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Omvärldskontroll kräver information om händelser i nuet och en förmåga att förutsäga 
utveckling av skeendet på kort och lång sikt. Synen och hörseln är de två sinnen som vanligen 
hjälper en person att upptäcka, lokalisera och identifiera händelserna i omgivningen. Därmed 
får personen lämplig framförhållning för sin verklighetsuppfattning och sitt eget agerande.

Synen och hörseln kompenserar varandra när det ena saknas. Men när dessa sinnen inte kan 
kompensera varandra längre (personen är dövblind) blir hud- (känsel-, vibrations-) sinnet 
viktigaste sinnet för omvärldsorientering, men smak- och luktsinnet spelar också stor roll.

Känselsinnet är även viktigt för personer med normal hörsel och syn då man ska utföra saker, 
greppa föremål eller känna ytstrukturer, temperatur och liknande. Blinda personer använder 
blindkäppen för att orientera sig. Braille skrift (punktskrift) är ett annat exempel där blinda 
använder känselsinnet.

Döva personer som dansar använder vibrationssinnet för att känna musiken. Det finns 
exempel på personer som blivit döva i barndomen som använder känselsinnet, taktilerings- 
eller berörningsmetoden för att uppfatta tal. Se kan lägga handen på den talande personens 
hals och känner vibrationerna som alstras från stämbanden och kombinerar med 
munavläsningen. Vid Perkininstitutet i USA använde dövblinda personer berörningsmetoden 
för att uppfatta tal och även för att lära sig tala redan på 1800- talet. Helen Keller är ett 
exempel på en dövblind person som uppfattade talet genom att känna med handen på den 
talarens läppar för att känna munrörelser och vibrationer från munnen.

Dövblinda berättar hur de använder känselsinnet också för att få information om vad som 
händer i omgivningen. En dövblind berättar att hon känner av vibrationerna från spisen för att 
veta om vattnet kokar. En annan berättar att hon känner vibrationer från golvet och kan säga 
vilket av hennes barn som kommer. Att ha bara känsel-, lukt eller smaksinnet att lita på gör att 
dessa personer bara kan ha kontroll över är begränsat område. Därmed ökar osäkerheten hos 
den dövblinda och rädslan för att skada sig eller andra. Det leder också till att den fysiska 
aktiviteten starkt begränsas.

Ett portabelt hjälpmedel som kan öka dövblindas omgivningskontroll är under utveckling vid 
Ahlséns forskningsinstitut. Hjälpmedlet bygger på att många viktiga händelser alstrar ljud. 
Det är byggt för att ta emot och analysera ljudet och presentera det till den dövblinda genom 
känselsinnet. Det bidrar till att dövblinda kan upptäcka, lokalisera, identifiera och tolka 
händelser i omvärlden.



Figur 1: Bilden föreställer Parivash Ranjbar med hjälpmedlet för omvärldsorientering. 
Hjälpmedlet består dels av ett pannband med tre mikrofoner, dels av två vibratorer, samt av 
en sändare/mottagare och en fritt placerbar vibrator.

Hjälpmedlet (Figur 1) består dels av ett pannband eller ett par glasögon med tre mikrofoner, 
och dels av två vibratorer, samt av en sändare/mottagare och en fritt placerbar vibrator. 
Mikrofonerna används för att fånga information om ljudets riktning. Händelser, som leder till 
ljud, upptäcks med hjälp av både öronen (binauralt hörande) hos normalhörande och kan 
lokaliseras p. g. a. att ljudet når öronen med en skillnad i ankomsttid och styrka. För 
lokalisering av ljud bakifrån eller framifrån hjälper dessutom formen av ytterörat, ljuden 
bakifrån dämpas. Den asymmetriska formen finns inte hos mikrofoner varför tre mikrofoner 
behövs för att lokalisera ljudkällan. Två vibratorer som är placerade bakom öronen på 
pannbandet/glasögonen används för att presentera riktningen av ljudet. Den tredje vibratorn 
används för att identifiera ljudkällan. För att även omgivningsljudens högfrekventa 
komponenter skall kunna avkännas sker en bearbetning, t ex. en frekvenstransponering. Den 
kan placeras fritt där man är känsligast och där den känns bekväm.
Sändaren/mottagaren som har flera in- och utgångar tar emot signalerna från mikrofonerna 
och skickar dem till en processor som sitter i bröstfickan eller bältet, för bearbetning. Därefter 
sänder processorn riktningen (i form av koder) till vibratorerna bakom öronen och den 
bearbetade signalen till den fria vibratorn som är placerad där signalen lättast skall kunna 
identifieras t.ex. handen. Ju tidigare i livet börjar träningen av vibrationerna desto bättre. 
Därför kan den fria vibratorn monteras i en napp, nappflaska eller någonstans på kroppen så 
att redan små barn med syn/hörselfunktionshinder kan börja få bättre omvärldsinformation.

Det portabla hjälpmedlet beräknas finnas i en portabel prototyp under 2008.


