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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 förla-
des till Norrbotten, en del av Sverige 
som saknade utbildningsmöjligheter 
för vuxna personer med dövblindhet 
och dövhet. En utgångspunkt för ar-
tikeln är att synliggöra, skapa förstå-
else för och problematisera villkoren 
för vuxna personer med dövblindhet 
och dövhet att genomgå en utbildning 
samt att synliggöra processer som ut-
gör möjligheter eller hinder för dem 
att delta i utbildningar. 

Bakgrund
I regeringens kunskaps- och forsk-
ningsöversikt SOU 2006:54 framhålls 
att grunden för den svenska jämlik-
hetssynen är alla människors lika värde 
och en ovillkorlig respekt för männis-
kovärdet, som inte förändras för att 
människor använder ett annat språk 
eller av förekomsten av en funktions-
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nedsättning, dess grad eller art. I kun-
skaps- och forskningsöversikten under-
stryks att såväl handikappolitiken som 
språkpolitiken ytterst är en demokra-
tifråga och att samhället måste byggas 
med insikten om att alla människor är 
lika mycket värda, har samma grund-
läggande behov och ska behandlas med 
samma respekt; att mångfald berikar 
och att varje människa med sin kun-
skap och erfarenhet är en tillgång för 
samhället. I ”Utredningen om bemö-
tande av personer med funktionshin-
der” (SOU 1999:21) konstateras dock 
att människor med funktionsnedsätt-
ning alltför ofta ses som objekt för vård 
och omsorg och att detta synsätt har 
sin grund i de attityder och värdering-
ar 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 funktionsned-
sättning.

Enligt kunskaps- och forskningsöver-
sikten SOU 2006:54 är det både en 
etisk och en demokratisk fråga att 
synliggöra människor med dövblind-
het och dövhet i samhällsvetenskaplig 
forskning. Kunskaper om dövas situa-
tion som minoritet, dövas identitets-
politiska intressen och dövas sociala 
medborgarskap kan bidra till en större 
förståelse för behovet av ett demokra-

tiskt pluralistisk samhälle. Det finns 
en betydande inhemsk och interna-
tionell medicinsk forskning som tar 
upp orsaker till dövhet samt behand-
ling och medicinsk teknik. Inom ra-
men för denna medicinska forskning 
finns även forskning med fokus på 
habilitering och rehabilitering, liksom 
lingvistisk forskning om teckenspråk, 
svenska för döva samt forskning om 
språklig interaktion hos personer som 
är teckenspråkiga. Däremot råder det 
stor brist på forskning som belyser 
livssituationen för personer som är 
teckenspråkiga i förhållande till ut-
vecklingen i samhället. Det saknas 
också forskning som analyserar denna 
utveckling utifrån brytningen mel-
lan å ena sidan handikappolitikens 
inriktning på tillgänglighet, delaktig-
het och integrering och å andra sidan 
dövas hävdande av kulturell särart och 
intern gemenskap. I kunskaps- och 
forskningsöversikten betonas bristen 
på forskning om betydelsen av utbild-
ning för vuxna döva och dövblinda 
personer. Sammantaget visar regering-
ens kartläggning att forskningssam-
hällets intresse för teckenspråkiga vux-
na har varit, och fortfarande är, betyd-
ligt mindre än för teckenspråkiga barn 
och ungdomar. En förklaring till detta 
kan vara att det saknas forskningsmil-
jöer med inriktning mot teckensprå-
kiga vuxna och att intresset för sådan 
forskning därmed blir mindre intres-
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sant för forskarsamhället. Regeringens 
kunskaps- och forskningsöversikter 
SOU 2006:29 och 2006:54 påtalar 
samhällets bristande inkluderings-
vilja och bedömer det som angeläget 
att vidga den samhällsvetenskapliga 
kunskapen om människor med döv-
het och dövblindhet ur ett socio-
kulturellt perspektiv, och anmärker 
samtidigt att människor med dövhet 
och dövblindhet inte är inräknade i 
samhällsgemenskapen sett ur ett sam-
hällsvetenskapligt och beteendeve-
tenskapligt forskningsperspektiv. Det 
största intresset är fokuserat på döv-
het som funktionsnedsättning. Detta 
gäller såväl nationellt som internatio-
nellt. Exempelvis berör endast sju av 
73 doktorsavhandlingar som anmälts 
i American Annals of the Deaf, döva 
vuxna i relation till deras livsvillkor i 
samhället. I de flesta avhandlingarna 
är det barn eller studenter med dövhet 
som är studieobjekt. 

Dövblindhet är när en person har en 
allvarlig grad av både syn- och hörsel-
skada och har så nedsatt syn och hörsel 
att dessa funktionsnedsättningar ger 
betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen (Riksförbundet för döva, 
hörselskadade och språkstörda barn, 
2010). Man behöver alltså inte vara 
varken helt blind eller helt döv för att 
räknas som dövblind. Dövblindhet ses 
inte som dövhet eller blindhet, utan 

som en egen funktionsnedsättning. 
Dövblinda kan vara dövblindfödda, 
dvs. födda dövblinda eller så kan de 
vara dövblindblivna, dvs. födda döva/
hörselskadade och senare blivit blinda/
synskadade, eller födda blinda/synska-
dade och senare blivit döva/hörselska-
dade, eller födda hörande och seende 
och fått både hörsel- och synnedsätt-
ningar senare i livet (Göransson, 2007). 
Uppgifter om antalet personer med 
dövblindhet finns inte samlat i Sverige 
enligt Möller (2001), som menar att 
alla människor med dövblindhet san-
nolikt inte är identifierade. Man kan ha 
kontakt med såväl syn- som hörselvård 
utan att uppmärksamhet har fästs på 
kombination med allvarlig grad av syn- 
och hörselnedsättning. Enligt Riksför-
bundet för döva, hörselskadade och 
språkstörda barn (2010) finns det ca 
1 700 dövblinda i Sverige varav drygt 
600 är över 80 år och ca 450 är barn 
och ungdomar 0-20 år. Ungefär 2 000 
personer beräknas vara dövblinda i Sve-
rige enligt Sveriges Dövas Riksförbund, 
SDR, som dock framhåller att mörker-
talet är stort. 

Dövblindhet är forskningsmässigt ett 
litet och relativt outforskat område 
(Möller, 2001; Göransson, 2007; SOU 
2006:54). Enligt Möller (2001) saknas 
det forskning som beskriver dövblind-
het som en funktionell och social före-
teelse samt forskning om vilka effekter 

dövblindhet leder till, liksom om vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att per-
soner med dövblindhet ska kunna vara 
delaktiga i samhället. Möller menar att 
kunskaper om barn, vuxna och äldre 
med dövblindhet inte finns samlat i Sve-
rige. Hon pekar på ett stort behov av så-
väl att samla kunskaper om dövblindhet 
som att kunna förmedla dessa kunska-
per till berörda, myndigheter och andra. 
Göransson (2007) framhåller brist på 
forskning som berör de förändrade vill-
koren för kommunikation och samspel 
som uppstår hos personer som utvecklar 
dövblindhet senare i livet. 

I interaktionen med andra har språket 
och kommunikationssättet en väsent-
lig betydelse för individens självupp-
fattning och uppfattning om andra, 
och språket bär även värderingar, at-
tityder och kulturella föreställningar 
(SOU 2006:29). Dövhet och döv-
blindhet är en funktionsnedsättning 
som ofta medför mycket stora be-
gränsningar för den enskilde när det 
gäller att få tillgång till utbildning, att 
få arbete, att klara av kommunikatio-
nen med en hörande omgivning och 
att upprätthålla ett socialt liv. Flerta-
let vuxna med dövhet och dövblind-
het, som är beroende av teckenspråk 
för kommunikation, lever och verkar 
i miljöer där ytterst få i omgivningen 
kan teckenspråk. Detta kan, förutom 
brist på information, även ofta leda till 
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känslor av utanförskap och bristande 
delaktighet liksom även till sämre 
möjligheter att få önskemål tillgodo-
sedda (SOU 2006:54, Wennergren, 
2007). Avsaknaden av information på 
teckenspråk och stöd från samhället, 
är en starkt bidragande orsak till att 
personer med dövhet och dövblindhet 
kan ha brister i sin utbildning och ofta 
stå utanför arbetsmarknaden. Många 
blir hänvisade till att leva på sjuker-
sättning. 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 förutsättningar för utbild-
ning och arbete. Under de senaste 
åren har det skett en intensiv utveck-
ling vad gäller samhällets service till 
personer med dövhet och dövblind-
het i Sverige. Dessa verksamheter är 
främst koncentrerade till storstadsre-
gionerna vilket kan innebära att män-
niskor med dövhet och dövblindhet i 
glesbygd har betydligt mindre stöd. I 
norra Sverige finns samtidigt en högre 
koncentration av personer med döv-
blindhet än i landet i övrigt. 

Eftersom människor med dövblindhet 
är en sådan heterogen grupp, används 
många olika kommunikationssätt: 
teckenspråk, taktilt teckenspråk, tal 
med hjälp av hörseltekniska hjälpme-
del, punktskrift eller skrift med stor 
stil. Vissa personer har så mycket hör-
selrester att man kan tala till dem med 
rösten. Vissa har så mycket synrester 
att de kan avläsa vanligt teckenspråk 
med ögonen. För dem som inte kan 
avläsa teckenspråk kan man använda 
vanligt teckenspråk som den dövblin-
de avläser med händerna, dvs. taktilt 
teckenspråk. Den dövblinde kan teck-
na själv på teckenspråk tillbaka. Vid 
skriven kommunikation kan man an-
vända skrift med stor stil eller punkt-
skrift. Vilket sätt man väljer beror på 
vad som passar den enskilde personen. 
Trots synförsämring vill teckensprå-
kiga dövblinda oftast avläsa tecken-
språket 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 kommunikation 
med sin omgivning (Cramér-Wolrath, 
2006). Kommunikatio nen har inte 
fungerat på grund av att barnet levt i en 
miljö som inte behärskat teckenspråk, 
och det är oftast först när barnet börjar 
skolan och får lära sig använda teck-
enspråk, som barnet får ett språk, en 
identitet och en möjlighet till kun skap. 
Språklig deprivation, frånvaro av kom-
munikation, kan för ett barn få svåra 
konsekvenser för språkutvecklingen se-
nare i livet (Bergstadius, 2006; Malm-
ström, 2009; Nybom, Granström & 
Lundmark, 2010).

Möller (2001) hänvisar till rapporter, 
gällande elever med dövblindhet och 
deras skolsituation, som beskriver oli-
ka problem i skolsituationen för elev-
erna. Några svårigheter som lyfts fram 
är att lärandet oftast tar längre tid för 
elever med dövblindhet jämfört med 
hörande och seende och att de har 
behov av att få speciell undervisning i 
ämnen relaterade till deras funktions-
nedsättning, vilket skolor oftast inte 
kan tillgodose. 

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-
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 livs-
situation. Mer specifikt uttryckt var 
projektets syfte att:

•	 minska	utanförskapet	för	män	och	
kvinnor med funktionshindret 
dövblindhet och dövhet, samt öka 
delaktigheten i samhället

•	 införliva	 jämställdhetsbegreppet	
och jämställdhetsintegreringen i 
projektets alla delar

•	 möjliggöra	 för	 den	 enskilde	 indi-
viden att i högre grad bidra till sin 
egen försörjning

•	 öka	 förståelsen	 för	 funktionshin-
dret hos myndigheter och samhäl-
let i övrigt stärka och utveckla den 
enskilde individen

•	 skapa	 en	 nationell	 utbildning	 för	
dövblinda och döva

Projektets målsättning var att delta-
garna efter projektet skall ha:

•	 tillägnat	 sig	 fördjupade	 kunskaper	
i det svenska skriftspråket, samt ha 
förmåga och känna trygghet i att 
kunna läsa och skriva svenska, allt 
utifrån personens egna förutsätt-
ningar

•	 fördjupat	 sig	 i	det	 svenska	 tecken-
språkets grammatik, samt utveck-
lat sin förmåga i att uttrycka sig på 
teckenspråk

•	 fått	 en	 ökad	 medvetenhet	 i	 sam-
hällsfrågor (exempelvis miljöfrågor 
och jämlikhetsfrågor etc.)

•	 fått	en	fördjupad	insikt	i	jämställd-
hetsbegreppet och jämställdhetsin-
tegrering

•	 fått	 en	 större	 insikt	 och	 förståelse	
för vardagsekonomi

•	 fått	 en	 djupare	 insikt	 i	 fysisk	 och	
mental hälsa och dess betydelse för 
individen

•	 praktiserat	på	minst	en	arbetsplats,	
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vald utifrån individens eget intresse 
och möjlighet

Projektet hade även målsättningen att:

•	 förhållandet	 mellan	 deltagare	 och	
aktörer (Försäkringskassa, Arbets-
förmedling, kommuner och lands-
ting m.fl.) skall stärkas och tydlig-
göras, för att klargöra vilket stöd 
respektive aktör kan bistå med för 
att fylla den enskilde deltagarens 
behov

•	 en	 handlingsplan	 upprättats	 för	
deltagarens framtid när det gäller 
arbete, utbildning och utveckling

•	 en	 modell	 skapats	 för	 att	 perma-
nenta en utbildning för personer 
med dövblindhet och dövhet

•	 hjälpa	 deltagarna	 att	 utveckla	 sina	
kunskaper, att se sina egna resurser 
och att stärka den egna dövblind-/
dövidentiteten 

I utbildningsdelen ingick följande 
ämnen: svenska, teckenspråk, sam-
hällskunskap, psykologi, ekonomi 
samt kost och hälsa. Praktik på olika 
arbetsplatser ingick också som en del 
i utbildningen. Personalen var teck-
enspråkig och tolk anlitades vid be-
hov vid föreläsningar, studiebesök etc. 
Undervisningen och kommunikatio-
nen var tillrättalagd utifrån gruppens 
behov. Utbildningsmaterial, klassrum 
samt omgivande miljö anpassades 
fortlöpande (t.ex. genom anpassning 
av belysning, synanpassning, teknisk 
utrustning m.m.) utifrån deltagarnas 
behov. 

Projektet var i huvudsak pedagogiskt, 
där lärande och personlig utveckling 
var centrala begrepp. Genom att gene-
rera pedagogiska erfarenheter, i många 
fall helt nya för målgruppen, samt ge-
nom att se på deltagarens helhetssitua-
tion avsåg man att skapa en adekvat 
utbildning och arbeta fram en utbild-
ningsmodell anpassad för målgrup-
pen, som också 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. 
I slutet av projekttiden läste perso-
nalgruppen en kurs på universitetet i 
Luleå: ”Dokumentation ur ett utveck-
lings- och specialpedagogiskt perspek-
tiv”, 7,5 Hp. I kursen dokumenterade 
personalen utbildningens olika delar, 
deltagarnas utveckling, sitt eget peda-
gogiska arbete etc. 

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 utbild-
ning av kursdeltagarna. Av kursdelta-
garna var två döva och seende medan 
fyra var döva och gravt synskadade 
med mycket begränsade synfält. Kurs-
deltagarna med dövblindhet kunde 
avläsa det visuella teckenspråket i goda 
ljusförhållanden och i tillrättalagda 
miljöer, trots sina begränsade synfält. 
I sämre ljusförhållanden kunde de av-
läsa teckenspråket taktilt. Personalen 
var alla seende och hörande och teck-
enspråkskunniga, med utbildning i 
teckenspråk samt stora erfarenheter av 
verksamheter kring döva, dövblinda 
och teckenspråk. Två av personalen 
var även utbildade teckenspråks-/döv-
blindtolkar och auktoriserade tolkar i 
svenskt teckenspråk.

Aktiviteterna utvärderades kontinu-
erligt med personal och kursdeltagare 
under projekttiden fr.o.m. hösten 
2008 då jag som forskare/utvärderare 
kom in i projektet. Eftersom projek-
tet då redan hade pågått en tid, utfor-
mades utvärderingen så att tidigare 
erfarenheter kunde synliggöras för att 
få en så bra utvärdering som möjligt. 
Personalens delaktighet i utvärde-
ringen blev här viktig. De metoder 
som användes var skriftlig dokumen-
tation (från både kursdeltagare och 
personal), observationer, intervjuer av 
alla kursdeltagare samt enskilda sam-
tal och gruppsamtal med personalen. 
Enskilda samtal och gruppsamtal med 
personalen genomfördes även under 
närmare ett år efter projektslut. Skrift-

liga dokument från personalen var i 
form av nulägesbeskrivningar, per-
sonlig ”loggbok” kontinuerligt under 
projektets gång, maildokument samt 
rapporter och utvärderingar. En så 
kallad nulägesbeskrivning av persona-
len inledde utvärderingen. Personalen 
skrev en nulägesbeskrivning utifrån 
sina egna förutsättningar där de redo-
gjorde för den egna erfarenheten rö-
rande verksamheten i projektet. Nulä-
gesbeskrivningarna hade flera syften: 
De var ett sätt att reflektera över vad 
som hade hänt dittills i projektet och 
att tydliggöra hur situationen såg ut 
vid skrivtillfället. Nulägesbeskrivning-
en kunde också fungera som utgångs-
punkt när personalen skulle se tillbaka 
på verksamheten efter projektslutet. 
Den skriftliga dokumentationen från 
kursdeltagarna var i form av e-mail 
med loggboksanteckningar från några 
av kursdeltagarna. Tidningsartiklar 
och annan dokumentation om utbild-
ningsprojektet användes också. Ob-
servationer gjordes vid en konferens 
på folkhögskolan, i folkhögskolans 
lokaler liksom vid studiebesök på Lu-
leå tekniska universitet där deltagarna 
fick information om möjligheter för 
personer med dövhet/dövblindhet 
att läsa vid universitetet. Deltagarna 
fyllde tillsammans med sina mento-
rer även varje termin i ett dokument 
”Personlig värdering” där de skattade 
hur de tyckte att de utvecklats i de 
olika ämnena under terminen, genom 
att ringa in en siffra på en skala från 
1 – 10.

Alla kursdeltagarna intervjuades en-
skilt under slutet av projektettiden. 
Intervjuer av människor med döv-
blindhet är en komplex social situa-
tion och det är viktigt att ha i åtanke 
det maktspel som intervjusituationen 
kan ge upphov till. Intervjusituatio-
nen med samspelet mellan två män-
niskor med kanske olika kön, ålder, 
yrkesbakgrund, personligt uppträ-
dande, etnicitet, den fysiska platsen, 
intervjuarens ordval och gester etc., 
och där den intervjuade har en funk-
tionsnedsättning, ger sin starka prägel 
åt intervjusituationen. Detta är det 
viktigt att ha kunskap om, vilket i det-
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ta fall tryggades genom den erfarenhet 
som jag som forskare/utvärderare hade 
genom mångårig handikappforskning 
och stor vana av intervjuer av och 
kontakter med människor med funk-
tionsnedsättningar (Gardelli, 2000; 
2004). Intervjuerna med deltagarna 
med dövblindhet och dövhet skedde 
på deras förstaspråk, teckenspråk. 
Alla intervjuerna tolkades med hjälp 
av speciellt anlitade teckentolkar. De 
flesta av intervjuerna genomfördes på 
Framnäs folkhögskola, i ett avskilt rum 
med den enskilde deltagaren, en tolk 
och mig som intervjuare. Intervjuerna 
spelades in på band och komplettera-
des med anteckningar med personliga 
kommentarer. Intervjuerna var olika 
till omfattning – några blev ganska 
långa. De tolkar som anlitades vid 
intervjutillfällena kom inte från Norr-
boten och hade ingen anknytning till 
kursdeltagarnas ordinarie verksamhet 
bl.a. efter önskemål från kursdeltagar-
na. Deltagarna anlitar tolkar från länet 
i många olika sammanhang vilket gör 
att det i en situation som denna var 
extra viktigt att anlita en professionell 
utomlänstolk. Jag utgick från relativt 
specifika frågor till deltagarna, bl.a. på 
grund av att frågor och svar förmedla-
des genom en tredje part, tolken. In-
tervjuerna följde en intervjuguide och 
hade en hög grad av strukturering, 
dvs. jag hade fokus på vad jag ville 
fråga om samt låg grad av standardi-
sering, vilket innebär att jag formule-
rade mig efter den intervjuades språk-
bruk, tog frågorna i den ordningen de 
passade och formulerade följdfrågor 
beroende på den intervjuades tidigare 
svar. Jag strävade efter att föra öppna 
diskussioner kring några frågeteman. 
Som utvärderare kom jag utifrån för 
att delge resultaten från studien med 
en ambition av att alla som varit med 
skulle få ge sin bild av utbildningspro-
jektet. Att ge röst åt människor med 
dövblindhet och dövhet och låta de-
ras uppfattningar och åsikter komma 
fram på ett adekvat sätt är en komplex 
social situation. Inte minst intervjuer 
som metod medför vissa speciella 
svårigheter relaterade till deltagarnas 
funktionsnedsättningar då intervju-
erna skett genom en tredje part, tol-

ken. Jag upplevde vid intervjuerna att 
deltagarna kunde ha vissa svårigheter 
med att svara på öppna frågor av mer 
reflekterande karaktär. Vid intervju-
erna med flera av deltagarna fick jag 
fråga om flera gånger och på olika sätt 
hjälpa deltagaren att försöka beskriva 
sin situation mer värderande. Vid 
öppna samtal rörande exempelvis te-
mat hur de upplevde sin livssituation 
blev svaren ofta av en konkret karak-
tär, liknande Det var på hösten 2008, 
då hände det och det … i stället för ett 
mer analyserande och värderande svar. 
Denna uppfattning av att deltagarna 
kunde ha svårigheter med att svara på 
öppna frågor av mer reflekterande ka-
raktär bekräftades av personalen som 
menade att personer med dövblind-
het och dövhet ofta inte är vana att 
uttrycka sig om sin livssituation och 
inte heller vana vid att människor stäl-
ler frågor till dem om hur de upplever 
sitt liv. Dessa språkliga svårigheter kan 
vara en följd av språklig deprivation, 
dvs. frånvaro av kommunikation, hos 
deltagarna tidigare i livet (jfr Berg-
stadius, 2006; Malmström, 2009; 
Nybom, Granström & Lundmark, 
2010). Samtidigt gav deltagarna ut-
tryck för att de verkligen uppskattade 
att få berätta och samtala om sin situa-
tion.

Resultat
Några av de aspekter som nämndes i 
syfte och mål för utbildningssatsning-
en var: att ges möjlighet till utbildning; 
att känna trygghet i att kunna läsa och 
skriva svenska och att utveckla sin för-
måga i att uttrycka sig på teckenspråk. 
Dessa aspekter används här som ut-
gångspunkt för att analysera villkoren 
för de dövblinda och döva kursdelta-
garna att delta i en utbildning. 
Personalen ansåg att det var viktigt att 
de dövblinda och döva kursdeltagarna 
gavs möjlighet att delta i en utbild-
ningssatsning vilket tydligt framkom 
i personalens nulägesbeskrivningar, 
loggböcker och maildokument samt 
vid samtal och intervjuer. Personalen 
gav samtidigt uttryck för att det kan 
vara en utmaning att bedriva utbild-
ning för människor med dövblind-
het och dövhet eftersom de ofta kan 

ha negativa erfarenheter av skolgång 
tidigare i sina liv. En av personalen ut-
tryckte följande i sin loggbok: 
Alla våra deltagare bär på oerhört då-
liga erfarenheter av sin utbildning i spe-
cialskola för döva. Många har haft stora 
personliga problem innan de började 
denna kurs. Några har varit mycket 
isolerade. Både inom och utanför döv-
världen. Trots allt detta, gläds jag över 
att se att var och en har gjort en fan-
tastisk resa. De har utvecklats enormt, 
både vad gäller personlig utveckling, och 
kunskapsutveckling. 

Kommunikation var en central as-
pekt för möjligheten till utbildning. 
Att personalen var teckenspråkskun-
nig och att tolkar kunde användas vid 
behov var viktigt för kommunikatio-
nen mellan deltagare, personal och 
besökare vid utbildningen. Tillgången 
till datorer var viktig för deltagarnas 
möjligheter till kommunikation. Vid 
samtal med personalen framhöll en 
av dem att användandet av Internet 
hade inneburit en ökad vilja hos del-
tagare att vilja ha kontakter även med 
hörande, från att tidigare endast ut-
tryckt kommunikationsbehov med 
andra personer med dövblindhet och 
dövhet. Några av deltagarna påtalade 
också vikten av datoranvändandet. En 
av deltagarna uttryckte följande angå-
ende vad man kan göra med datorn:
Och data, datorer, är roligast. På datorn 
kan jag läsa, men inte i en bok för det 
blir för koncentrerat. Sitter jag vid da-
torn och skriver så blir det på ett annat 
sätt. Jag hade tänkt att om jag fick be-
stämma så skulle jag ta bort boken och 
sitta med datorn i stället, och läsa där. 
… Vi skriver ju loggboken om skolan 
och vad man har gjort under dan. Sen 
kan man gå in och titta på saker med 
kropp och hälsa, matlagning och så. Det 
läser vi ju inte i vanliga böcker. I datorn 
kan man hitta en del saker om man le-
tar, och skriva ner det och använda det. 
… Och sen kan man gå in på sidor där 
de har teckenspråkig information också, 
som gäller för döva. … Hemma använ-
der jag mycket bildtelefon, och sen dator, 
i kommunikation och i kontakt med 
andra. Och sen använder jag e-post, 
som länkas vidare till min adress här på 
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skolan. Jag skriver hemifrån och sen så 
skickar jag vidare till min egen postlåda 
så jag kan hämta fram det. Det funkar 
inte hemma på datorn, det är lättare att 
ta fram den här. Jag tycker att en dator 
är ett bra tekniskt hjälpmedel. … Det 
här med att sitta och läsa en bok, det 
finns ingen motivation från min sida. 
Det är svårt det här, tycker jag. Det är 
nog ganska vanligt hos andra också, att 
inte känna motivation att sitta och läsa 
en bok, utan att man i stället vill pyssla 
med datorn, sitta och skriva, titta och 
läsa. Så kan man möblera om i texten 
precis som man vill. Man kan ju även 
räkna på datorn, det finns en klocka och 
en hel del information som jag tycker är 
jättebra. … En räknedosa, en klocka, 
ordbehandling, ja allt, så jag tycker att 
det är mycket bättre att jobba med da-
torn. Jag har berättat det för lärarna, så 
det vet hur det är. … 

Användningen av datorer framhölls 
även av personalen som viktig för 
deltagarnas möjligheter till kommu-
nikation. Samtidigt gav personalen 
exempel på att dator som kommuni-
kationsverktyg även kan innebära svå-
righeter för människor med dövblind-
het och dövhet. En av personalen ut-
tryckte följande: 

En konflikt mellan deltagarna startade 
via ett mail. Kommunikationen mellan 
deltagarna via e-post ledde till missför-
stånd genom att det som skrevs tolka-
des mer negativt av mottagaren än vad 
avsändaren avsåg. Kommunikationen 
via dator kan ibland bli problematisk 
eftersom det skrivna språket också är 
”det andra” språket för dem och det kan 
därför ibland bli missförstånd. Bland 
hörande kan det också bli missförstånd i 
det skrivna språket och i alla språk, men 
för döva kan det bli ännu mer. Det kan 
bero på att de inte uttrycker sig super-
tydligt. De kan inte heller ”läsa”, alltså 
förstå texten på samma sätt som en fullt 
svenskspråkig kan. Det är ett problem, 
och då kan det lätt bli missförstånd och 
att man inte ser nyanserna i det skrivna 
språket. Det som skrivs kan tolkas mer 
negativt än vad som egentligen menas.
Personalen betonade det innehåll och 
upplägg man utformade som viktigt 

för en bra utbildning och de nämnde 
bl.a. temadagar där deltagarna be-
rättade om sina liv och om sina för-
väntningar på framtiden. Personalen 
underströk att de ämnen som ingick 
i utbildningen var anpassade till del-
tagarnas kunskapsnivåer och behov 
och att utbildningens innehåll och 
utformning genomfördes i samverkan 
med kursdeltagarna, vilket också be-
kräftades vid intervjuerna med kurs-
deltagarna. Man hade också som ut-
gångspunkt att fokusera på deltagar-
nas styrkor. Att kunna känna trygghet 
i att kunna läsa och skriva svenska och 
att också utveckla sin förmåga i att ut-
trycka sig på teckenspråk var viktiga 
aspekter. Personalen menade att delta-
garna utvecklade sina kunskaper i de 
olika ämnena och att kursdeltagarna 
utvecklades utifrån sina förutsättning-
ar, såväl när det gällde att uttrycka sig 
på teckenspråk i olika sammanhang 
som när det gällde att tillgodogöra 
sig svenska texter och att uttrycka sig 
skriftligt på svenska. Även deltagarna 
betonade att de under utbildningsti-
den utvecklade sina kunskaper inom 
utbildningens olika ämnen. En delta-
gare svarade på frågan om det var nå-
got som deltagaren blivit bättre på un-
der de fem terminerna: ”Teckenspråk 
och svenska och matte. … Jag känner att 
jag har haft en dålig svenska, och nu har 
jag faktiskt förbättrat mig i svenskan.” 
Deltagaren berättade om de temada-
gar som ingick i utbildningen: 
Det har varit bra träning. Att man får 
förbereda sig, planera ett upplägg. Det 
har vi gjort och det har påverkat så man 
blir bättre och bättre, mer självständig 
och säker på sig själv, man kan stå för 
det man säger. Jag tycker det har varit 
positivt. … Först har vi skrivit ner det vi 
skulle säga. Sen har vi stått för oss själva, 
tecknat och ändrat lite och sen har vi fått 
gå ut och prata öppet, inför de andra. 
Jag är jättenöjd med det. Det har varit 
ganska tuffa tag ibland men det har gett 
resultat också. … Vi har fått stöd och fått 
fundera på hur vi skulle formulera oss i 
stället, och så har vi frågat, fått tips, tagit 
bort lite, lagt till nåt, inte haft för stora 
texter som stöd utan bantat ner det till 
små stödmeningar eller stycken som man 
har använt sig av. … Lärarna har hjälpt 

till med förberedelserna. Inte med allt, 
utan gett förslag på att man kan göra på 
det ena eller andra sättet, att skilja på 
rubriker och inte skriva ihop allt i ett. Att 
ha rubrik för rubrik, och träna in vad 
man ska säga, försöka hålla sig kort. Vi 
har pratat om vår livssituation, arbete 
och utbildning inom olika områden. … 
Man ska prata i 30-40 minuter. Det be-
ror på hur snabbt man tecknar, en del är 
snabbpratare och andra är långsammare 
så man anpassar tiden efter det också. 
… De andra i gruppen har ställt frågor, 
jag har fått fylla ut och svara på det. Vi 
är medvetna om vad vi gör när vi står 
och pratar. Det har varit väldigt bra, det 
är viktiga frågor som tas upp. … Första 
gången kändes det lite kämpigt och job-
bigt. Sen andra gången vart det lite lätta-
re. Sen tredje gången var det ingen match 
utan då hade man koll på tiden och vad 
man sa. … Jag har aldrig stått inför folk 
så här, utan varit blyg och betraktat. Sen 
har jag tagit tag i det här och tränat, så 
nu känner jag mig van. Så nu kommer 
det inte att röra mig i ryggen om jag ska 
ställa mig upp och prata inför folk. 

Praktiken var en viktig del av utbild-
ningen vilket framhölls av såväl perso-
nalen som kursdeltagarna. Personalen 
utformade undervisningen till stor del 
utifrån ambition att möjliggöra för del-
tagarna att delta i utbildning eller att 
komma ut i arbetslivet efter avslutat 
utbildningsprojekt och man ansåg att 
praktiken hade stor betydelse för detta. 

Vid intervjuerna ombads deltagarna 
ge uttryck för vad som skulle ha kun-
nat göras bättre i utbildningen. Delta-
garna ville ha fler ämnen (t.ex. engel-
ska, bild och skapande), mer praktik, 
mer personal och de ville vara mer 
integrerade med de hörande studen-
terna på skolan. 

Avslutningsvis verkar utbildningspro-
jektet ha inneburit fler möjligheter än 
hinder när det gäller vuxenutbildning 
för de dövblinda och döva kursdelta-
garna som deltog i projektet. Kursdel-
tagarna utvecklade en trygghet i att 
kunna läsa och skriva svenska och de 
utvecklade också sin förmåga att ut-
trycka sig på teckenspråk.
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