt Möller. 
Kontakterna med seende och hörande 
elever blev allt sämre högre upp i klas-
serna. Bristerna ledde till att många av 
dem inte deltog i något naturligt soci-
alt samspel med jämnåriga och de blev 
därmed isolerade och fick bristande 
livserfarenheter. 

Projektet ”Utbildning och 
personlig utveckling för döva 
och dövblinda i Norrland”
Från januari 2007 till december 2009 
pågick det treåriga projektet ”Utbild-
ning och personlig utveckling för 
dövblinda och döva i Norrland” på 
Framnäs folkhögskola. Projektet fi-
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nansierades av Europeiska socialfon-
den, Allmänna arvsfonden, Framnäs 
folkhögskola och i initialskedet även 
av Malmfältens folkhögskola. I pro-
jektet erbjöds vuxna personer med 
dövblindhet och dövhet i norra Sve-
rige en möjlighet till utbildning samt 
en möjlighet att bryta sin isolering 
och bli motiverade till en positiv för-
ändring av sin livssituation. All un-
dervisning, information, handledning 
och individuell planering skedde på 
deltagarnas förstaspråk, teckenspråk. 
Utbildningen förlades till Norrbotten, 
en del av Sverige som saknade utbild-
ningsmöjligheter för vuxna döva och 
för dövblinda. Det fanns även en am-
bition att efter den treåriga projekt-
tiden få till stånd en permanent ut-
bildning av liknande slag för män och 
kvinnor med dövhet och dövblindhet 
i hela landet.

Projektets övergripande syfte var att 
bidra till att vuxna män och kvinnor 
med dövblindhet och dövhet i norra 
Norrland fick möjlighet att bryta sin 
isolering och bli motiverade till en 
personlig förändring av en svår livssi-
tuation. För mer specifikt syfte hänvi-
sas till en tidigare artikel om projek-
tet som publicerades i NTD 2011-1.

Projektet var i huvudsak pedago-
giskt, där lärande och personlig ut-
veckling var centrala begrepp. Genom 
att generera pedagogiska erfarenheter, 
i många fall helt nya för målgruppen, 
samt genom att se på deltagarens hel-
hetssituation avsåg man att skapa en 
adekvat utbildning och arbeta fram en 
utbildningsmodell anpassad för mål-
gruppen, som skulle kunna användas 
som grund för att starta en permanent 
utbildning. Genom helhetssynen på 
individen avseende utbildning, sam-
hällsstöd och inkludering ville man 
skapa nya möjligheter till ett bättre 
och effektivare stöd för den enskilde 
och ett bättre och effektivare nyttjan-
de av samhällets stöd för målgruppen. 

Deltagare och metodologiska 
överväganden 
Deltagarna var sex vuxna teckensprå-
kiga personer mellan 30 och 51 år 
med dövhet och dövblindhet, samt tre 
personal som arbetade med utbildning 

av kursdeltagarna. Av kursdeltagarna 
var två döva och seende medan fyra 
var döva och gravt synskadade med 
mycket begränsade synfält. Personalen 
var alla seende och hörande och teck-
enspråkskunniga, med utbildning i 
teckenspråk samt stora erfarenheter av 
verksamheter kring döva, dövblinda 
och teckenspråk. Kursdeltagare och 
personal presenteras utförligare i en 
tidigare publicerad artikel i NTD 
2011-1. 

Aktiviteterna utvärderades kontinu-
erligt med personal och kursdeltagare 
under projekttiden. De metoder som 
användes var skriftlig dokumenta-
tion från kursdeltagare och personal, 
observationer, intervjuer av alla kurs-
deltagare samt enskilda samtal och 
gruppsamtal med personalen. Vid in-
tervjuerna med kursdeltagarna anlita-
des professionella tolkar och intervju-
erna genomfördes huvudsakligen på 
folkhögskolan i ett avskilt rum med 
den enskilde deltagaren, en tolk och 
mig som intervjuare. Enskilda samtal 
och gruppsamtal med personalen ge-
nomfördes även under närmare ett år 
efter projektslut. Dokumentations-
metoderna presenteras utförligare i 
en artikel i NTD 2011-1. 

Resultat
I ansökan till utbildningsprojektet 
framhölls begreppet ”personlig ut-
veckling” som ett centralt begrepp. 
Några av de aspekter som nämndes 
i syfte och mål för utbildningssats-
ningen för att deltagarna skulle uppnå 
personlig utveckling var: 

möjlighet till utbildning; att kom-
ma ut i arbetslivet; bryta isolering; 
hitta meningsfulla aktiviteter; ökad 
delaktighet i samhället; i högre 
grad bidra till sin egen försörjning; 
känna trygghet i att kunna läsa och 
skriva svenska; utveckla sin förmåga 
i att uttrycka sig på teckenspråk; 
insikt i fysisk och mental hälsa och 
dess betydelse för individen; se sina 
egna resurser och stärka den egna 
dövblind-/dövidentiteten. 

Dessa aspekter används här som ut-
gångspunkt för att analysera om ut-

bildningsprojektet har lett till person-
lig utveckling för kursdeltagarna, och 
om så har skett, vad som i så fall har 
bidragit till denna utveckling.

I tidigare publicerad artikel i 
NTD 2011-1 framkom att kursdel-
tagarna utvecklade en trygghet i att 
kunna läsa och skriva svenska och de 
utvecklade också sin förmåga att ut-
trycka sig på teckenspråk.

Möjligheten till utbildning, att 
komma ut i arbetslivet, att hitta me-
ningsfulla aktiviteter samt att i högre 
grad bidra till sin egen försörjning 
var centralt i projektet, vilket också 
blev uppenbart vid intervjuerna med 
deltagarna. Svårigheter med att få ett 
arbete framkommer tydligt vid inter-
vjuerna. Några av deltagarna menade 
att svårigheterna är relaterade till deras 
funktionsnedsättning. Ett utdrag från 
en av intervjuerna visar på detta: 

Jag vet att det är svårt att få jobb och 
praktik någon annanstans. På andra 
ställen där vi frågade var de jättehårda 
och sa nej, och det blev jag jättebeskvi-
ken över. Och då kände jag på en gång 
det här att jaha, bara för att jag är döv 
då så funkar det inte, så vill de inte ta 
emot mig. Men det löste sig i alla fall 
med att jag kunde praktisera. Arbets-
förmedlingen har varit här och lyssnat 
på oss också. Om man är hörande eller 
döv ska ju inte spela någon roll, men 
då säger Arbetsförmedlingen att det är 
mycket lättare att ordna jobb till de som 
är hörande. 

Alla deltagarna uttryckte önskan om 
att få arbete efter utbildningen men 
flera av dem kände en tveksamhet över 
vad som skulle komma att hända efter 
projektslutet, liksom osäkerhet över 
vad det skulle kunna vara för typ av 
arbete de skulle vilja ha. Andra aspek-
ter gällande projektets syfte och mål 
för personlig utveckling var att delta-
garna skulle ha möjlighet att bryta iso-
lering; insikt i fysisk och mental hälsa 
och dess betydelse för individen samt 
se sina egna resurser. Några frågor som 
berörde deltagarnas möjligheter till 
detta relaterar till hur deltagarnas liv 
var innan de påbörjade projektutbild-
ningen och ifall deltagarnas liv för-
ändrades under utbildningstiden och 
i så fall hur. Alla deltagarna ansåg att 
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deltagandet i projektet bidragit till en 
positiv utveckling för dem i mer eller 
mindre omfattning. Flera av deltagar-
na ansåg att utbildningen medfört att 
de lättare kunde framföra sina åsikter 
i olika miljöer och situationer. En del-
tagare uttryckte följande: 

Jag känner att jag är förändrad. 2007 
när jag kom kände jag mig mycket mer 
försiktig och jag funkade inte riktigt bra 
då. 2008 rullade det bara på, kanske 
märkte jag någon lite förändring. Men 
nu under 2009 känner jag att jag har 
blivit mycket mer öppen. Jag känner 
mig stärkt, på nåt vis. Ju längre tiden 
har gått har jag känt mig starkare. Från 
början var jag en ”ja-sägare”. 

En annan deltagare säger: Jag har 
blivit lugnare, mer öppen och mindre 
försiktig. Jag känner mig starkare, kän-
ner mig stärkt.

Ytterligare ett exempel från en del-
tagare på hur utbildningen bidragit 
till att man lättare kan framföra sina 
åsikter:

Förut var jag tystare och jag tycker att 
jag är mer öppen nu och pratar om sa-
ker och ting på ett annat sätt än vad jag 
gjorde förut. Jag tycker jag har lärt mig 
mycket i möten med människor också. 
Jag var ju rädd för allting. Jag märker 
att jag har förändrats, jag är mycket 
lugnare nu än förut. Jag har inte tänkt 
på det förrän du ställde frågan. … Jag 
tror att jag var omedveten innan. Jag 
har lärt mig väldigt mycket under de 
här åren.

Deltagarna gav flera exempel på 
egen och andras syn på människor 
med dövblindhet och dövhet. På en 
fråga till en av deltagarna om hur livet 
var innan utbildningen svarade delta-
garen: 

Jag var mycket hemma och mådde 
dåligt, och gick på mediciner. Mycket 
isolerad. Inte mycket aktiviteter, inte 
aktiv. Så kan man säga att mitt liv såg 
ut innan skolan började. … Anledning-
en till att jag mådde dåligt, var nog att 
jag hade lite dåligt självförtroende. Och 
mådde dåligt för att jag var så mycket 
hemma och inte hade nåt att göra, inga 
aktiviteter. Kände mig instängd bland 
fyra väggar. … Jag kände: är jag värd 
att gå den här utbildningen eller inte? 
Jag gick ju utbildningen och psykologen 

sa att alla är värd att gå den, man kan 
inte säga att man inte är det. Och det 
fick mig att ändra mitt tänk lite grann, 
att inte bara tänka negativt hela tiden, 
att försöka ändra mig, men det är svårt. 
… Jag tror att alla tänker så; är jag som 
person värd något? Att man ibland kän-
ner att vi inte är delaktiga i samhället. 
… Vi säger t.ex. kommunen, de har 
olika insatser, t.ex. hemtjänst på olika 
nivå, och man får avslag efter avslag. Jag 
kan tänka mig att många tycker att jag 
inte är värd det. 

Flera av deltagarna påtalar att de 
mådde dåligt innan utbildningen. En 
av deltagarna uttryckte följande vid 
intervjun:

Innan jag började här, då mådde jag 
dåligt. Sen blev det bättre och bättre kan 
man säga. … Två år har gått väldigt 
fort, och när jag jobbade orkade jag inte 
med nånting och det gick dåligt. Sen när 
jag började här så har jag mått mycket 
bättre. Fått teckenspråkig miljö, kunna 
få kommunikation på teckenspråk och 
umgås med folk på lika villkor. … Det 
känns som att framtiden är ljus på nåt 
sätt. … Det tror jag är tack vare att vi 
har haft mycket prat med vår psykolog 
också, faktiskt så mår jag mycket bättre 
efter det. … Jag tror att det är viktigt att 
vi i gruppen har påverkat varandra, att 
vi har haft social kontakt och att man 
via det har mått bättre. … Jag tänker 
att det blir en positiv framtid, och jag 
har kommit på att jag måste ut och röra 
på mig. Sen har jag tankar om att hitta 
ett jobb, att man blir mer trygg då och 
har mer kontakt med andra männis-
kor, som jag tror får en att må bättre. 
… Och så tänker jag mer på mig själv, 
min egen person. … Jag har förändrats 
mycket tycker jag. Tidigare var jag blyg 
och tillbakadragen, men idag är jag lik-
som öppen, står för mig själv, och jag 
kan prata med folk. Tidigare drog jag 
mig undan och ville inte alls stå ensam 
och hålla föredrag på nåt sätt, utan nu 
är jag mycket modigare och känner mig 
inte nervös som förut. Det tror jag har 
att göra med den här träningen vi har 
gjort, stå inför varandra, ja, hela den 
här utvecklingen. … Jag känner mig 
självständig, jag vågar. Förr vågade 
jag inte alls stå framför folk inför nån 
större folksamlig, utan då var jag alltid 

jättenervös och pratade jättefort, hade 
myror i magen nästan. Men det där har 
försvunnit och gått över och det tycker 
jag är så skönt att det inte är på samma 
sätt, utan nu kan jag stå rakt upp och 
ner och prata inför andra. Det är jag 
jättenöjd med, och jag slipper vara ner-
vös, det är också borta.

En viktig aspekt för att uppnå per-
sonlig utveckling och att ha möjlighet 
att bryta isolering och utvecklas som 
individer är möjligheten till kommu-
nikation. Tillgången till datorer var 
mycket viktig för deltagarnas möjlig-
heter till kommunikation, även med 
hörande, vilket belystes i artikeln 
i NTD-2011-1. Att personalen var 
teckenspråkskunnig och att tolkar 
kunde användas vid behov var också 
centralt för kommunikationen mel-
lan deltagare, personal och besökare 
vid utbildningen. Samtalen med en 
psykolog, som var knuten till utbild-
ningen och som själv var döv och 
teckenspråkig, uppfattades positivt av 
deltagarna. Även personalen framhöll 
vikten av att det funnits en psykolog 
med egna erfarenheter av att vara döv. 
Det innebar att deltagarna ”för första 
gången kunnat ha en direktkontakt med 
en psykolog”, som en av personalen ut-
tryckte det. 

En aspekt i utvärderingen rörde pla-
ceringen av utbildningen på en folk-
högskola, i en hörande miljö. Perso-
nalen ansåg att det fanns både för- och 
nackdelar med detta men de framhöll 
att fördelarna övervägde för att uppnå 
ökad delaktighet i samhället samt att 
stärka den egna dövblind-/dövidenti-
teten. På en direkt fråga till deltagarna 
vid intervjuerna svarade alla delta-
garna att de tyckte att det var övervä-
gande positivt att vara på en skola för 
hörande och seende. Några önskade 
att de hade kunnat ha mer kontakt 
med andra studenter på skolan. Någ-
ra saker relaterade till placeringen av 
utbildningen på folkhögskolan som 
lyftes fram var att det var viktigt såväl 
för andra lever på skolan som för del-
tagarna med dövhet och dövblindhet. 
Det fanns några studenter på folkhög-
skolans övriga linjer som kunde lite 
teckenspråk och de kunde då ibland 
kommunicera med deltagarna i kor-



20 NTD nr 3 – 11

ridorer och i restaurangen vilket upp-
levdes mycket positivt av deltagarna 
med dövhet och dövblindhet. Flera 
deltagare ansåg också att det var sti-
mulerande att finnas på en skola med 
många studenter och framhöll tillfäl-
len när det var gemensamma aktivite-
ter, exempelvis i aulan, som positivt. 
Flera av deltagarna framhöll också vär-
det av att hörande och seende stude-
rande fick kännedom om dövblindhet 
och viss kunskap om livsvillkoren för 
människor med dövhet och dövblind-
het. Ett exempel på citat från en av 
deltagarna som styrker detta: ”Det har 
varit nyttigt, både för de hörande att de 
har fått lära sig om döva men det har 
också varit nytta för oss döva. Speciellt 
sista projektdagarna fungerade samar-
betet med de hörande mycket bra.”

En deltagare åskådliggjorde situatio-
nen att som person med dövhet eller 
dövblindhet finnas i en hörande miljö 
på följande sätt: 

Ja, vi informerade ju hur det är att 
vara dövblind så att alla skulle förstå 
det. … Det är väl nån som har varit 
fram och försökt prata men då har jag 
sagt att jag inte hör. Nya elever som 
kommer känner inte igen oss, men gam-
la elever hälsar på oss och beter sig som 
folk. Jag upplever inte att någon tycker 
att det är jobbigt. … Det finns en as-
sistent … hon pratar ju, och så tar hon 
med nån elev som pratar och frågar vad 
jag heter, så bokstaverar vi. … När man 
har träffat vår personal kan man sitta 
och prata på sitt eget språk. Sen har man 
träffat några andra lärare som inte kan 
teckenspråk, men inte så ofta, kanske 
en, två gånger under en period. Man 
har gått ut med info om att det finns 
döva här, lärt ut handalfabetet. Så hela 
skolan vet ju om att vi finns här. I fjol 
eller 2007 gick informationen ut några 
gånger.

Om betydelsen av att personalen var 
hörande och teckenspråkskunnig ut-
tryckte en deltagare: Ibland negativt, 
ibland positivt. Lite blandat. 

Alla i personalgruppen belyste i sina 
nulägesbeskrivningar och vid samtal 
situationen att personer med dövhet 
eller dövblindhet fanns i en hörande 
miljö. Ett exempel från en i persona-
len:  

Vi har gått ut med informations-
insatser till de övriga deltagarna på 
Framnäs, och det har varit positivt. 
Det har gjort att man har närmat sig 
varandra på ett bra sätt, alltså hörande 
elever och döva elever. De har varit 
väldigt positiva till vår verksamhet. 
Informationsinsatserna till övriga del-
tagare och övrig personal har sett ut på 
lite olika sätt. Ett exempel är då en av 
den övriga personalen på skolan gick 
en teckenkurs och då försökte kommu-
nicera med våra deltagare. En av våra 
deltagare brukade då vinka och slänga 
i väg nåt tecken ibland. Det var mycket 
positivt för bägge parter. En av delta-
garna praktiserade även här på skolan, 
hos vaktmästarna, i stort sett utan tolk. 
Det blev en annan form av kommu-
nikation, men de fick en bra koppling 
till varandra. Mötena mellan de döv-
blinda och döva kursdeltagarna och 
övrig personal på Framnäs har inne-
burit många saker som blivit lärdomar 
mellan parterna - det har varit många 
smådetaljer som har gett mycket.

En i personalen berättade om hur 
det var vid beslutet att förlägga ut-
bildningsprojektet på en folkhögskola 
med hörande studenter: 

De var otroligt välvilligt inställda re-
dan från början, så då hoppade vi på 
här, och det hamnade här på Framnäs, 
och det ångrade jag inte en sekund, just 
att dra nyttan av att finnas i en skol-
miljö, och nyttan av alla andra utbild-
ningar, deltagare, lärare och personal 
som finns runt omkring. Det har varit 
en väldigt stor tillgång. … Vi har haft 
en väldigt mycket större nytta av de an-
dra lärarna än vad jag hade trott från 
början. De här lärarna har ju också sina 
specialområden som vi kan nyttja med 
hjälp av tolk. … Det handlar ju också 
om att personal och elever på skolan ska 
bli vana vid att det cirkulerar personer 
kanske som har olika funktionshinder. 
… Det blir en mer tillåtande miljö, på 
nåt sätt, och det tycker jag faktiskt har 
funkat jättebra. Självklart är det ju så 
att det ibland har varit några småsaker, 
att det kan vara lite strul just på grund 
av att man inte har förstått exakt… 
dels kommunikationen är ju ett hinder, 
men även att man kanske inte har för-
stått varandras behov, men det går att 

lösa som sagt var. … Jag kan ju känna 
att jag för min del har en solklar tanke 
om varför de ska inkluderas. Det är ju 
för att jag tycker att deras sociala grupp 
är alldeles för liten. De är så utsatta 
och hamnar någon i konflikt i deras 
lilla grupp som kanske består av 10-20 
stycken, som de kanske umgås med, ja 
då är de väldigt väldigt utsatta. Varför 
inte då kanske bygga upp sitt nätverk? 
Trots allt så är det ju helt olika kulturer, 
döv och hörande kultur. Om jag tittar 
tillbaks på mig och min döve kompis 
som jag hade som ung - vi skapade ju en 
väldigt bra relation. Han hade ju kun-
nat välja att bara vara i dövkulturen, 
men då hade han fått vara ensam i sin 
stad. Framförallt hade jag aldrig fått del 
utav det jag har gjort idag. Kanske kom-
mer det till godo för andra, för varenda 
möte man gör med människor sätter ju 
avtryck.” 

Det är intressant ur ett inklude-
ringsperspektiv att kunna konstatera 
att denne personals erfarenheter som 
ung av en kamrat med dövhet starkt 
påverkat såväl yrkesvalet som synsättet 
på inkludering senare i livet. 

Personalen menade att innehållet i 
och utformning av utbildningen bi-
dragit till en positiv utveckling för del-
tagarna. De betonade att exempelvis 
temadagar där deltagarna berättat om 
sina liv, om krossade drömmar och 
om förväntningar på framtiden varit 
av betydelse. En i personalen skrev i 
sin loggbok:

Vi jobbade även med självkänsla – 
Möjligheter. Vilka möjligheter har du 
som individ? Jag betonade att den vik-
tigaste ”möjligheten” är du själv. Du 
kan göra mycket för att du ska må bra 
… lyckas i livet … Du är inget offer. 
Ni är alla kompetenta att göra er del 
för att göra ert liv meningsfullt. Vi 
pratade även om självkänsla – ”Vad är 
jag bra på?” Det var inte lätt för delta-
garna att komma på vad de är bra på. 
Därför har de i läxa att till vårt sista 
pass i svenska/teckenspråk att fundera 
på vad de är bra på. Sedan kommer vi 
att repetera det en gång till. Självkäns-
la. De fick skriva upp på tavlan vad de 
är bra på. Det var inte lätt för någon. 
Vi konstaterade att alla behöver träna 
på att se sina starka sidor.
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Sammanfattande reflektion
Sammanfattningsvis tyder resulta-
tet av studien gällande utbildnings-
projektet ”Utbildning och personlig 
utveckling för dövblinda och döva 
i Norrland” på att utbildningen lett 
till personlig utveckling för kursdel-
tagarna. Analysen av aspekterna: möj-
lighet till utbildning; att komma ut i 
arbetslivet; bryta isolering; hitta me-
ningsfulla aktiviteter; ökad delaktig-
het i samhället; i högre grad bidra till 
sin egen försörjning; känna trygghet i 
att kunna läsa och skriva svenska; ut-
veckla sin förmåga i att uttrycka sig på 
teckenspråk; insikt i fysisk och mental 
hälsa och dess betydelse för individen; 
se sina egna resurser och att stärka den 
egna dövblind-/dövidentiteten visar 
på att utbildningen har haft positiv 
betydelse för kursdeltagarnas person-
liga utveckling. 

Deltagarnas självkänsla och själv-
förtroende ökade under utbildnings-
tiden. Dels uttryckte deltagarna efter 
utbildningens slut en ökad tro på sin 
egen förmåga och minskad känsla av 
utanförskap liksom att de brutit den 
isolering de upplevt innan utbildning-
en, dels framhöll personalen att delta-
garnas självförtroende hade ökat. 

Deltagarna uttryckte positiva er-
farenheter av att ha deltagit i utbild-

ningsprojektet och framhöll att det 
hade varit bra att vara på en skola för 
hörande. Att se sig själv som en per-
son som kan utvecklas under en ut-
bildning verkar ha varit betydelsefullt 
för personer med negativa erfarenhe-
ter av tidigare skolgång, och verkar ha 
varit viktigt för självbilden. Flera av 
deltagarna uttryckte att livet föränd-
rats till det bättre och att de mådde 
bättre, kände sig lugnare och tryggare, 
vågade mer, var mer öppna och upp-
levde sig själva som mer självständiga 
än innan utbildningsstart. Några skäl 
som nämndes var den sociala gemen-
skapen och att deltagarna hade påver-
kat varandra positivt. Deltagare fram-
höll också att de upplevde att de blivit 
bättre på att ta kontakt med hörande 
och att de blivit bättre på såväl svenska 
som på teckenspråk. Deltagarna ansåg 
sig ha få större framtidstro, och flera 
av deltagarna påtalade att de efter ut-
bildningen kunde tänka sig själv i ett 
framtida arbete, i praktik eller i stu-
dier, vilket de inte trodde sig själv om 
innan. 

Att utbildningsprojektet funnits 
på en folkhögskola för hörande ver-
kar ha haft en positiv betydelse för 
ökade förutsättningar för personer 
med dövblindhet och dövhet till ett 
aktivt liv i gemenskap med andra, 

vilket är i överensstämmelse med stu-
dier av Bergh, Skogman och Tideman 
(2010). Utbildningsprojektet torde 
även ha inneburit positiva erfarenhe-
ter för övrig personal och studenter 
på Framnäs folkhögskola, bl.a. genom 
att de kunnat få en ökad förståelse 
för villkoren för människor som lever 
med dövhet eller dövblindhet. Detta 
har dock inte varit utgångspunkten 
för denna studie utan får belysas när-
mare i fortsatta studier. 

En ambition med utbildnings-
satsningen var att få till stånd en 
permanent utbildning på Framnäs 
folkhögskola efter projektslut och 
att kunna möjliggöra för några av 
kursdeltagarna att arbeta i den nya 
permanenta utbildningen. I januari 
2010 startade utbildningen ”Allmän 
linje på teckenspråk – för personer 
med dövhet/dövblindhet”. Vid ett 
utvärderingssamtal med persona-
len några månader efter projektslut, 
och då den nya permanenta utbild-
ningen startat, visade det sig att två 
av deltagarna deltog i den nya utbild-
ningen. En av dem auskulterade 1,5 
tim/vecka under våren 2010 hos en 
konstpedagog på folkhögskolan för 
att sedan vid några tillfällen kunna 
leda och ansvara för konstämnet för 
de nya kursdeltagarna. 
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