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Sammanfattning: 

Bakgrund: Få barn föds varje år med dövblindhet som varierar i grader av syn- samt 

hörselnedsättning. Information om kommunikationsstrategier till pedagoger och närstående krävs 

och audionomen bör vara inläst på hur interaktion skapas mellan barnet, pedagogerna och 

närstående. Audionomen bör veta vilken roll pedagoger och närstående spelar i samverkan med 

barnet. 

Syfte: Att utifrån litteraturen belysa interaktionen mellan pedagoger och närstående och barnet 

med dövblindhet samt se på de karaktäristiska kommunikationssätten för barnet med dövblindhet. 

Metod: Litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa studier använts.     

Resultat: Två olika utbildningsmodeller hittades. En återkom i flera studier och byggde på 

lämpliga samt olämpliga beteenden, en beskrev tillvägagångssätten i interaktionen. Ett varierat 

resultat påvisades hos pedagogerna/närstående, mestadels positivt och ett fåtal mindre optimala 

resultat. En fallstudie beskrev interaktionen mellan 6 barn och deras föräldrar. Studien visar 

fungerande, om än i varierande grad, interaktion mellan samtliga barn och föräldrar. En studie 

behandlade mor- och farföräldrars roll i kommunikationen med barnen där oro inför umgänge 

med, och framtiden för, barnbarnen utrycktes. Två studier studerade interaktion mellan barnen 

och lärare. Den visade att interaktion fanns mellan parterna, med få initiativ från eleverna. 

Slutsatser: Pedagoger och närstående bör få kontinuerlig utbildning för utveckling av interaktion 

med barnet med dövblindhet 



 

 3 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit lika mellan författarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................... 2 

 1.1. Bakgrund .......................................................................................................... 2 

 1.2.  Definition av dövblindhet ................................................................................. 3 

 1.3. Barn med dövblindhet ...................................................................................... 4 

 1.4. Kommunikations- och språkutveckling hos barn ............................................. 5 

 1.5. Svårigheter att ta till sig och utveckla språk hos barn med dövblindhet .......... 7 

 1.6. Audionomens roll……………………………………………………………..8 

2. Syfte  .......................................................................................................................... 9 

3.  Metod ......................................................................................................................... 9 

 3.1. Sökstrategi och urvalskriterier .......................................................................... 9 

 3.2. Dataanalys ........................................................................................................ 10 

 3.3.  Forskningsetiska problem ................................................................................. 10 

4. Resultat ...................................................................................................................... 12 

 4.1. Utbildningsmodeller för pedagogerna .............................................................. 13 

 4.2. Utbildning av pedagoger .................................................................................. 15 

4.3. Karaktäristiska kommunikationssätt för barn som har dövblindhet ................. 18 

4.4. Föräldrarnas interaktion och kommunikation med sina barn ........................... 19 

4.5  Utbildning av närstående och hur det har påverkat deras interaktion .............. 21 

5. Diskussion .................................................................................................................. 22 

 5.1. Metoddiskussion ............................................................................................... 22 

 5.2. Resultatdiskussion ............................................................................................ 23 

6. Slutsats ....................................................................................................................... 27 

Referenser  .......................................................................................................................... 29 

Bilaga 1 Artikelöversikt 



 

 2 

1. Inledning 

I Sverige föds det ett par barn varje år med dövblindhet (Bjar & Liberg, 2010). Det är en liten 

heterogen grupp. Barnen som har dövblindhet varierar både i grader av sin syn samt 

hörselnedsättning och de allra flesta har lite användbar syn och/eller hörsel kvar (Chen, 2004). 

Dessa barn får ett helt annat utgångsläge än de barn som föds med en normal hörsel och syn. 

Därför är det viktigt att man tittar på hur man kan utveckla kommunikationsmöjligheter för dessa 

barn (Bjar & Liberg, 2010). 

1.1 Bakgrund 

Det ofödda barnets hörsel är utvecklad vid 20:e fosterveckan. Det innebär att fostret kan uppfatta 

ljud från mammans kropp genom kroppsvävnaden, såsom hjärtslag, magkurr m,m. När barnet är 

fött har det en välutvecklad auditiv perception som innebär att barnet inom de första veckorna 

kan särskilja och diskriminera mänskliga röster från andra ljud, t.ex. musik (Bjar & Liberg, 

2010). Hörselnedsättning definieras efter det tonaudiometriska mätbara tröskelvärdet och det 

avser den nedsättning som en individ har och presenteras i decibel (dB) Man beräknar detta efter 

de tröskelmedelvärde man får vid 500, 1000, 2000 samt 4000 Hz som sedan divideras med 4. 

Utifrån detta har man delat in hörselnedsättningen i olika skalor (Andersson et al., 2007). 

Tabell 1. Hörselnedsättning angiven i decibel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn föds med låg synskärpa. Synskärpan stabiliseras bit för bit och vid 10 års ålder har barnet 

samma synskärpa som en vuxen. Vidare har barnet vid födseln översynthet som ökar under de 

första levnadsåren. Översynthet innebär att man ser bättre på långt håll än på nära håll och har att 

göra med att ögat är lite för kort. Det är inget problem för barnet, då de har en bra förmåga att 

kunna ställa in synskärpan (Ygge, 2011). Synnedsättning definieras utifrån synskärpan samt 

synfältet. Synskärpan gör att vi kan se små detaljer i vår omgivning (Kugelberg & Ygge, 2010).  

25 dB Lätt hörselnedsättning 

26-40 dB Mild hörselnedsättning 

41-60 dB Måttlig (moderat) hörselnedsättning 

61-80 dB Svår (sever) hörselnedsättning 

Över 80 dB Mycket svår (profund) hörselnedsättning 
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Ett normalt värde på synskärpan är på 1,0, samt 1/60 dels grad. Det nyfödda barnet har en låg 

synskärpa på mindre än 0,1 men den utvecklas fram till 10 årsåldern då barnet har samma 

synskärpa som vuxna (Ygge, 2011). Synfältet gör att vi kan uppfatta föremål i vår omgivning, det 

mäts i grader och de som har en normal syn ser 180 grader lodrätt men något mindre vågrätt, då 

näsan är i vägen (Martin, 2010; Sonesson & Sonesson, 2006). Det finns många olika orsaker och 

typer av synnedsättningar som påverkar vår syn i mer eller mindre grad. Det kan orsakas av olika 

typer av sjukdomar (Glaukom = grönstarr) eller ingår i ett syndrom (t ex. Ushers syndrom) 

(Arlinger, 2007; Kugelberg & Ygge, 2010; Ygge, 2011). WHO har gjort en tabell där man 

baserar synnedsättning utifrån synskärpa samt synfältet (Socialstyrelsen, 2010): 

Tabell 2. Synnedsättning angiven i Synskärpa samt Synfält (Socialstyrelsen, 2010) 

Kategori Grad av nedsättning Synskärpa Synfält i grader (°) 

1 Måttlig synnedsättning 0,1-0,3  

2 Svår synnedsättning 0,05-0,1  

3 Blindhet 0,02-0,05 5°-10° 

4 Blindhet 0,02 <5° 

5 Blindhet Ingen synperception Okänd 

9 Ospecificerad Okänd Okänd 

 

1.2 Definition av Dövblindhet 

Definitionen av dövblindhet är en person som helt saknar, eller saknar delar av, syn och hörsel. 

Det är mycket sällan som en person har förlorat både hela sin syn samt hela sin hörsel, detta gör 

gruppen mycket heterogen. Vidare syftar inte definitionen dövblindhet till den medicinska termen 

döv eller blind, utan är en kombination av funktionella funktionsnedsättningar som ger 

psykosociala konsekvenser (Möller, 2008). 

 

I maj 2007 antogs en ny nordisk definition av dövblindheten som har ICF som grund. Den lyder:  

 

”Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder. Dövblindhet är en kombination av 

funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker 
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full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, 

miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar” (Nationellt Kunskapscenter för 

Dövblindfrågor, MoGård). 

 

Man kan inom definitionen för dövblindhet vara synskadad döv, hörselskadad blind eller helt 

dövblind (Möller, 2003). Förutom att dela in i grupperna dövblindfödd och dövblindbliven kan 

man också dela in i grupper enligt primärt funktionshinder och ålder för funktionsnedsättning 

eller enligt vilket första språk individen har (Mesch, 1998). Med andra ord finns det flera sätt att 

beskriva dövblindhet. Dövblindhet kan uppstå från infektioner, via parasitsmittning, bakterier 

eller virus. Kända infektioner som kan leda till att barn föds med dövblindhet är rubella, 

cytomegalovirus eller toxoplasma (Aitken, 2000). Förutom det kan det även uppstå 

olyckshändelser och sjukdomar i spädbarnets tidiga liv som kan leda till dövblindhet, exempelvis 

hjärnhinneinflammation som påverkar både barnets syn och hörseln (Personlig kommunikation 

Kerstin Möller 11/5-2012). Meningit är en infektion som kan skapa en funktionsnedsättning 

oavsett när det sker i livet, beroende på hur pass allvarlig infektionen är. Ett antal genetiskt 

nedärvda syndrom kan ge dövblindhet, såsom Alströms syndrom, Charge syndrom och Ushers 

syndrom. Vid Ushers syndrom kommer effekterna under barnets utveckling. Hörselnedsättningen 

märks oftast direkt vid födseln och kan vara allt från mild till svår hörselnedsättning. 

Synnedsättningen i sjukdomen varierar, den kan komma från sen barndom till tidig tonår och är 

progressiv. Det är svårt att veta hur pass mycket syn individen kommer förlora. Vidare kan 

dövblindhet innebära att individen har ytterligare funktionsnedsättningar. Andra faktorer som kan 

skapa dövblindhet är trauma, såsom en bilolycka som kan resulterar i att delar av hjärnan som 

processar syn och hörsel skadas. Vidare kan även äldre människor drabbas av dövblindhet till 

följd av åldrande (Aitken, 2000). 

 

1.3 Barn med dövblindhet 

Det är inte speciellt vanligt att barn föds med dövblindhet. Möller (2003) menar att ungefär 1 av 

10 000 nyfödda är drabbade. Då funktionsnedsättningarna varierar i art och grad är det viktigt att 

man tidigt sätter in insatser som kan hjälpa barnet med deras syn- samt hörselnedsättning, såsom 

förstärkande glasögon och hörapparater. Vidare är det viktigt att det sätts in insatser som 

underlättar kommunikationen för barnets vårdgivare, så de kan hitta sätt att kommunicera med 



 

 5 

sitt barn på (Chen, 2004). Den vuxnes stöd betyder mycket för barnets utveckling, speciellt under 

de tidiga åren i barnets liv. Genom växelverkan mellan barnet och den vuxne vidgas barnets 

värld. De vuxna som verkar kring barnet är förebilder, såväl som bollplank som ser till att 

förstärka barnets uttryckssätt genom att fylla i information hos barnet (Bjar & Liberg, 2010). 

Vilka metoder man använder beror på barnets kommunikationsläge, samt hur syn- och 

hörselnedsättningen ser ut. Vidare påverkas samverkan av om barnet har ytterligare 

funktionsnedsättningar som omfattar såväl fysiska funktionsnedsättningar, kognitiva 

funktionsnedsättningar, som beteendesstörningar. Chen (2004) menar att det är viktigt att få till 

ett samarbete mellan de professionella som är certifierade i synnedsättning samt i 

hörselnedsättning, för att möta barnets behov av kommunikation. Vidare menar Chen (2004) att 

det är viktigt att professionella utbyter kunskaper och färdigheter både inom sin disciplin, men 

även mellan disciplinerna för att underlätta kommunikationen för barnet. 

 

1.4 Kommunikations- och språkutveckling hos barn 

I den normala språkutvecklingen börjar barnets förverbala fas med skrik, gråt, gurgel och andra 

läten, signaler som ger uttryck för spädbarnets reaktioner. Spädbarnet kan imitera vissa 

ansiktsuttryck genom att le, sträcka ut tungan och gapa. Spädbarnet svarar på moderns 

ansiktsuttryck vilket förstärker bandet mellan mor och barn. Genom att använda sig av 

ögonkontakt med sin omgivning kan det nyfödda barnet delta i samtalet. De växlar mellan att titta 

på den som pratar för att behålla interaktionen samt avbryta genom att titta bort. Efter några 

månader kan barnet rikta sin blick åt samma håll som vuxna och efter ytterligare ett halvår kan de 

titta på samma sak. De allra viktigaste kommunikationssätten för ett litet barn är joller, leende, 

skrik och så småningom skratt. Forskning har visat att skrik är ett sätt för barnet att ta kontakt 

med sin omgivning, barnet skriker på olika sätt beroende på vad barnet vill (Johansson & 

Svedner, 2003; Bjar & Liberg, 2010).  

Joller utgår från den första växelverkan mellan barnet och den vuxne, vilket är ögonkontakten. 

Barnet och den vuxne ser varandra i ögonen samtidig som den vuxne talar med barnet. Efter en 

tid svarar barnet på detta genom att ge ifrån sig nöjsamhetsljud. Barnet provar att öppna och 

stänga munnen och åstadkommer då olika sug och smackljud. Barnets första språkljud, 

vokalkedjorna som ”oooo”, antar man är övningar för talmuskulaturen och ett uttryck för barnets 
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behov av kommunikation (Bjar & Liberg, 2010; Johansson & Svedner, 2003). Utifrån jollret 

börjar barnet efter en tid att använda sig av vad som kallas för stavelsejoller. Stavelsejoller är en 

räcka av konsonanter och vokaler t ex. : bababa, dadada (Håkansson, 1998; Johansson & 

Svedner, 2003). Även barn som föds döva, eller med hörselnedsättning jollrar på ungefär samma 

sätt som hörande till en början. De brukar sluta jollra vid 6 månaders ålder eftersom de inte 

uppfattar tal som riktas till dem och inte hör sina egna ljud (Bjar & Liberg, 2010; Johansson & 

Svedner, 2003). De utvecklar heller inte stavelsejollret (Håkansson, 1998). Kroppsspråket 

utvecklas också tidigt. Det finns ett nära samband mellan språk och gester då motoriken för dessa 

båda sköts från närliggande centra i hjärnan. Det kan vara förklaringen till att gesterna underlättar 

språkproduktionen (Johansson & Svedner, 2003). 

Mot slutet av det första levnadsåret har barnet dels utvecklat en fontetisk igenkänningsförmåga 

och ett förråd av minnesrepresentationer av ting, personer och händelser i omgivningen. När ett 

barn börjar tala växer ordförrådet långsamt, barnet kan behärska ca 25-30 ord. Efter den fasen 

följer ordförrådssspurten, där ordförrådet ökar mycket fortare. Den brukar börja mot slutet av 

barnets andra levnadsår, då lär sig barnet ca 10-20 ord per vecka (Bjar & Liberg, 2010; Johansson 

& Svedner, 2003). Mot slutet av andra levnadsåret kan barnet börja kombinera ord inom ett och 

samma yttrande. Till en början består kombinationerna av två ord och därför kallas denna fas 

förtvåordsstadiet. För att barnet ska klara tvåordssatser krävs att barnet har ett ordförråd på minst 

50 ord (Bjar & Liberg, 2010; Johansson & Svedner, 2003). I den åldern kan barnet använda sig 

av frågeord och ställa frågor till den vuxne.  

Vid tre års ålder har de flesta barn utvecklat ett grundläggande ordförråd och en grundläggande 

grammatik. Vidare har barnet även fått med sig grundläggande samtalsfärdigheter och kan 

påbörja ett samtalsämne, lägga in kommenterar, ge återkoppling i samtalet, ställa frågor, ge svar 

och ge samt följa uppmaningar. Mellan tre och fyra års ålder har ett barn lärt sig de mest 

grundläggande sätten att kunna uttrycka sig i språket. Att kunna förstå sådant som ligger längre 

bort eller rör andra personer är något som utvecklas med stigande ålder (Bjar & Liberg, 2010). 

Mellan tre och fem års ålder genomgår barnet en omfattande sociokognitiv utveckling som leder 

till att barnet ökat sin förmåga för att kunna sätta sig in i hur andra individer tänker. Detta är 

viktigt då barnet kan anpassa sig till mottagarens förutsättningar (Bjar & Liberg, 2010). I 

förskoleåldern äger samtalen rum i informella och vardagliga sammanhang där man samtalar i 

leken med kamrater och vuxna. En viktig komponent för att barnet skall lära sig språk är att det 
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sker i växelverkan med den omgivning barnet befinner sig i, då språkutvecklingen är förankrad i 

kognitiva och sociokulturella sammanhang. Det framväxande språket hos barnet formas dels av 

de biologiska processerna, samt de språkbruk som förs i barnets omgivning. Barnet genomgår 

många spurter i sin språkutveckling under förskoleåldern och detta fortsätter sedan både under 

och efter skolåldern hos barnet (Bjar & Liberg, 2010). 

 

1.5 Svårigheter att ta till sig och utveckla språk hos barn med dövblindhet 

För barnet som fötts med dövblindhet kan det innebära stora svårigheter att se och höra sina 

vårdgivare. Det är inte säkert att barnet kommer kunna söka ögonkontakt med sin mor. Vidare 

kan det innebära att spädbarnet ser sin mor med stor oskärpa, eller har svårt att urskilja sin mors 

röst från andra ljud runtomkring. De barn som har fötts med dövblindhet kan ha svårt att urskilja 

världen runt omkring honom/henne och det kan göra att barnet kan finna världen skrämmande, då 

bara vissa saker syns samt hörs. Spädbarnet kan inte ta del av de lekar med ljud- och synintryck 

som andra spädbarn kan. Det kan bli svårt för barnet att rikta sin uppmärksamhet mot 

vårdgivaren. Beroende på hur stor nedsättning barnet har i sin syn och hörsel kommer världen 

begränsas i varierande grader. Det största problemet för barn med dövblindhet är att de får färre 

sätt att ta emot och skicka information till andra. När syn och hörsel inte fungerar som den ska 

kopplas andra sinnen in för att kompensera. Ofta blir känseln ett viktigt komplement till syn och 

hörsel. Det gör att barnet blir mer beroende av sin känsel för att kunna ta del av leksaker och 

händelser, samtidigt som de skall engagera sig i interaktionen med andra. Det kan göra att det blir 

svårt för barnet att göra båda sakerna samtidigt (Pease, 2000) 

För de barn som har en normal språkutveckling bygger kommunikation på framsteg. För barn 

med dövblindhet blir detta oklart och barnets möjlighet att svara på kommunikationen lyckas inte 

alltid. Det kan resultera i att barnet drar sig undan från social kontakt, vilket kan leda till 

aggressioner då världen ses som ett hot och blir oviss. Det blir svårt för barnets föräldrar att läsa 

av barnets signaler, speciellt om barnet stänger sina föräldrar ute, eller visar litet intresse för 

interaktionen. Det kan även bli så att föräldrarna gör saker åt barnet istället för att vänta in barnet. 

Om barnet får lite eller ingen interaktion och aktivitet från sina föräldrar kan det göra barnet 

passivt. För att hjälpa ett barn med dövblindhet att utveckla kommunikation behöver man skapa 

en kommunikationsrik miljö både i hemmet och i förskola/skola för barnet. Alla i barnets närhet 

skall hitta sätt så att barnet kan kommunicera (Pease, 2000). 
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När man skall skapa kommunikation för barn med dövblindhet är det en rad faktorer man måste 

vara medveten om innan man bygger upp en kommunikationsprofil. Man behöver ha kunskap om 

barnets syn, hörsel, hur den taktila utvecklingen ser ut och om barnet kan använda sig av känseln 

för att utforska världen. Vidare behöver man veta hur den motoriska utvecklingen ser ut för 

barnet. Man behöver ta reda på om barnet kan använda sig av sin röst. Förutom det är den 

kognitiva förmågan viktigt att känna till. Man behöver veta hur utvecklingen ser ut för det 

specifika barnet i förhållande till utveckling hos barn i samma ålder. Man behöver även veta vilka 

kanaler barnet använder sig av för att kommunicera syn, hörsel eller motorik. Det finns olika sätt 

för det lilla barnet att lära sig kommunikationssätt (Pease, 2000). Fingerstavning, tal, taktila 

symboler, bilder och pictogram, symbolisk och ickesymbolisk kommunikation är några av de 

metoder som används. (Pease, 2000; Chen, 2004). 

 

1.6 Audionomens roll 

De yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn med dövblindhet (lärare, tal- och 

språkterapeuter, audionomer mfl.) spelar en avgörande roll för att upptäcka 

funktionsnedsättningarna, samt för att kunna ge tidiga insatser till dessa barn. Audionomer jobbar 

med individer som har hörselsnedsättning samt dövhet. Det innebär att audionomen har 

kompetens gällande hörsel och vilka insatser små barn med hörselnedsättning behöver. 

Audionomen kan se till att barnet får adekvat förstärkning i sin/sina hörapparater, samt att 

audionomen kan se till att det skapas en bra ljudmiljö för dessa barn. För att audionomen skall 

kunna förstå barnets kommunikationssätt är det viktigt att audionomet får lära sig hur den 

normala språkutvecklingen ser ut för ett litet barn, så att audionomen utifrån den kunskapen kan 

se hur barnet med dövblindhet kan tillgodogöra sig information från andra. Audionomen spelar 

även en viktig roll genom att lära ut kommunikationsstrategier (ansiktsuttryck, gester m.m.) till 

de som arbetar runt barnet med dövblindhet för att stödja barnets kommunikationsutveckling 

(Chen, 2004). Att informera samt dela med sig av sina kunskaper till andra är något som även 

audionomernas etiska kod föreskriver (SvaF, 2001). För att informationen om hörsel och 

strategier till pedagoger och närstående skall vara så adekvat som möjligt krävs att audionomen 

är väl inläst på hur ömsesidig påverkan skapas mellan pedagog och barnet med dövblindhet samt 

vilken roll pedagoger och närstående spelar i interaktionen med barn som har dövblindhet.  
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2. Syfte 

Studiens syfte är att utifrån litteraturen belysa vad som finns beskrivet nteraktionen mellan 

pedagoger och barn med dövblindhet och mellan närstående och barn med dövblindhet. Samt vad 

som är karaktäristiska kommunikationssätt för barn med dövblindhet.  

 

3. Metod 

I den här delen presenteras tillvägagångssättet för litteraturstudien. 

 

3.1 Sökstrategi och urvalskriterier  

Artiklar och avhandlingar har sökts inom ämnet dövblindhet med inriktningen barn med 

dövblindhet, pedagogers roll kring barn med dövblindhet samt närstående till barn med 

dövblindhet som kan hjälpa dem med deras interaktion. Sökningarna har skett i databaserna 

Summon, ERIC, CINAHL och PsycINFO. Sökningarna startades i Summon som är en söktjänst 

som enligt Örebro universitetsbiblioteks hemsida innehåller mycket av bibliotekets samlingar. 

ERIC är en databas som innehåller utbildnings- och undervisningsrelaterad dokumentation som 

exempelvis pedagogiska frågor och barn- och utvecklingspsykologi. CINAHL är en databas som 

täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsycINFO är en databas som täcker 

psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden 

som använts valdes för att svara på litteraturstudiens syfte. Sökningarna begränsades till en 

femtonårsperiod, 1997-2012, för att säkerställa att det material studien presenterar bygger på 

aktuell forskning inom området. Språken som inkluderades var engelska och svenska, dock 

hittades endast artiklar på engelska. Både kvantitativa och kvalitativa studier har inkluderats. 

Inom gruppen dövblindhet är det stora variationer gällande syn och hörsel men även andra 

funktionsnedsättningar. Det beskrivs sällan i artiklarna vilka funktionsnedsättningar utöver 

dövblindhet individerna i artiklarna har, därför har det inte gjorts några avgränsningar gällande 

ytterligare funktionsnedsättningar. Artiklar som behandlar dövblindhet hos barn med USHERS 

syndrom exkluderades då dessa barn föds med en hörselnedsättning, men med en syn som gör att 

de kan tillgodogöra sig språket innan synen prodigerar (Personlig kommunikation med Kerstin 

Möller 13/3-2012). För att öka trovärdigheten har båda författarna varit delaktiga i urvalet av 

artiklar. Tabell 4 nedan visar översikt över urvalet. Sökningarna har skett mellan februari och maj 

2012. I Summon har artiklar exkluderats efter granskning av titel och abstract, i övriga databaser 
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efter läsning av abstracts. För att få fram så relevanta artiklar som möjligt har sökningarna 

specificerats till artiklarnas abstract i första urvalet och lästs. Därefter har författarna läst 

inkluderade artiklar i fulltext. I de artiklar där relevant information hittades har artiklarnas 

referenser granskats och sökts vidare på, det har varit ett sätt att hela tiden utöka sökningarna 

kring studiens syfte. De sökord som använts är: 

Deafblind, children, congenital, congenitally och deafblindness 

Se inkluderade artiklar i artikelöversikten (bilaga 1). 

3.2 Dataanalys  

För genomförande av uppsatsen valdes innehållsanalys såsom det beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004). Innehållsanalys är en lämplig metod för nybörjare inom forskning och kan 

användas på olika djup och svårighetsgrader. Innehållsanalys innebär en ständig process där 

artiklarna läses växlande som helhet och delar av texten. För att en analys skall kunna 

genomföras måste materialet vara så pass stort att det kan ses som en helhet och tillräckligt litet 

för att kontexten skall kommas ihåg under hela analysen. Materialet till denna studie består av 12 

artiklar, vilket ansågs vara en lämplig mängd för analys. Själva processen gick till så att artiklarna 

lästes flera gånger för att få en känsla av helheten och för att utröna vad som var mest 

karaktäristiskt för varje artikel. För varje artikel antecknades reflektioner och tankar kring 

innehållet som kunde vara av betydelse för resultatet, samt vad som var karaktäristiskt i artikeln. 

För varje artikel plockades meningsbärande enheter ut, som sedan kondenserades. Kondensering 

av de meningsbärande enheterna innebär att texten kortas ned men innehållet förändrades inte. 

Till sist bildades koder som blev till subkategorier, som därefter resulterade i kategorier. 

Kategorisering är enligt Graneheim & Lundman (2004) kärnan i innehållsanalysen.  

Författarna granskade listan av kondenseringar, koder och kategorier och kunde urskilja 5 teman. 

Dessa teman anses av författarna innehålla den underliggande meningen i datamaterialet. En del 

artiklar behandlade flera teman, medan andra artiklar behandlade ett tema. 

3.3 Forskningsetiska problem 

Då författarna gjort en litteraturstudie anses det att det oftast inte finns några forskningsetiska 

problem med en uppsats. 
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Tabell 3. Exempel på tillvägagångssätt i analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori  Tema 

“Such implementation 

nevertheless requires 

ongoing investment in 
training interaction 

coaches and the 

allocation of time for 
coaching educators.”  

 

Det krävs fortsatt 

investering och tid för 

utbildning av 
pedagogerna.  

Utbildningen förstärks 

av tid och investering. 

Nyttan av habiliteringen 

kräver investering och 

tid för utbildning 

Utbildning av pedagoger 

“When given a nonlinear 
model that capture the 

elements of 

communication and 
synthesized the best 

practice in 

communication 
intervention, the teachers 

were able to choose their 

own point of  entry to the 
model that was based in 

the students’ needs.” 

 

Pedagogerna fick 
observera hur de lärde ut 

och hur de kunde 

förbättra detta via en 
kommunikationsmodell. 

I interventionen fick 
lärarna användning för 

sina egna erfarenheter 

Lärarnas erfarenhet och 
engagemang viktigt i 

utbildningen 

 

“All of the children in 

this heterogeneous group 

could share their 
experiences to some 

extent with their 

parents.” 

Alla barnen kunde dela 

vissa erfarenheter med 

föräldrarna 

Barnets interaktion och 

kommunikation 

Olika uttryckssätt av 

kommunikation 

Karaktäristiska 

kommunikationssätt för 

barn som har dövblindhet 

“Deafblind children are, 
more than  most other 

children, dependent on 

their parents or main 
carriers for   positive 

early development”  

 

barn med dövblindhet är 
beroende av sina 

föräldrar för utveckling 

beroende av föräldrar för 
kommunikativ 

utveckling 

Närståendes betydelse Föräldrarnas interaktion 
och kommunikation med 

sina barn 
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Tabell 4. Översikt över litteratursökning. Avgränsningar: Summon: 15 år, vetenskapliga artiklar. ERIC, CINAHL 

och PsycINFO: 15 år, vetenskapliga artiklar, abstracts. 

Databas Sökordskombination Antal  

träffar 

Inkluderade Unika  

träffar 

 1    

Summon Deafblind* + children 28 2 2 

ERIC Deafblind* + children 11 3 3 

CINAHL Deafblind* + children 9 1 (dubblett) 0 

PsycINFO Deafblind* + children 22 4 (tre dubbletter) 1 

 2    

Summon Deafblind* + congenital 83 6 (två dubbletter) 4 

ERIC Deafblind* + congenital 4 0 0 

CINAHL Deafblind* + congenital 5 0 0 

PsycINFO Deafblind* + congenital 5 0 0 

 3    

Summon Congenitally deafblind 7 3 (två dubbletter) 1 

ERIC Congenitally deafblind 4 3 (tre dubbletter) 0 

CINAHL Congenitally deafblind 2 0 0 

PsycINFO Congenitally deafblind 5 1 (dubblett) 0 

     

Manuell sökning  1 1 1 

TOTALT:  186 24 12 

 

4. Resultat 

Totalt inkluderades 12 artiklar, dessa var publicerade i 6 olika tidsskrifter varav den vanligaste 

var Journal of Visual Impairment & Blindness. Majoriteten av artiklarna var av kvalitativ art. 

Nedan presenteras de 5 teman som kom fram, utifrån artiklarna. I en del av artiklarna som 

presenteras i resultatet har författarna valt att ha med vissa aspekter som mer hör till studiernas 

metoddel. Det valdes att göra så i vissa fall då det ansågs vara av relevans för läsaren. 

Information författarna ansett haft sekundärt värde för läsaren för att kunna förstå resultaten har 
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lagts i artikelöversikten (bilaga 1). I artikelöversikten presenteras artiklarnas syfte, metod, 

deltagare samt resultat.  

 

4.1 Utbildningsmodeller för pedagogerna 

I det här avsnittet presenteras två olika utbildningsmodeller som använts både till pedagoger och 

närstående samt hur Diagnostic Intervention Model används i praktiken. 

 

Janssen et al har gjort ett flertal studier (2002; 2003; 2006; 2007; 2010; 2012) där de använder en 

modell som heter Diagnostic Intervention Model, hädanefter förkortad DIM. Modellen innebär 

att pedagogerna skall, med hjälp av en coach, lära känna igen barnens och sina egna signaler och 

beteenden för att anpassa interaktionernas innehåll efter barnens beteende. Modellen består av 5 

steg där man i första steget utreder de problemområden som finns. I andra steget samlar coachen 

ihop information om barnet samt barnets behov och förutsättningar. Sedan videoinspelas 

växelverkan mellan barn och pedagog i det tredje steget för att i det fjärde steget studera 

inspelningarna för att lära sig barnets specifika signaler, samt se på sina egna beteenden, för att 

kunna förbättra interaktionen. Till sist, i det femte steget, utvärderas modellen. När pedagogen 

och dennes coach ser på videoinspelningarna tittar man främst på vilka signaler barnet sänder och 

hur pedagogen svarar på dem, kvaliteten på kommunikationens innehåll samt syftet med den. När 

det handlar om barnets signaler och pedagogens svar bedömer man dem utifrån följande 8 

kategorier: 

 

 initiativtagande 

 bekräftelse på initiativtagande 

 respons på initiativtagande 

 turtagning 

 uppmärksamhet 

 intensitet i interaktionen 

 känslomässigt engagemang  

 självständighet. 
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I utvärderingen observeras hur ofta de 8 kategorierna förekommer både före och efter 

utbildningen. Genom att observera sina egna beteenden kan pedagogen lära sig att använda sig av 

rätt sorts respons på barnets olika beteenden. Janssen, Riksen-Walraven & van Dijk (2002) visar 

att det är möjligt att skapa en bättre interaktion i olika situationer genom att låta pedagogerna 

utbildas enligt DIM. 

Syftet med DIM är att pedagogerna skall lära sig ge barnen adekvat respons. I artikeln skriver 

Janssen et al. (2002) om lämpliga och olämpliga beteenden hos både pedagog och barn. Ett 

lämpligt beteende hos barnet är att be om uppmärksamhet på ett tydligt sätt, till exempel genom 

att lägga handen på pedagogens hand, att barnet gör ett val mellan två saker som erbjuds. Det 

som beskrivs som olämpligt beteende hos barnet är avbrytande av växelverkan, eller uttryckandet 

av frustration, gillande och ogillande med aggression vid interaktionen. Pedagogens roll är att 

svara barnet på rätt sätt. Använder barnet ett lämpligt beteende bör pedagogen besvara detta 

omedelbart genom att uppfylla barnets önskan eller neka, men då förklara varför. Pedagogens 

olämpliga beteende är här om responsen kommer för sent eller inte alls eller att neka barnets 

önskan utan följande förklaring. 

 

I Bruce (2002) används en kommunikationsmodell som bygger på 4 delar: form, funktion, 

innehåll och context (sammanhang). Form innehåller barnets uttryck och mottaglighet för 

kommunikationsmetoder, såsom användandet av kroppsspråk, hela och delar av ett objekt, 

texturer, gester, bilder, vokalisering och en eller två ord som verbaliseras via rösten eller med 

tecken. Funktion definieras som det upplevda syftet med kommunikationsförsöket. Studien 

fokuserar på tidiga funktioner för detta: protester, visa objekt, ge objekt, svara, märkning, begära 

objekt, begära åtgärder, kommenterar objekt och kommentera åtgärder. Innehåll: Innehållet i den 

verksamhet som barnet deltar i. Context: de sammanhang där kommunikationen sker. 

Det som är karaktäristiskt för DIM är att den tittar på beteenden som är lämpliga respektive 

olämpliga hos både barnet och dess kommunikationspartner, medan modellen på 4 delar mer 

beskriver tillväggångsätten som man använder sig av med barnen. Det modellerna har gemensamt 

är att pedagogerna via videoinspelningar får se hur deras samverkan med barnet fungerar 

tillsammans med en coach för att kunna utvärdera detta. 
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4.2 Utbildning av pedagoger 

Under den här rubriken presenteras 7 artiklar. Först presenteras 5 artiklars resultat gällande 

pedagogens utbildning. I 3 av artiklarna har pedagogerna utbildats enligt DIM och 2 enligt en 

annan kommunikationsmodell. I första undertemat presenteras barnets beteende utifrån DIM från 

2 artiklar. I det andra undertemat presenteras interaktionstagningarna mellan barn och pedagog 

från 2 artiklar. 

I resultatet från Janssens et al. studie (2002) såg man på 4 barns beteenden efter pedagogens 

utbildning i DIM. Ett barns pedagog hade ett lägre antal lämplig respons och ett högre antal 

olämplig respons under utbildningen gång, varför ger inte studien något svar på. För övriga 

pedagoger gällde att de lärde sig att ge rätt respons under perioden, de anpassade innehållet och 

fick därmed en mer harmonisk interaktion. I Janssen, Riksen-Walraven & van Dijks (2006) studie 

observerades samverkan mellan en pojke och en pedagog. Målen som sattes upp för pojken var 

att han skulle bli mer aktivt engagerad under kalenderträningen och vid påklädnad genom att visa 

mer initiativtagande, bekräfta pedagogens initiativ, ta längre turtagningar och visa 

självständighet. Utöver det var ett mål att uppnå fler känslor av välbefinnande hos pojken under 

dessa uppgifter. När pedagogen begränsade omfattningen av sitt initiativtagande uppfylldes 

samtliga mål. Vid uppföljning hade pedagogen ökat sitt initiativtagande igen och effekterna 

minskat hos pojken, men det var fortfarande bättre resultat än före pedagogens utbildning. I 

Janssen, Riksen-Walraven, van Dijk, Ruijssenaars & Vlaskamps studie (2007) undersöktes hur 

utbildning av pedagoger fungerade i grupp och individuellt. Studien visade att modellen var 

användbar för att skapa interaktioner i vardaglig miljö. Pedagogerna som deltog både i 

individuell utbildning och utbildning i grupp uttryckte att de upplevde kombinationen som 

mycket positiv. Slutsatsen för studien var att det i enstaka fall räckt med utbildning i grupp för att 

få god interaktionsträning. Överlag var dock en kombination att föredra, eftersom det i förväg 

inte går att säga om det räcker med enbart grupputbildning. 

I Bruce artikel (2002) används en kommunikationsmodell som bygger på 4 delar: funktion, form, 

innehåll och context (sammanhang). I resultatet från den första intervjuen framkom att lärare 1 

ville veta mer om hur barn med dövblindhet kan utvecklas, samt att hon ville köra ett fullständigt 

kommunikationsprogram med barnen. Vidare ansåg hon att det fanns brister i sina egna 

kunskaper och färdigheter, vilket hade inverkat på hennes förmåga att uppnå 

kommunikationsmålen. Lärare 2 ansåg hon att hon hade svårt att förstå sin elev, vilket gjorde det 
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svårt att arbeta med honom. Hon ifrågasatte även om det var optimalt att använda sig av en oral 

metod på eleven då det inte hade fungerade. Hon ville även få reda på nya sätt som man kunde 

jobba med barn som har dövblindhet, samt lära sig nya metoder till kommunikationsutveckling. 

Båda lärarna ville veta om det fanns utvecklings- eller undervisningsverksamhet som skulle 

kunna stödja deras arbete. Efter den andra intervjun samt utbildningens slut, reflekterade lärare 1 

över vad barnen försöker kommunicera, samt hur hon tolkar det. Hon använde sig nu av former 

och funktion med eleverna. Det hon ansåg var viktigast för eleverna var deras individuella 

egenskaper, behov, aktiviteter och rutiner i samband med den fysiska miljön. Lärare 2 berättade 

att gruppen som arbetade med eleven nu jobbade med form och innehåll i kommunikationen, 

samt att de introducerade tecken, då den verbala kommunikationen inte fungerat tidigare. Hon 

ansåg att modellen hade hjälpt dem till nya kommunikationssätt med eleven. 

I Bruce, Goldbold & Naponelli-Golds artikel från 2004 återanalyseras data från Bruce artikel från 

2002. I den nya studien såg författarna nu på lärarnas kommunikativa funktioner i interaktionen 

med barnen. Resultatet visar att de funktioner som mest uttrycktes av lärare 1 var fysiska 

åtgärder, direktiv och kommentarer om åtgärder. Lärare 2 vanligaste uttryck var frågor, direktiv 

och informera. Lärare 2 gjorde två förändringar till följd av det som hon hade lärt sig under 

utbildningen. Hon ökade frekvensen av sina interaktioner med eleven och hon meddelade färre 

frågor som en del av hennes försök att variera sina uttryck funktioner.  

Det som är karaktäristiskt från studierna som behandlar DIM är att det fanns ett varierat resultat 

hos pedagogerna som hade genomfört den. För flertalet hade modellen fungerat med barnens, 

även om det visade sig att effekterna i interaktionen hade minskat efter ett tag. Vidare så 

undersöktes hur utbildningen fungerade i grupp samt individuellt för pedagogerna. De som hade 

deltagit i både individuell samt grupp utbildning fann kombinationen som positiv. Författaren 

anser att ibland kan det räcka med grupputbildning, men att en kombination är att föredra. Det 

som är karaktäristiskt för den andra modellen är att man här ser vad som kan tillföras i 

kommunikationen med barnet.  

 

 

4.2.1 Barnens beteenden utifrån Diagnostic Intervention Model 

I nedanstående stycke presenteras två studier gjorda med DIM och hur det påverkade barnens 

beteenden samt initiativtagande. 
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I resultatet från Janssens et al. studie (2002) framgår att för 3 av de 4 barnen ökade antalet 

lämpliga beteenden, samt att olämpliga beteenden minskade efter pedagogens utbildning. För det 

fjärde barnet ökade de lämpliga samt olämpliga beteendena, men inte i lika hög grad. En 

förklaring till det kan vara att det fjärde barnet redan före utbildningen hade ett högt antal 

lämpliga beteenden. I Janssen et al. (2007) visade båda ungdomarna förbättringar i interaktionen 

efter pedagogernas utbildning, det visades genom att ungdomarnas initiativtagande ökade efter att 

pedagogerna begränsade omfattningen av sitt initiativtagande. 

Det som är karaktäristiskt för studierna är att DIM har visat på förbättrat resultat. Det som skiljer 

dem åt är att förbättringarna har skett på olika sätt. I en studie visar det sig att DIM har fungerat 

genom att barnen har ökat sina antal lämpliga beteenden, medans i den andra studien så visar det 

på initiativtagandet ökade. 

 

4.2.2 Interaktionstagning mellan barnet och pedagogen. 

I följande avsnitt presenteras två studier som behandlar lärarers interaktion samt kommunikation 

med sina elever. 

 I studien av Vervoled, Rick, Knoors, & van Dijk (2006) visade resultaten att det fanns 

växelverkan mellan läraren och barnet, men att de var vanligt att de missade varandras initiativ. 

Läraren tog flest initiativ som bestod av beröring, manipulera eller styra barnets händer eller 

andra delar av hans kropp. Lärarens initiativ framkallade reaktioner hos barnet i 33 % av fallen. 

Barnets initiativ ledde till reaktioner från läraren i 41 %. Om läraren reagerade på barnet ledde 

det i 42 % till nytt initiativ av barnet. När läraren inledde interaktionen svarade barnet i 26 % av 

fallen. Barnet inledde social interaktion 18,2 %, genom att peka på sitt favoritobjekt. Det var 

sällan barnet sökte närhet med läraren och ett undvikande beteende mot läraren observerades 

ofta. I Correa-Torres studie 2008 visade resultatet att de 4 eleverna hade mer social samverkan 

när de var i fristående verksamhet, eller arbetade en-mot-en med läraren. De beteenden som 

observerades mellan eleverna och deras kamrater eller vuxna varierade mellan 13 och 30 

interaktioner, med ett genomsnitt på 24. Den genomsnittliga tiden av interaktion per barn 

varierade från 9,12 sekunder till 19,66 sekunder, med ett medelvärde på 15,5 sekunder. 

Interaktion från läraren handlade om att hjälpa eleven och ge anvisningar vid varje aktivitet, och 
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ge stöd eller hjälp till eleven. Vidröra var den mest frekventa typ av interaktion från eleverna. 

Lärarna inledde i genomsnitt 18 interaktioner och eleven initierade ett genomsnitt av 6 av de 24 

interaktioner. 

Det som är karaktäristiskt för studierna är att det fanns växelverkan mellan barnen och deras 

lärare. Vidare visar bägge studierna på att eleverna var de som initierade interaktion minst. Det 

som skiljer studierna åt är tillvägagångsättet. I den ena studien interagerar läraren genom 

beröring, manipulera eller styra barnets händer eller andra delar av hans kropp. Medan i den 

andra studien hjälper läraren eleven vid aktiviteter genom att ge anvisningar eller stöd. 

 

4.3 Karaktäristiska kommunikationssätt för barn som har dövblindhet 

Barn med dövblindhet har svårare att kommunicera än seende och hörande barn. Då deras 

funktionsnedsättningar skiljer sig åt vad det gäller art och grad innebär det att de använder sig av 

olika sätt för att interagera med sin omgivning. Följande stycke behandlar hur barn som har 

dövblindhet visar sina kommunikationssätt samt interaktion med omgivningen. 

I Preislers artikel från 2005 gjordes fallstudier av 6 barn och deras samverkan med sina föräldrar. 

Karaktäristiska kommunikationsdrag för barnen i Preislers studie (2005) var bland annat 

utforskande av världen genom att röra vid olika objekt och jämföra dem med händer och mun. 

Ena barnet producerade ljud med leksaker genom att blåsa i dem, slå dem mot bord och härma 

ljudet. Barnen reagerade på vibrationer, ljud, röster och föremål. Några av barnen svarade på 

interaktionen med leenden, skratt, imitation av ljud och röster och kropps- och huvudrörelser. 

Andra hade en mer utvecklad kommunikation och kunde använda sig av enstaka ord, någon 

mening och tecken. I slutet av observationen hade samtliga barn utvecklats. En pojke visade nu 

intresse av social interaktion genom att pausa och invänta svar. En annan pojke började inbjuda 

sin mor i leken. En tredje pojke som kunde använda enstaka ord började i slutet av observationen 

prata mer och blev mer närvarande. Vidare lärde sig ett av barnen att använda taktila skyltar för 

”här” och ”nu”. En flicka kunde i slutobservationen använda ett par tecken på begäran, 

fingerstava sitt namn och nicka eller ge tecken som svar på frågor. 

Det som är karaktäristiskt för studien är att den visar på en variation, samt skillnad i hur barnen 

uttryckte sig både i sina interaktionssätt, samt kommunikationssätt med sina föräldrar.  
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4.4 Föräldrarnas interaktion och kommunikation med sina barn 

I det här avsnittet presenteras hur föräldrar interagerar och kommunicerar med sina barn utifrån 

Preislers fallstudie (2005). 

I Preislers artikel (2005) fokuseras det på den naturliga utvecklingen av kommunikation som sker 

mellan vårdgivare och barn med dövblindhet utifrån ett longitudinellt perspektiv. När man 

analyserade videoinspelningarna i detalj visade det sig att alla barnen och föräldrarna kunde 

kommunicera med varandra, även om uttrycken hos barnen emellanåt var svåra att tolka.  

Janssen, Riksen-Walraven & van Dijks studie från 2003 beskriver att kommunikationsavbrott 

handlar ofta om att barnet inte förstått en signal från sin vårdgivare. När barnet inte förstår pausar 

det ofta eller avbryter den växelverkan som sker. Det gäller då för vårdgivaren att byta signal till 

en annan som barnet förstår för att upprätthålla interaktionen utan avbrott. Något som 

uppmärksammas i Preislers (2005) observationer är kommunikationsavbrott där föräldrarna inte 

förstått barnet. Barnet visade i slutet av observationerna sitt intresse för interaktion genom att 

pausa och invänta föräldrarna, något som misstolkades till ointresse av hans föräldrar. 

Föräldrarna använde sig i det här fallet av kroppslig kontakt och imitationer i samverkan med 

barnet. 

Att upprätthålla interaktionen med barnen är något som framkommer som svårt i Preislers artikel 

(2005). I slutobservationen i ett av fallen är föräldrarna uppmärksamma på flickans uttryck, trots 

att samma dialoger som tidigare använts, och börjar blåsa eller röra vid flickans ansikte när en 

kommunikation är på väg att misslyckas och lyckas på så sätt upprätthålla interaktionen. 

I ett annat av fallen är barnet intresserat av social interaktion, men har svårigheter att interagera 

socialt och utforska världen samtidigt. Leken var ett viktigt och återkommande inslag för 

samverkan mellan barnet och föräldrarna. Modern lärde sig använda teckenspråk vilket ledde till 

att modern slutligen kunde delta och följa barnet i lekarna. 

Tecken, känsel och sång är återkommande i studien. I ett av fallen lär sig barnet att använda sig 

av taktila skyltar för ”här” och ”nu” vilket är ytterligare ett sätt att utveckla kommunikationen. 

Användandet av förälderns händer som hjälp är också en strategi som används av barnen. I de fall 

det var möjligt användes verbal kommunikation.  

Det som är karaktäristiskt för studien är att alla föräldrarna hade interaktion samt 

kommunikationssätt med sina barn. Det som skiljer fallstudierna åt är att merpraten av 

föräldrarna kunde hitta nya sätt till samverkan och kommunikation under studiens gång. Vidare 
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visade ett föräldrapar på att de kunde avvärja kommunikation som var på väg att misslyckas. Ett 

föräldrapar missade att deras barn hade en vilja till social interaktion, de tolkade det som 

ointresse. 

 

4.4.1 Närståendes betydelse för barnets möjligheter till kommunikation 

I nedanstående avsnitt presenteras en studie som behandlar mor- och farföräldrars roll i 

kommunikationen med barn som har dövblindhet. 

 

I Shaws studie (2005) skickades enkäter ut till föräldrar, som skulle besvara en egen enkät, samt 

utse en engagerad mor- eller farförälder som skulle fylla i en enkät. Utifrån dessa enkäter gjordes 

en innehållsanalys för att identifiera de- mor eller farföräldrar som var mest engagerade i sina 

barnbarn. Flera mor- och farföräldrar uttryckte en oro över avståndet till sitt barnbarn, eller att de 

arbetade deltid vilket förhindrade umgänget. De uttryckte att de ville var mer inblandade, bara de 

hade haft mer tid eller mindre avstånd till sitt barnbarn. En annan faktor som kan ha påverkat 

mor- och farföräldrarnas omsorg av barnbarnet, var att de önskade att föräldrarna skulle acceptera 

deras engagemang. En förälder konstaterade att farföräldern var överbeskyddande av barnet. En 

annan medgav att undanhålla information om barnbarnet från morföräldrar eftersom de oroade 

sig alltför mycket. Men det fanns också föräldrar som var glada över all tid som mor- och 

farföräldern spenderade med deras barn. Ett övergripande mönster hos mor- och farföräldrarna 

visade på oro och ångest inför barnbarnets framtid. Oro över om de skulle kunna få en anställning 

i framtiden, bo själva eller gå på universitet var något som nämndes av ett flertal mor- och 

farföräldrar. 

Det som är karaktäristiskt för studien är att mor- och farföräldrarna uttryckte oro, antingen över 

att de inte kunde umgås med sitt barnbarn, eller så var de mycket bekymrade över barnbarnets 

framtid och alla eventuella hinder som barnbarnet kunde stöta på. De skillnader som man kan se i 

studien var att en del föräldrar uppskattade mor och farföräldrarnas engagemang i sitt barnbarn, 

medan andra ansåg att mor eller farföräldern var för överbeskyddande eller att de oroa de sig för 

mycket. 
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4.5 Utbildning av närstående och hur det har påverkat deras interaktion 

I nedanstående stycke behandlas fyra studier om hur DIM kan tillämpas på vårdnadshavare. Samt 

hur DIM hade fungerat för vårdnadshavarna i deras interaktion samt kommunikation med barnet. 

I studien av Janssen, Riksen-Walraven, van Dijk & Ruijssenaars (2010) visas att DIM även går 

att tillämpas i hemmiljö. Genom individuell coachning kunde mödrarna få hjälp med att lära sig 

ge barnen adekvat respons på barnens signaler och förbättra ömsesidigheten i interaktionen. I 

studien användes DIM i de närståendes hemmamiljö. Genom individuell utbildning ville 

mödrarna få hjälp i interaktionen med barnen för att barnen skulle känna sig förstådda. De ville 

lära sig agera adekvat på barnens signaler, samt förbättra ömsesidigheten i samverkan. För att 

uppnå målen valde man ut situationer som var tydliga för interaktionsträning. För att barnen 

skulle uppnå målen, så krävdes det att de tog flera, initiativ, gav fler lämpliga svar och färre 

olämpliga svar. Mödrarnas uppgift var att bekräfta barnet och begränsa omfattningen av sitt 

initiativtagande. 

I Janssens et al. studie från 2003 studerades beteenden hos både barn och vårdgivare enligt DIM. 

Vårdgivarna begränsade omfattningen av sitt initiativtagande och väntade in barnen mera. Det 

ledde till att 6 av kategorierna förbättrades efter studien: initiativtagandet, bekräftelse på 

vårdgivarnas initiativ, ökad respons på initiativ, uppmärksamhet, känslomässigt engagemang och 

självständighet. Författarna menar att även om interaktionsträningen var framgångsrik krävs 

fortsatt investering och tid för utbildning av vårdgivarna. Det är viktigt med vidareutbildning och 

uppföljning för att barnen med dövblindhet verkligen ska kunna dra nytta av habiliteringen. I 

Janssen, Riksen-Walraven, van Dijk, Huisman & Ruijssenaars senaste studie (2012) behandlas 

omanalyserad data från studien 2003. I studien rapporterades den ihållande interaktionen och 

varaktigheten av den längsta sekvensen. Resultaten visar genomgående positiva effekter efter 

utbildning av vårdgivarna. Författarna menar att tid i interaktion med ett barn som har 

dövblindhet är avgörande för att det inte skall uppstå för många kommunikationsavbrott. I 

studien av Janssen et al. (2010) visade coachningen att mödrarna hade lärt sig ge adekvat respons 

på barnens beteende och växelverkan hade förbättrats. Ena modern uppvisade vissa brister i 

interaktionen efter utbildningen. Hon gav fler godkännande och icke-godkännande svar, men 

färre bekräftelser. Efter coachningen tog barnen fler initiativ och gav färre olämpliga svar och ena 

barnet visade fler turtagningar. 
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De karaktäristiska för studierna är att interaktionerna blivit bättre efter utbildning enligt DIM. Det 

som skiljer studierna åt är att i en studie visade en av mödrarna brister i sin interaktion efter 

utbildningen. Vidare pekar en studie på att det även behövs vidareutbildning samt uppföljning för 

att barnen verkligen skall dra nytta av habiliteringen. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Författarna anser att innehållsanalysen har gett svar på hur pedagogerna och närstående i de 12 

studerade artiklarna arbetar för att skapa interaktion med barnet med dövblindhet. Vidare har den 

gett visst svar på vilken roll pedagogerna och närstående spelar i samverkan med barn som har 

dövblindhet. Författarna kan ha styrt kategoriseringen utifrån eventuella förutfattade meningar. 

Det är enligt Graneheim och Lundman (2004) inte möjligt att lägga förutfattade meningar helt åt 

sidan, men genom medvetenhet kan denna påverkan minimeras. Författarna anser att 

medvetenheten kring problemet funnits med under arbetets gång. Författarna har analyserat 

hälften av artiklarna var och kategoriserat var för sig. För att minimera risken för alternativa 

tolkningar har kategoriseringarna diskuterats och tillsammans har författarna fastställt kategorier 

och teman.  

Författarna valde att tidsbegränsa litteratursökningen till 15 år. Tidsbegränsningen kan ha gjort att 

viktiga artiklar missats, men författarna anser att det vägs upp av att istället ha mer aktuella 

artiklar som uppsatsen grundats på. Aktuella studier styrker trovärdigheten för resultatet. 

Slutligen hamnade artiklarna inom en tidsram på 10 år, nämligen mellan 2002 och 2012. Det har 

inte varit något problem att översätta artiklarna till svenska, därmed är risken för 

felöversättningar liten. Då författarna endast inkluderade artiklar skrivna på engelska och svenska 

har det automatiskt försvunnit studier inom området som är skrivna på andra språk.  

Både kvantitativa och kvalitativa studier har använts. De artiklar författarna funnit är främst av 

kvalitativ art då forskare ofta vill se på individnivå hur barn med dövblindhet kommunicerar och 

interagerar. De kvalitativa studierna ser på enskilda barn, pedagoger och närstående och hur deras 

samverkan fungerar utifrån barnets unika behov och beteende. Då, som nämnt i bakgrunden, 

dövblindhet varierar mycket från fall till fall och på grund av heterogeniteten är det svårt att göra 

kvantitativa studier i ämnet.  
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Forsberg & Wengström (2008) menar att de inkluderade artiklarna som kommit med i studien 

skulle ha fått tillstånd från en etisk kommitté. Författarna har haft det i åtanke under arbetets 

gång, men ganska snart såg författarna att det är få artiklar som skriver något om den etiska 

aspekten. På grund av det fick författarna utesluta de etiska övervägandena, då det skulle bli 

alltför svårt att finna lämpliga artiklar till uppsatsen. 

5.2 Resultatdiskussion 

För att förbättra växelverkan mellan pedagoger och barn med dövblindhet är det viktigt att 

pedagogen genomgår utbildning som kan främja interaktionen som sker mellan pedagogen och 

barnet. I de studier som lästs kom det fram två utbildningsmodeller. En återfanns i flera artiklar, 

där samma författare använt sig av modellen flera gånger, medan den andra återfinns i två studier. 

Det som stärker DIM som utbildningsmetod är att i resultaten framkom det exempel på när 

utbildningen av pedagogerna inte har fungerat optimalt, (Janssen, Riksen-Walraven & van Dijks, 

2006) eller där pedagogerna använt sig av fel metoder utifrån modellen (Janssens et.al 2002). Det 

visar på att författaren inte försöker ställa sin egen forskning i ett enbart positivt perspektiv. 

Vidare tar författaren upp betydelsen av att förutom att pedagogerna genomgår utbildning, 

behöver de även uppföljning och vidare utbildning för att interaktionen skall upprätthållas, 

utvecklas och fungera (Janssen, Riksen-Walraven, van Dijk, Ruijssenaars & Vlaskamps, 2007). 

Vidare förstärks DIM av att den har använts i flera studier, samt att studien från 2003 

återanalyserades 2012 (Janssen et al. 2003; Janssen 2012). 

Vikten av utbildning kom vidare fram i en studie av Vervoled, Rick, Knoors, & van Dijk (2006) 

som kvantifierat växelverkan mellan en elev och en lärare, där det visade sig att läraren hade 

missat 59 % av barnets försök till interaktion vilket antyder att läraren hade haft nytta utav att 

använda sig av en kommunikationsmodell med sin elev. Samtliga studier kring DIM visar på att 

barnens, vad författarna kallar för lämpliga beteende, ökade i samverkan med pedagogerna efter 

pedagogens utbildning. 

Det har även lästs två studier som använt sig av en annan modell. I den ena studien av Bruce 

(2002) genomfördes modellen och i den andra (Bruce, Goldbold & Naponelli-Golds, 2004) 

analyserades den utifrån vilka interaktions- samt kommunikationssätt som framkom i den första 

studien. Skillnaden mellan dessa två utbildningsmodeller är att DIM mer ser till de beteenden 

som uttrycks av både pedagogen och barnet, medan modellen på 4 delar ser till vilka uttryckssätt 

pedagogen kan använda sig av i interaktionen med barnet, utan att värdera om ett beteende är 
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lämpligt respektive olämpligt vare sig från pedagogens sida eller barnets sida. Författarna till 

uppsatsen ställer sig här kritiska till att det i DIM talas om lämpligt respektive olämpligt beteende 

hos barnen. Författarna till uppsatsen anser att det hade kunnat uttryckas på ett annat sätt än vad 

författarna till studierna gjort.  

 

I två studier som lästs har växelverkan med barnen enbart observerats utan att pedagogerna innan, 

eller under studiens gång har genomgått någon utbildning. I den ena studien av Vervoled, Rick, 

Knoors, & van Dijk (2006) har det framkommit att lärarens initiativ framkallade reaktioner hos 

barnet i 33 % av fallen, samt att barnets initiativ till interaktion ledde till reaktioner från läraren i 

41 % av fallen. Andra aspekter som var av intresse i den här studien var att barnet inledde social 

interaktion i 18,2 %, samt att det var sällan som barnet sökte närhet med läraren och att barnet 

ofta använde ett undvikande beteende mot lärararen. I den andra studien av Correa-Torres (2008) 

framkommer det att den interaktion lärarna hade med sina elever var anvisningar, eller att ge stöd 

och hjälp till eleven. Det mesta av den sociala interaktionen uppkom då barnet jobbade en-mot en 

med läraren. Det resultaten här visat på är hur pass stor roll pedagogerna spelar i barnets 

interaktion- och kommunikationsutveckling, samt hur pass viktigt det är att pedagoger får 

adekvat utbildning som innebär att de kan hjälpa barnet i detta. 

 

Det är ofta föräldrarna som är den part som spelar en mycket centrerad roll i interaktionen med 

barn som har dövblindhet. Det är de som oftast först märker av att barnet har en 

flerfunktionsnedsättning. I en studie nämns att föräldrarnas djupa kunskap om sitt barn kan vara 

avgörande när det kommer till att läsa barnets ofta subtila signaler (Janssen et al 2010).  En annan 

studie (Preisler, 2005) lyfter dock fram ett exempel på när föräldern misstolkar barnets intresse av 

interaktion för ointresse. 

DIM används inte bara för att utbilda pedagoger, utan även för att utbilda närstående. I studier 

som lästs har resultatet varit blandat. I en (Janssen, Riksen-Walraven & van Dijks, 2003) studie 

hade interaktionsträningen varit framgångsrik för medparten av vårdnadshavarna och resultaten 

har visat på att det har gett positiva effekter för växelverkan samt kommunikationen mellan 

närstående och deras barn. Även här visar författaren att man inte presenterat arbetet i enbart 

positiva ordalag, genom att i en studie (Janssen et al. 2010) kommentera att coachningen inte 

fungerat optimalt, vilket ytterligare förstärker trovärdigheten i resultaten från författaren. Det som 
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framförs av författarna i en studie (Janssen, Riksen-Walraven & van Dijks, 2003) är att även om 

interaktionsträningen har varit framgångsrik behövs det uppföljande utbildning av vårdgivarna, 

detta för att barnet ska kunna dra nytta av habiliteringen. Förslaget förstärks utav en studie 

(Preisler, 2005) där det genomförts flera fallstudier av barn och man kunde se att vissa föräldrar 

kontinuerligt utvecklar sin interaktion och kommunikationsaspekter för att matcha barnets behov. 

I de fall där föräldrarna inte varit uppmärksamma på hur de kunde följa upp interaktionen som 

var på väg att avbrytas, kan man se att dessa föräldrar skulle dra nytta av att genomgå utbildning 

för att få till en bättre samverkan och kommunikation med sitt barn.  

Utifrån de studier författarna läst kom funderingen upp om de förlegade könsroller blir mer 

uttryckta när det kommer till närstående och deras barn. Författarna har uppmärksammat att det 

sällan nämns något om fäderna till barnen med dövblindhet i lästa artiklar. Studierna fokuserar 

ofta på moderns roll eller på föräldrarna som en enhet, endast i Preislers studie (2005) nämns 

fäderna genom att man får följa interaktionen som sker mellan fadern och barnet. Vidare 

framkommer det i Shaws (2005) artikel att det oftast var mor- eller farmodern som var den 

individ som hade mest kontakt med sitt barnbarn. Det författarna till uppsatsen här funderar över 

är om studierna kan visa på att det finns olika förväntningar på kvinnors och mäns roller, samt 

om dessa blir förstärkta när ett barn får ett flerfunktionshinder. 

 

Då författarna till uppsatsen inte läst om utbildning när det kommer till andra närstående kan de 

inte uttala sig om hur det ser ut på det området. Den enda slutsats som kan dras utifrån en artikel 

(Shaw 2005) som behandlade mor- och farföräldrars betydelse för barn som har dövblindhet, är 

att författarna till uppsatsen anser att det skulle vara av nytta för de som deltog i den studien att 

ha fått tillgång till utbildning. Dels hade det varit en bra kunskap för dem att veta mer vad gäller 

barnets flerfunktionsnedsättning, men även hur de skall kommunicera med sina barnbarn på ett 

adekvat sätt. Författarna till uppsatsen grundar det på att majoriteten av deltagarna från den 

studien uttryckte oro för barnens framtida möjligheter inom olika områden. Hade de haft tillgång 

till utbildning hade det kunnat innebära att de kunnat komma bort från sin oro och mer 

koncentrera sig på hur de kan hjälpa barnet till bättre kommunikation.  

 

I tre av de studier som lästs av författarna till uppsatsen har det funnits karaktäristiska drag i de 

kommunikations- och interaktionssätt hos barnen med dövblindhet. Den studie som har täckt 
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detta område mest utifrån materialet är en studie av Preisler (2005). Studien behandlade 6 

fallstudier av barn. Där beskrivdes de kommunikationsätt barnen använde sig av när de 

interagerade med sin omgivning. Det studien framförallt visade på var det spann av olika 

kommunikations- och interaktionssätt barnen använde sig av. Allt från att en del barn kunde 

vidröra objekt som en form av interaktion, till ett barn som under studiens gång lärde sig att 

använda det talade språket. Två andra studier registrerar barnens kommunikations- och 

interaktionssätt. I en studie av Vervoled, Rick, Knoors, & van Dijk (2006) pekade barnet på sitt 

favoritobjekt, vilket var det främsta sättet till växelverkan med sin lärare. I studien av Correa-

Torres (2008) var vidröring den mest frekventa interaktionen hos eleverna.  

I de artiklar författarna läst har audionomen inte förekommit, trots att audionomen kan hjälpa 

både barnen, närstående och pedagogerna. I Preislers artikel (2005) framkom exempelvis att ett 

barn producerade ljud med hjälp av sina leksaker. Enligt författarna kan man här se vilken 

betydelse en audionom spelat i detta sammanhanget. Audionomen hade uppmärksammat denna 

aspekt och förstått utifrån barnets beteende att barnet har vissa hörselrester kvar och tillsammans 

med en läkare kunnat utreda vilka insatser som kan hjälpa barnet så att hon/han kan använda sig 

mer av sin hörsel. Även i de utbildningar pedagoger och närstående genomgick i ett flertal studier 

hade audionomens stora kunskap om hörsel kommit till nytta genom att i utbildningen berätta om 

hur hörseln fungerar, samt vilka konsekvenser det blir när en individ inte hör. Vidare kan 

audionomen undervisa i hur pedagogerna och närstående kan underlätta kommunikationen 

genom att använda sig av strategier när de är med barnet. Dessa aspekter är något som framgår i 

audionomernas etiska kod (SvaF, 2001) att audionomen skall verka för. En annan aspekt av den 

etiska koden är att audionomer skall verka för en god ljudmiljö. Författarna anser att audionomer 

med sin kunskap kring området kan bidra i utbildningen av närstående och pedagoger genom att 

förmedla hur man kan förbättra ljudmiljön som barnen verkar i genom att undanröja onödiga ljud. 

I barnets hemmiljö kan man underlätta för barnet genom att stänga av TV och radio under samtal, 

att man tänker på avståndet till den man pratar med m.m. I pedagogernas verksamhet kan man se 

till att en bullermätning utförs, så man kan se vilka störande ljud som återfinns i barnets miljö 

(fläktar, ljud från utdragna stolar utan stolstassar m.m.) och vad man kan ändra för att dessa 

störande ljud kan minimeras. 
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Slutsatser 

Författarna till uppsatsen anser att det genom studiens teman belysts att det främsta sättet för 

pedagogerna att utveckla en fruktbar interaktion med barnen är när de genomgår utbildning. 

Pedagogerna får här verktyg som de kan använda sig av vid interaktionen med barn som har 

dövblindhet. I de fall där pedagogen saknar kunskap, eller utbildning i hur man agerar på ett 

adekvat sätt med barnet har det visat sig att interaktionen med barnen inte har fungerat optimalt. 

Studierna har visat på att föräldrar samt närstående spelar en viktig roll för att utveckla 

kommunikationsmöjligheterna. Författarna har läst studier som behandlar hur man via utbildning 

av mödrar kan få till en bättre samverkan med barn som har dövblindhet. En kvantitativ studie 

har behandlat hur mor- och farföräldrar kan hjälpa barnen i deras utveckling. Det den studien 

visar på är att även andra närstående än enbart vårdnadshavarna skulle dra nytta av utbildning för 

att skapa god kommunikation med barn som har dövblindhet.  

I de artiklar som författarna läst har inte audionomen varit förekommande. Att audionomen har 

en stor betydelse för att kunna hjälpa till, att dels ge barnet adekvat förstärkning genom 

hörapparater, se på hur man kan förbättra ljudmiljön för barnen, samt genom att kunna informera 

närstående och pedagoger angående både hörsel och kommunikationsstrategier är aspekter som 

tas upp av författarna i bakgrunden. 

Det författarna saknar i de studier som beskriver utbildningar och dess effekter är frånvaron av 

professionella som arbetar inom både hörsel- och synområdet. För att göra dessa utbildningar 

bättre hade det varit önskvärt att man inom utbildningen introducerad dessa specialister. De hade 

kunnat informera utifrån sin egen disciplin i början på utbildningen till närstående och 

pedagogerna. Vidare hade de kunnat medverka vid videoanalyserna för att se om de närstående 

eller pedagogerna hade uppfattat, eller missuppfattat, barnets försök till att skicka information. 

Författarna till uppsatsen grundar detta på att i de studier som lästs har barnens 

kommunikationssätt haft ett spann av uttryckssätt som med rätt hjälp kan vidareutvecklas. För att 

det skall kunna ske behövs specialisternas kompetens inom både hörsel- och synområdet.  

Dessa specialister kan analysera barnets, närståendes samt pedagogernas beteende utifrån sitt 

specifika kunskapsområde. Detta för att kunna hjälpa dessa individer till adekvat hjälp som 

grundar sig på hur flerfunktionsnedsättningen ser ut för det specifika barnet. 

Då barn som har dövblindhet dels är en liten population, samt att de har väldiga variationer i sina 

funktionsnedsättningar, är det svårt att få ett större antal individer med samma 
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funktionsnedsättningar i en studie. Författarna till uppsatsen anser därför att det utifrån resultaten 

vore av största vikt för den här gruppens kommunikationsutveckling, är att pedagoger samt 

närstående dels får tillgång till utbildning i hur man kan hjälpa dem i sin 

kommunikationsutveckling, men framförallt att utbildningen följs upp så att pedagogerna och de 

närstående kontinuerligt lär sig att utveckla sina, samt barnets kommunikationsmöjligheter. 
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Bilaga 1 Artikelöversikt 

Författare/År Titel Syfte Metod Deltagare Resultat 

Bruce, S. 

(2002) 

Impact of a 

communication 

intervention model 

on teachers 

practice with 

children who are 

congenitally deaf-

blind. 

Var att se hur två lärare 

som inte har 

specialutbildning inom 

dövblindhet tänker och 

undervisar barn som har 

dövblindhet innan samt, 

efter de fick genomgå ett 

kommunikationsprogram 

Interjuver före och efter 

att lärarna hade fått 

utbildning i en 

kommunikationsmodell 

på 4 delar. Samt 

videoinspelningar som 

analyserades mellan 

läraren och forskaren, 

innan samt efter de tagit 

del av 

kommunikationsmodell

en. 

 

2 lärare 

samt 3 

elever 

Visar att lärarna utvecklade sitt 

tänkande och agerande i hur de 

skulle få till bättre 

kommunikation med sina elever. 

Bruce, S., 

Godbold, E. & 

Naponelli-

Gold (2004) 

An Analysis of 

Communicative 

Functions of 

Teachers and Their 

Students Who Are 

Congenitally 

Deafblind. 

Syftet med studien var att 

titta på de kommunikativa 

aspekterna funktion, 

innehåll och kontext 

utifrån en studie som 

tidigare gjordes av Bruce 

2002. 

 

Tidigare videoinspelat 

material av interaktion 

och kommunikation 

mellan lärarna och 

eleverna användes, som 

nu kodades, samt 

registrerades via 

protokoll av två 

observatörer  

 

2 lärare och 

3 elever 

som ingick i 

studien av 

Bruce från 

2002 

Lärare 1 kommunikativa uttryck 

var fysiska åtgärder, direktiv och 

kommentarer om åtgärder. Elev 

1s mest frekventa 

kommunikation var protester 

och fysisk samarbete. Elev 2s 

mest frekventa kommunikation 

var att använda sig av 

kroppspråket. Lärare 2s 

kommunikativa uttryck var 

frågor, direktiv och informer. 

Elev 3s mest frekventa 

kommunikation var att svara på 

interaktionen genom fysiska 

åtgärder som visar förståelse. 



 

 2 

Correa-

Torres, SM 

(2008) 

Communication 

Opportunities for 

Students With 

Deafblindness in 

Specialized and 

Inclusive 

Settings: A Pilot 

Study. 

Var att se om barn 

som utbildas inom 

allmänna skola har 

ökad kontakt med 

sina kamrater. 

 

Författaren observerade 

barnen i deras 

klassrumsaktiviteter. via 

intervall inspelning, vilket 

innebär att man observera 

en persons beteende. i 

specifika block av tid. 

Under observationen, 

samlade författaren 

information om 

klassrumsklimat och 

rutiner, samt antalet elever 

och vuxna iklassrummet. 

4 elever i 

varierande 

åldrar från 4 

till 7 år 

gamla. 

Majoriteten av sociala 

interaktioner eller 

kommunikationsmöjligheter 

som elever med 

dövblindhet hade i sina 

pedagogiska sammanhang 

var med vuxna, inte med 

kamrater. De flesta av dessa 

interaktioner inträffade när 

den vuxne arbetade en-mot-

en med barnet 

Janssen, MJ., 

Riksen-

Walraven, M. 

& van Dijk 

JPM.  

(2002) 

Enhancing the 

Quality of 

Interaction 

Between 

Deafblind 

Children and 

Their Educators. 

Att studera effekterna 

av Diagnostic 

Intervention Model 

för att förbättra 

interaktionskvaliteten 

mellan pedagoger och 

barn med 

dövblindhet. 

Pedagogen tränades att ge 

adekvat respons på barnens 

lämpliga och olämpliga 

beteende. Videoobservation 

gjordes av barnen och deras 

pedagog under en 16-

veckors period, 2x10 

minuter varje vecka. 

4 barn (6-9 

år) med 

dövblindhet 

och deras 14 

pedagoger. 

3 av 4 barn visade ökande 

lämpliga beteenden och 

minskande olämpliga 

beteenden i interaktionen 

med pedagogerna. 

Janssen, MJ., 

Riksen-

Walraven, M. 

& van Dijk 

JPM.  

(2003) 

Effects of an 

Intervention 

Program to Foster 

Harmonious 

Interactions 

Between Deaf-

Blind Children 

and Their 

Educators. 

Att studera effekterna 

av Diagnostic 

Intervention Model 

för att förbättra 

kvaliteten på daglig 

interaktion mellan 

vårdgivare 

(pedagoger, 

vårdgivare och 

mödrar) och barn med 

dövblindhet 

Videoanalysering.  

Observation av 

interaktionen mellan barn 

och pedagoger både före 

och efter utbildning på 

video. Vårdgivarna tränades 

att lära känna igen barnens 

signaler och ändra sitt eget 

beteende gentemot barnet. 

6 barn med 

dövblindhet 

och deras 14 

vårdgivare. 

Modellen visas effektiv i 

flera vardagliga situationer. 

Efter vårdgivarnas 

utbildning visas 

förbättringar i 6 av 8 

kategorier. 
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Janssen, MJ., 

Riksen-

Walraven, M. 

& van Dijk 

JPM.  

(2006) 

Applying the 

Diagnostic 

Intervention 

Model for 

Fostering 

Harmonious 

Interactions 

Between Deaf-

Blind Children 

and Their 

Educators: A 

Case Study. 

Att visa hur Diagnostic 

Intervention Model 

fungerar i praktiken 

genom att beskriva den 

utifrån en fallstudie av 

en pojke. 

Videoanalys.  

Observation av 

interaktionen mellan barn 

och pedagog både före 

och efter utbildning på 

video. Med hjälp av en 

coach får pedagogen 

individuell coachning 

under 15 veckor. 

Pedagogen får lära att 

utvärdera sitt beteende 

gentemot barnet med 

dövblindhet enligt 

Diagnostic Intervention 

Model. 

1 barn med 

dövblindhet 

och 1 

pedagog. 

När pedagogen 

begränsade omfattningen 

av sitt initiativtagande 

uppfylldes samtliga mål 

för uppgifterna 

Janssen, MJ., 

Riksen-

Walraven, 

JM., van Dijk, 

JPM., 

Ruijssenaars 

W. AJJM.& 

Vlaskamp, C.  

(2007) 

Team Interaction 

Coaching with 

Educators of 

Adolescents Who 

Are Deaf-Blind: 

Applying the 

Diagnostic 

Intervention 

Model. 

Att belysa användningen 

av Diagnostic 

Intervention Model 

genom att låta 

pedagogerna till barn 

med dövblindhet få 

utbildning både 

individuelltoch i grupp 

Observation av 

interaktionen mellan barn 

och pedagoger både före 

och efter utbildning på 

video. Utbildningen varar 

11 veckor. Pedagogerna 

utbildas både individuellt 

och i grupp av två 

kommunikationscoacher. 

 

2 ungdomar 

med 

dövblindhet 

och 10 av 

deras 

vårdgivare. 

Diagnostic Intervention 

Model visar sig vara 

framgångsrik. 

Pedagogerna tar ett steg 

tillbaka och ungdomarna 

visar mer initiativtagande 

och självständighet. 

Kombinationen att utbilda 

både individuellt och i 

grupp är att föredra 

framför enbart 

grupputbildning. 
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Janssen, MJ., 

Riksen-

Walraven, JM, 

van Dijk, JPM. 

&Ruijssenaars 

W. AJJM.  

(2010) 

Interaction 

Coaching with 

Mothers of 

Children with 

Congenital Deaf-

Blindness at 

Home: Applying 

the Diagnostic 

Intervention 

Model. 

Att beskriva 

användningen och 

effekten av Diagnostic 

Intervention Model 

utifrån en fallstudie av 2 

barn och deras 2 mödrar. 

Observation av 

interaktionen mellan barn 

och mor både före och 

efter utbildning på video. 

Mödrarna utbildas under 

6 respektive 8 veckor 

individuellt av en 

kommunikationscoach 

enligt modellen. 

2 barn med 

dövblindhet 

och deras 2 

mödrar. 

Efter coachningen av 

mödrarna lärde de sig ge 

adekvat respons på 

barnens beteende och 

interaktionen 

förbättrades. Ena modern 

uppvisade vissa brister i 

interaktionen även efter 

utbildningen. Modellen 

visas användbar även för 

tillämpning i hemmiljö. 
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Janssen, MJ., 

Riksen-

Walraven, 

JM., van Dijk, 

JPM., 

Huisman, M. 

& 

Ruijssenaars 

W. AJJM.  

(2012) 

Research Report: 

Enhancing 

Sustained 

Interaction 

Between 

Children with 

Congenital Deaf-

Blindness and 

Their Educators. 

Att visa effekterna av 

Diagnostic Intervention 

Model som en hållbar 

interaktionsträningsmodell. 

Omanalysering av 

videoinspelningarna 

från studien 2003. 

Analysen avser 34, 14, 

12, 8, 4 respektive 2 

observationer. 

6 barn med 

dövblindhet 

och deras 14 

vårdgivare. 

Resultaten visar 

genomgående positiva 

effekter i interaktionen 

efter utbildning av 

vårdgivarna. Tid i 

interaktion med ett barn 

med dövblindhet är 

avgörande för att det inte 

skall uppstå för många 

kommunikationsavbrott. 

Preisler, G.  

(2005) 

Development of 

communication 

in Deafblind 

Children. 

Var att beskriva 

utvecklingen av 

kommunikationen mellan 

Barn som har dövblindhet 

och deras föräldrar i 

verkliga situationer 

Longitudinella 

observationer via 

videoinspelningar i så 

verkliga situationer som 

möjligt under en 2 års 

period. Totalt 34 

videoinspelningar.  

 

6 barn och 

12 föräldrar 

Visade det att alla barnen 

kunde kommunicera med 

sina föräldrar och 

föräldrarna kunde 

kommunicera med sina 

barn. Men uttryckssätten 

till kommunikation kunde 

variera och var ibland 

svåra att tolka, 

Shaw, S-L 

(2005) 

Grandparent 

involvement in 

communication 

development of 

Children who are 

deafblind. 

Var att undersöka och 

identifiera behov som mor 

och farföräldrar kan ha för 

att mer effektivt kunna 

delta i barnets 

kommunikationsutveckling 

Enkäter skickades ut via 

post till 

vårdnadshavarna som 

fick fylla i en enkät, 

samt utse en engagerad 

mor eller farförälder 

som, i sin tur skulle 

svara på en annan enkät 

154 

föräldrar 

och 85 mor 

och 

farföräldrar 

En majoritet av mor och 

farföräldrar ville veta hur 

man kan uppmuntra 

barnets användning av 

kvarvarande hörsel och 

syn, och hur man 

uppmuntrar till 

självständighet inom den 

miljö som barnet verkar i.  
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Vervoled, M, 

Rick, JM, Van 

D, Harry 

Knoors, K & J 

van Dijk. 

(2006). 

Interaction 

between the 

teacher and the 

congenitally 

deafblind child 

Syftet var att redovisa ett 

kommunikations 

interaktion mellan en 

professionell lärare och 

ett barn som har 

dövblindhet 

Longitudinella 

observationerna spelades 

in via videoband. Innan 

videsinspelningen valde 

man ut 

kommunikationssätt som 

sedan skulle kvantifieras. 

1 barn och 

1 lärare 

 

Visar att det är möjligt att 

kvantifiera samspelet 

mellan en lärare och ett 

barn som har dövblindhet 

och att detta kan ske på ett 

sätt som ger inblick i delar 

av interaktionen och  

kommunikations 

processer som är viktiga 

för utveckling av språket 

 


