
 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Att göra det osynliga synligt 

Dialogicitet och spåklig tillämpning i undervisningen av en pojke med 
medfödd dövblindhet. 

 
 

En fallstudie 
 

Augusti 2009 
 
 

Kerstin Arman 
Resurscenter Dövblind 

 
 

Student number: 1842560 
University of Groningen 

Faculty of Behavioral and Social Sciences 
MSc Educational sciences 

Section: Communication and Congenital Deafblindness 
ECN supervisors: J. Souriau, A. Nafstad 

Education supervisor: prof. dr. M. Janssen 
 
 
  

  

 



1 
 

Förord 

 
Denna skrift är en fri svensk översättning från en uppsats jag gjort under den Europeiska 

Masterutbildningen, Communication and congenital Deafblindness, European Communication 

Network (ECN) och Groningen University.   

 

  Masterutbildningen är utvecklad av ” the European Communication Network (ECN)” och 

genomförs i samverkan med ”the Department of Educational Sciences”, vid Groningen 

Universitet i Holland. Utbildningen är den enda av sitt slag och startade för första gången i 

september 2006. Den fokuserar på de centrala processer i kommunikation som sker mellan 

personer som har medfödd dövblindhet och deras kommunikationspartners. Undervisarna är 

dels medlemmar i ECN, och del andra professionella, rekryterade från dövblindfältet och andra 

relaterade fackområden. 

 

   Det har varit otroligt spännande och intressant att få genomgå utbildningen. Den första 

teoretiska delen var mycket instruktiv och inspirerande och den genomfördes under en månad 

vid universitetet i Groningen. När skrivprocessen inför uppsatsen påbörjades ångrade jag hela 

projektet, eftersom skrivarbetet på engelska tycktes mig oöverstigligt.  Jacques Souriau och 

Anne Nafstad, som var mina handledare gav mig dock mod att fortsätta arbetet genom att de 

under den fem månaders långa skrivprocess gav mig mycket råd, stöd, och uppmuntran. Stort 

tack till er båda, tack också till Marleen Janssen, särskilt under slutfasen i skrivprocessen. 

   Ytterligare personer som jag skulle vilja tacka är framför allt Felix och hans familj för att jag 

fått lov att ”använda” honom som ett fall i projektet.  Många tack också till personalen i 

”dövblindklassen” i Varberg, där Felix går i skolan. Ett särskilt varmt tack till Sofi, Bengt, 

Jessica, och Carola för deras bidrag som kommunikations partners till Felix.  

   Mitt tack går också till Anna-Lena Steenson, min chef vid Resurscenter Dövblind, för att jag 

fått göra denna masterutbildning och för att hon hela tiden trott på mig även om skrivarbetet tog 

mer tid än väntat.    

 

  Hans Carlberg, tack för din hjälp med den första språktvätten. Många tack också till Lauren 

Seide som hjälpt mig med de slutliga engelska språkformuleringarna i uppsatsen.  Ditt 

engagemang, din noggrannhet, och ditt intresse har varit ovärderligt. 
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Sist men inte minst vill jag tacka alla mina kollegor på resurscentret för deras tro på mig och 

för deras stöd. Ett särskilt tack till min kollega Hans-Erik Frölander, som varit mitt bollplank 

närhelst jag behövt det.  

 
Tack så mycket allihop! 
 
Kerstin Arman 
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Sammanfattning 
 

Fallstudiens huvudfokus är att utforska hur man kan tolka och förstå meningen bakom ett 

lingvistiskt tecken som presenteras av ett barn med medfödd dövblindhet.  Syftet är att få en 

bättre förståelse för hur ett barn som har medfödd dövblindhet kan uppfatta och förstå 

konventionella teckenspråkstecken och hur barnet bildar begrepp och kategoriserar dessa 

utifrån sina samspelserfarenheter och kontexten. 

    I fallstudien görs försök att fastställa den potentiella meningen av barnets uttryck. Detta sker 

genom användandet av semiotiska analysinstrument; en variation av mental space analyser, 

”the 6-space Model”, framarbetad av Flemming Ask Larsen (2006). Tolkningar av analyserna 

tillämpas sedan genom en dialogisk praktisk intervention. 

   Som introduktion till fallstudien presenteras en litteraturgenomgång av ett antal 

forskares teoretiska perspektiv på interaktion, kommunikation och språk i allmänhet och 

dess konsekvenser rörande dövblindhet och meningsskapande. Den följs av en 

sammanställning från dövblindfältet, där forskare och professionella med erfarenhet från 

det praktiska fältet beskriver några av de nödvändigheter som krävs för att uppfatta och 

svara på en yttring från barn med medfödd dövblindhet.  

    Det begreppsmässiga ramverket baseras på mötet mellan fenomenet självt, den teoretiska 

studien och forskningsfrågan. Ramverket används som en begreppsmässig arbetsmodell som 

vägledning genom fallstudien.   

   Materialet innehåller utvalda videosekvenser, kompletterade med anteckningar gjorda av 

författaren, dels från direktobservationer och dels från situationer återberättade av barnets 

kommunikationspartners.  Kriteriet för urvalet är att barnet presenterar ett lingvistiskt tecken 

som tidigare har introducerats till honom, men som ”här och nu” används i en för partnern 

oförståelig kontext.  I situationen där tecknet visas strävar både barnet och partnern partner 

efter att komma till en gemensam mening av tecknet. 

   För att förtydliga de kognitiva och kreativa processer som ligger bakom barnets användning 

och utvecklande av tecknet, genomförs ett antal semiotiska analyser i olika kontexter där barnet 

presenterar tecknet.   

   I en slutdiskussion tar författaren upp spörsmålet om kognitiva semiotiska analyser (mental 

space analysis) och dess bidrag till att tydliggöra de kognitiva processerna som ligger bakom 

barnets utveckling och användande av lingvistiska tecken. 
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1. Introduktion 
 

Startpunkten för fallstudien är en dialog mellan Felix, en åttaårig pojke som har medfödd 

dövblindhet och hans lärare Sofi. Dialogen skedde vid Felix favoritplats i skolans klassrum.    

Dialogen 

Felix och Sofi står framför ett varmt element och rör vid det. Sofi introducerar tecknet 

ELEMENT1 för Felix och följande dialog sker:  

SOFI: ELEMENT-VARM (taktilt) 
 
FELIX: “GRÖT” (Taktilt med Sofis hand under sin haka)   

 
SOFI: NEJ VÄNTA ...ÄTA (taktilt)  

 
FELIX: “GRÖT”(medan han rörde vid elementet)  

 
SOFI: Tänkte... kan det vara så att Felix vill säga till mig att gröt också är varmt på 
samma sätt som elementet är varmt?   

 
SOFI: VARM, GRÖT, VARM (svarar Felix som om det var hans tankar och rör vid 
elementet tillsammans med Felix)   

 
FELIX:“DUSCH”(formar Sofis hand på sitt huvud som ett DUSCH-tecken)  
 
SOFI: DUSCH VARM   

 
FELIX (ler...)   
 
Sofi blev utifrån vad som skett mycket ivrig och berättade vad som hänt för Carola som arbetar 

med Felix på hans korttidshem. Några dagar senare föreslog Jessica, ytterligare en person som 

arbetar med Felix, för honom att han skulle bada. Carola stod bredvid och videofilmade 

händelsen. Felix tecknade ”GRÖT” ett par gånger men Jessica uppmärksammade inte detta 

utan och tecknade BADA igen.  Carola inflikade med Sofis berättelse i huvudet, ”Kanske han 

vill veta om han ska bada i det varma bubbelbadet eller i kallbassängen. Kan du inte teckna 

GRÖT- VARM-BAD till honom”. Hon gjorde så och Felix räckte genast upp armarna mot henne 

som om “Nu vet jag, ta mig till badet nu då”.  

  

                                                      
1Teckenspråkstecken skrivs i studien med VERSALER, i taktil form med KURSIVA VERSALER. Felix egna tecken skrivs med 

citattecken kring ”KURSIVA VERSALER”.  
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Pedagogiska problem 
 

Barn med medfödd dövblindhet har på grund av sina nedsättningar eller sin totala avsaknad av 

de två distanssinnena syn och hörsel, oftast mycket stora svårigheter att få tillgång till ett 

kulturspråk, som till exempel vårt svenska talade eller tecknade språk.  De flesta barn som inte 

har dövblindhet har åtminstone tillgång till en liten grupp med samma kulturspråk som de, 

antingen verbalt eller visuellt, men det finns inga andra kulturer där språket är baserat på det 

taktila sinnet.  

   Den stora utmaningen för seende/ hörande personer som arbetar inom dövblindfältet är att 

klara av att just bortse från sitt eget kulturspråk. Detta för att kunna vara observant och lyhörd 

för var ett barn med medfödd dövblindhet har sin uppmärksamhet.  De måste dessutom för att 

ha en möjlighet att ”fånga” barnets eventuella tankar kunna försäkra sig om att de båda 

befinner sig i samma mentala rum. För att vidare stödja barnet är det viktigt att använda 

begrepp som matchar det barnet redan kan för att barnet på sitt eget sätt ska kunna skapa 

mening av världen.  Genom dialog kring alla de olika betydelser ett nytt tecken kan ha, 

förstärks och fördjupas en gemensam mening mellan kommunikationspartnern och barnet, 

vilket gör att också utbytet av tankar och känslor stimuleras.  För att gynna lärandet hos barnet 

är det därför mycket viktigt att kommunikationspartnerna får nya insikter och färdigheter för att 

kunna förstå vad som kan finnas i tankarna hos barnet.  

 

 

Bakgrund till problemet  
 

Enligt Nelson (1996) är språket är människans primära kommunikationssätt.  Att “vara i 

kommunikation” är ett av det mest fundamentala intresset i ett mänskligt liv. Detta intresse 

startar redan från livets början med tidiga sociala utbyten mellan föräldrar och barn.  De två 

fjärrsinnena, synen och hörseln är de två mest betydelsefulla sinnen i utvecklandet av detta.   

  Rødbroe & Souriau (1999)  menar att kommunikation är en gemensamt skapad process mellan 

två parter, där ingen av parterna i förväg vet vad som kommer att utspela sig, hur lång tid 

processen kommer att pågå, hur innehållet kommer att förändras över tid och hur det 

känslomässiga flödet regleras eller på vilket sätt de kommunikativa instrumenten används. 

Denna gemensamt skapade process, där båda parterna bidrar till de kommunikativa 
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händelsernas utveckling och framgång går att observera såväl i en barn-mor interaktion som 

mellan två språkligt fullfjädrade vuxna.  

   Det finns enligt Jansen (2003)  redan mycket kunskap kring den naturliga och tidiga 

interaktionen mellan barn med medfödd dövblindhet och deras partners.  Kanske denna 

naturliga och tidiga kommunikation i harmonisk interaktion mellan barnen och dess partners är 

tillräckligt för några av barnen för att få en god livskvalitet Nafstad & Vonen (i Brede 2008) 

ställer sig frågan om det då nödvändigt att försöka ha som mål att barn med medfödd 

dövblindhet också ska få tillgång till ett kulturspråk?  Måhända att det till och med hindrar 

flödet i den meningsskapande interpersonella transaktionen, men å andra sidan är 

dövblindpopulationen mycket heterogen, och om man inte alls fokuserar på kulturspråk finns 

det en risk att den kognitiva kapaciteten hos många barn med medfödd dövblindhet 

underskattas. 

 

 

Teoretiska perspektiv 
 
Tanken med fallstudien är med bakgrund av problemet att försöka klarlägga hur man kan tolka 

och förstå meningen i ett tecken (kulturtecken/ teckenspråkstecken) utfört av ett barn med 

medfödd dövblindhet.  

   Det teoretiska huvudperspektivet utgår från teorin om dialogicitet (Linell, 1998; Markova, 

2006, 2008). Vid sidan av dialogicitet, används begrepp från den kognitiva lingvistiken 

(Sellvik, 2008) och spörsmål om språkets roll i den kognitiva utvecklingen (Nelson, 1996) 

Begrepp från dövblindfältet presenteras med fokus speciellt på de meningsskapande 

processerna (Souriau, Rødbroe & Janssen, 2008). Endast genom att försöka tränga in i 

tänkandet hos ett barn som har dövblindhet är det möjligt att kanske förstå barnets uttryck och 

de intentioner som ligger bakom uttrycken. Analys metoder från det kognitiva semiotiska fältet 

är oumbärliga för detta ändamål (Ask Larsen, in Arman, Brede, Seljestad & Solgaard, 2008). 
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2. Syftet med studien 
 
I den pedagogiska praktiken är det viktigt att kommunikationspartners får nya insikter och 

färdigheter för att bättre kunna förstå vad ett barn med medfödd dövblindhet har i sina tankar.  

Huvudsyftet med studien är därför att utveckla och beskriva redskap som stöttar 

kommunikationspartners att nå fram till en ömsesidig förståelse och en gemensam mening i den 

dagliga kommunikationen tillsammans med barnet.  Studien försöker också skapa mer 

förståelse för de mentala processerna som sker hos ett barn som har medfödd dövblindhet, så 

att partnerna bättre ska kunna bana väg för barnets utveckling mot ett språk. 

 

Frågeställningar 
 

• Är det tänkbart att ett barns sätt att använda ett lingvistiskt tecken, ger 

kommunikationspartnern möjlighet att lära sig hur barnet ger mening åt sitt här- 

och nu?  

• Är det möjligt att genom ett dialogiskt förhållningssätt utvidga vokabulären 

mellan barnet och hans partners utifrån att de förstår hur han relaterar till olika 

aspekter på tecknen?   

• Är det möjligt att genom semiotiska analyser komma närmare meningen av de 

mentala processer som är aktiva i barnets tänkande.  

• Kan denna kunskap användas av en partner för att denne ska kunna komma till 

ömsesidig förståelse och gemensam mening i varierande och i mer komplexa 

situationer?  
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3. Teoretisk bakgrund 
3.1. Kommunikation och språk i allmänhet 

Introduktion 
Nafstad och Ask Larsen (2004) menar att det finns en grundläggande komponent i mänsklig 

kommunikation och språklighet som är mycket viktig i sammanhanget.  Det är att människan 

fundamentalt har en inneboende strävan eller inriktning mot mellanmänsklig interaktion på ett 

specifikt dialogiskt strukturerat sätt.   

3.1.1. Dialogicitet 
Verbal kommunikation och språk människor emellan finns beskrivet i många teorier.  Den 

dialogiska teorin är speciellt betydelsefullt i kommunikation tillsammans med barn som har 

medfödd dövblindhet, då den tar upp viktiga aspekter på interaktion, kontext och 

samkonstruktion.  

Monologism – Dialogism 
Enligt Linell (1998) kan språk beskrivas på två sätt, dels som formalistiskt, som ett system eller 

en struktur, eller som funktionalistiskt, som diskurs, praxis eller som kommunikation.   

Formalisters och funktionalisters åsikter om språk visar på två fundamentalt olika sätt att se på 

diskurs och kommunikation. Dessa två synsätt benämns av Linell som monologiskt och 

dialogiskt. Utifrån ett monologiskt synsätt beskrivs diskursen som en enskild individs 

användning av språk, medan den i ett dialogiskt synsätt beskrivs som en interaktion i kontexten, 

mellan kognition och kommunikation. I detta perspektiv läggs också fokus på den 

kommunikativa meningen och funktionen, där hänsyn tas till hela kontexten.   

  Vidare menar Linell (1998) Linell menar att dialogism är ett teoretiskt ramverk för att förstå 

diskurs2.  För att kunna förstå meningen med dialogismen är det nödvändigt att se på det 

motsatta ramverket, monologismen. Kommunikation betraktas inom monologismen som en 

“från-till” process, vilket betyder att kommunikation uppstår så fort en sändare A har uttryckt 

ett meddelande och en mottagare B har förstått det i överensstämmande med A:s intentioner.  I 

kontrast beskriver det dialogiska perspektivet kommunikation som en “mellanmänsklig” 

process, där det inte bara blir till gemensam vetskap genom den kommunikativa processen utan 

båda parter måste också på något sätt ömsesidigt visa att de har gemensam förståelse av de ting 

de talat om.  

                                                      
2 Personers språkanvändning eller interaktion i kontexten (Linell 1998) 
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Linell skriver att ur ett lärandeperspektiv skiljer sig de två olika perspektiven åt på ett mycket 

markant sätt.  I det monologiska perspektivet beskrivs lärandet som ”en enskild individs mer 

eller mindre lyckade internalisering av input.  Utifrån en dialogisk ståndpunkt ses istället 

lärandet som “en ökande förmåga att hantera spörsmål i interaktion med den psykiska och 

sociala miljön”,(sid 21, 22 ). Minnet handlar i den monologiska psykologin mest om att ta emot 

och lagra information. Den dialogiska teorin däremot, lägger mer tyngdpunkt på minnet som en 

interaktiv process Det traditionella sättet att se på lärandet är i sin karaktär monologiskt och 

består av informationsförvaring som kommit eleven tillhanda.  I det dialogiska synsättet 

förnekar man inte att internalisering av input är en del i lärandet, men man lägger mer vikt vid 

den växelverkan som sker mellan fler faktorer i de olika situationer som eleven är involverad i. 

Lärandet ses på så sätt mer som ”en samspelsprocess med omgivningen, som ökar förmåga att 

klara av nya situationer och frågeställningar”( Rogoff, i Linell 1998, sid 285).  

Dialogicitetens principer 

Det finns enligt Linell (1998) tre viktiga principer inom dialogismen som är grundläggande för 

mänsklig kommunikation. Den första principen är en text – kontext beroende, all diskurs 

organiseras huvudsakligen sekventiellt, vilket betyder att man aldrig fullt ut kan förstå ett 

yttrande om det är taget ur den sekventiella kontexten. Det leder till det faktum att all diskurs 

också i grunden är kontextberoende. Om delar av diskursen tas ut ur sin ursprungliga kontext, 

används, kommenteras eller diskuteras uppstår den i en ny kontext och har då fått en ny 

betydelse.  Den andra principen innebär att en dialog i termer av dialogicitet grundläggande är 

ett socialt fenomen, en gemensam konstruktion där kommunikationsdeltagarna erövrar, 

upplever och skapar tillsammans.  Det är alltså utifrån en djup social och interaktiv natur som 

språket ömsesidigt uppstår.  Den tredje huvudprincipen är handlings-aktivitetsberoende, vilket 

betyder att yttringar i en diskurs uppstår i den aktivitet som interaktörerna tillsammans skapar 

och gemensamt formar med varandra i ett del-helhetsförhållande.   

  De tre principerna visar för det första att talaren utifrån sammanhanget är i dialog med sin 

samtalspartner. För det andra att det finns en återverkan mellan diskurs och kontext, att 

diskurser och kontexten, tillsammans skapar mening. De enskilda turerna i dialogen mellan de 

olika samtalsparterna påverkar varandra och skapar gemensamma betydelser. För det tredje att 

aktiviteten och de grundläggande handlingarna återgivna och återspeglade, följaktligen är 

ömsesidigt skapade. 

Det uppstår ofta missförstånd, eller en icke ömsesidighet i en dialog. Detta som Linell (1998) 

kallar misscommunication, kan betraktas som ett naturligt tillstånd i kommunikation och något 

som kan användas som källa för att föra dialogen vidare. Det sker genom till exempel 
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tillrättaläggande och/eller förhandling för att stärka och underlätta den enskilda individen och 

den gemensamma förståelsen, individer emellan.  

Kommunikativa projekt 
 
Linell (1998, sid 207), säger vidare; “när människor gör saker med ord är de beroende av andra 

”. Det är så mycket vi människor kan göra med ord i en diskurs. Vi kan svara på någons 

yttrande eller handling, eller bekräfta vad andra har sagt. Vi kan skämta, retas, förolämpa, svara 

och så vidare.  Många av dessa handlingar är typiskt responsiva i sin karaktär och kan vara 

delar i gemensamma handlingssekvenser. Linell beskriver dessa fenomen som kollektiva 

kommunikativa projekt. Kommunikativa projekt innefattar till viss del en förändrad tyngdpunkt 

inte bara från individualitet till kollektivitet, utan också från intentionellitet till ansvarsfullhet. 

”Det krävs två för att kommunicera och etablera intersubjektivitet “ (Linell 1998). Den 

individuella klassiska ”talhandlingsteorin” (Speech-act theory) beskriver i stället till exempel 

frågor, löften och handlingar så som att säga tack eller namnge objekt, som handlingar uttryckta 

som enskilda yttringar från individuella talare.   

Riktning mot andra 
Markova (2008) definierar dialogicitet som en förmåga i det mänskliga tänkandet. En förmåga 

att kunna fundera ut, skapa och kommunicera om social verklighet i termer av en så kallad ego 

alter interaktion. Hon menar att människor inte bara är födda som individer med sin egen kropp 

och hjärna med olika begåvning, utan också med en social känsla öppen mot andra. Det är just 

den dialogiska förmågan att fundera ut, skapa och kommunicera om social verklighet 

tillsammans med andra, som gör det möjligt att utveckla språk, tänkande, tal, kunskaper och 

självreflektioner. Dialogicitet kan på detta sätt ses som ett effektivt alternativ till mera 

traditionella perspektiv av studier om interaktion och kommunikation. 

Meningsskapande och gemensam mening 
 
Vid en konferens i Leeds 2008, om `Cocreating communication with Persons with Congenital 

Deafblindness` citerar Markova i sitt öppningsanförande den franske lingvisten Emile 

Benvenistes definition av språk, han säger “language provides the very definition of man.  

Language is in the nature of man, and he did not fabricate it” (sid.16). Benveniste hävdar att 

man inte ska beskriva språk som ett instrument för kommunikation eller som ett instrument 

som mänskligheten uppfunnit, utan språk är ett mänskligt tillstånd.  

Intersubjektivitet – agens 
 
Med Benvenistes definition av språk i tankarna beskriver Markova (2008) ett ”ego-alter” 

beroende förhållande av språk och menar att detta "ego-alter” beroendeförhållandet är 



13 
 

ontologiskt3. Den logiska konsekvensen blir därför att meningsskapande och tematisering av 

innehåll kommer ur gemensamma kommunikativa handlingar av ´the ego-Alter´. Kunskap är 

kommunikativt genererat genom ”ego-alter” och detta fångas upp i en triadisk relation, ego – 

alter – objekt.  Utifrån ett sådant perspektiv på kommunikation, betyder det att ett trepartsutbyte 

är de minsta betydelsebärande enheterna i en kommunikativ interaktion. Markova kallar detta 

en “Ego-Alter/representation triad. 

                   

 OBJEKT (social representation) 

 

                     

        ALTER             EGO                                               

 
         Figur 1.  Ego-Alter/representation triaden (Markova 2008,sid 18) 

 

På så vis skapas gemensamt ett “ego – alter” intersubjektivt i och genom kommunikation, 

man existerar med andra ord inte utan den andre. Det är väl känt att när en människa talar till 

andra människor i vad vi kallar externa dialoger, kan han också hålla en intern, eller en inre 

dialog med sig själv. Han har förmågan att prata med sig själv, att ha en symbolisk dialog med 

“den andre” som kanske inte är direkt närvarande.  

Dialogstudier fokuserar vanligen på intersubjektivitet och förhandling av mening, därför är 

det viktigt att också göra skillnad mellan meningsförhandling och ett uttryck av 3agens.  

Markova (2008) menar att den enskilde individen förutom att vara i intersubjektivitet också har 

en stävan att få igenom sin egen mening. För att kunna göra det eller kunna ge uttryck för sin 

egen åsikt måste man ha självkännedom och agens, det vill säga ha förmåga att kunna ” 

upprätta sig själv som sitt eget ombud”.  Denna förmåga ger känslan av att ”vara någon” och att 

handla enligt “inner-alter” representationen.  

Symmetri – asymmetri 
 
En grundläggande orsak att “självet” riktas mot andra är en önskan att få bli socialt igenkänd. 

Strävan efter social igenkänning sker i och genom spänning/ motsättning och förhandling 

mellan självet och andra.  I en dialog uppstår som tidigare nämnts ofta missförstånd/ 

misskommunikation (Linell, 1998). Markova kallar detta fenomen för symmetri och 

asymmetri. Hon säger: ”dialogiska relationer uppstår inte i sökandet efter intersubjektivitet och 

harmonisk kontemplation. Istället är kognitioner och affekter i spänning; de kolliderar, dömer 

                                                      
3 (self-agency) en upplevelse av bemästrandet av sitt eget agerande och icke bemästrande av andras. 
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och utvärderar varandra” (sid 20). Med andra ord är symmetrin och asymmetrin dynamiken i 

dialogen.  

3.1.2. Språkutveckling  

Meningsskapande 

Gemensam uppmärksamhet 
Enligt Hobson (2005) är gemensam uppmärksamhet eller “joint attention” grunden för 

utveckling av kommunikation och språk. Det är inte en förmåga utan en mental process som 

används för att ha något att kommunicera kring.  Det är med synens hjälp som man enklast kan 

utveckla gemensam uppmärksamhet, men det är också möjligt med andra modaliteter. För att 

kunna vara i gemensam uppmärksamhet, behöver barnet först och främst ett psykiskt 

engagemang och känna en ömsesidighet med andra människor. Det psykiska engagemanget 

och ömsesidigheten börjar först mellan mor och barn och utvecklas under barnets tidigaste 

månader i livet. Det är ett emotionellt engagemang, som innefattar en slags förnimmelse så väl 

som ett slags emotionell mottaglighet (Hobson, 2005).  Tomasello (i Souriau & Brede, 2008) 

definierar gemensam uppmärksamhet som de objekt och eller aktiviteter som både barnet och 

den vuxne vet att de har gemensamt uppmärksamhetsfokus på.  Tomasello menar vidare att 

kommunikation äger rum inom en gemensam uppmärksamhetsram, skapad utifrån en 

gemensam grund mellan barnet och den vuxne.  Handlingen eller aktiviteten måste vara 

intentionell och målstyrd, båda måste vara engagerade i aktiviteten och förstå vad vi håller på 

med. Barnet måste utifrån ett utanförperspektiv förstå både sin egen roll så väl som den vuxnes 

i de gemensamt föreställande mönstren.   

   Gemensam uppmärksamhet är nödvändigt för utvecklandet av kommunikation på en språklig 

nivå. Enligt Rødbroe och Souriau (1999) är gemensam uppmärksamhet det mest komplexa 

mönstret av social interaktion då barnet måste kunna påkalla uppmärksamhet från sin 

kommunikationspartner mot det tredje elementet, sen kontrollera om partnern delar denna 

uppmärksamhet, och efter det kunna återskapa kontakten och utbyta yttringar med partnern.  

Etablering av gemensam mening   
När ett barn lär sig tala, kommer han/hon in i ett system av gemensam mening. Mening är en 

process som leder till meningsfulla strukturer och till vidare utforskning av gemensamma 

betydelser mellan två personer, och inte något som har etablerats i förväg och som vi måste lära 

oss (Heijnen & van Rooij, 2008).  

Nelson (1996) menar att språk som ett meningssystem utvecklas inom föräldra-barn dyaden i 

början av andra levnadsåret. Från början måste föräldrarna och barnet skapa mening mellan 

varandra utan att barnet ännu utvecklat förståelse för det symboliska systemet.  Föräldrarna 
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ledsagar därför barnet genom förenade perspektiv av världen med begrepp, objektkategorier, 

människor, handlingar, och händelser som är av speciell betydelse för barnet. Föräldrarna och 

barnet ges möjlighet att skapa en gemensam mening via dessa bidrag av tidigare ömsesidiga, 

etablerade representationer i vardagsaktiviteter, som till exempel hälsningsritualer, 

påklädningsrutiner, lek och kommunikativt utbyte (Spreber & Wilson, 1986).  De första 

”orden” som barnet lär sig under den första delen av andra levnadsåret är idiosynkratiska, varje 

barns ord är strukturerat och tolkat helt beroende på vad som passar just det barnets och dennes 

förälders sätt att kommunicera. Det gör att orden för det mesta är förutsägbara då de passar in i 

de händelser som upptar barnet och som föräldrarna har del i. (Nelson 1996). 

Narrativer4 
Hur fungerar egentligen en meningsfull värld för människor?  Den är för det mesta fylld av 

språkande och berättande, det finns så många sätt att beskriva verkligheten på och det finns en 

mängd olika sätt att berätta saker på. Inget sätt är rätt eller fel, men variationen av sätten gör det 

möjligt att förstå den komplexitet som finns i händelser i världen (Wiese, 2008). 

Sagoberättande5 är ett mycket kraftfullt verktyg för barns introduktion till kulturen.  Narrativer 

kan användas för att överföra tankar på ett uttrycksfullt sätt, detta för dess rika språkpotential.  

När föräldrar vill få barnet att uppmärksamma en viktig händelse, har de en benägenhet att 

prata på ett narrativt sätt, ungefär som om de skulle berätta en saga. Narrativer återspeglar hur 

händelser får en form som möter tänkandets behov och är följaktligen inte en kopia av 

händelsen eller ett rent resultat av individuellt tänkande (Trevarten, 1999). 

   Enligt Nelson (1996) börjar narrativer bli en del av barns liv då föräldrar och andra samspelar 

med dem bland annat genom att återskapa tidigare händelser.  Den vuxne lägger märke till 

pågående upplevelser med narrativa strukturer, planerar framtida ”happenings” och berättar 

påhittade historier och/eller dramatiserar något. Det narrativa språket inbegriper tidsmässiga, 

orsaksmässiga, intentionella och villkorliga former som hjälper till att gestalta historien och på 

så sätt skapar tydliga samband som kanske tidigare varit otydliga och bara delvis förstådda av 

barnet. 

   Mental Event Representations (MER)är en kognitiv grundform, som skapasunder tidiga 

småbarnsår. Strukturen på dessa representationer beror på barnets utvecklingsmässiga plan och 

hjälper dem att förutse och bemästra kommande händelser eller aktiviteter och kan troligen 

också därför stödja den narrativa utvecklingen. 

                                                      
4 En berättarstruktur 
5 Sagoberättande har en narrativ struktur 
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   Den samarbetsmässiga konstruktionen i narrativer, grundlägger förståelsen för den andres 

perspektiv, motivation, mål, och känslor men det är inte möjligt att göra enbart på mimetisk 

(imitations) nivå. På denna nivå kan barn förstå olika roller i aktiviteten, men inte det hur den 

andre kan tänkas känna och uppleva den.  Det finns ingen speciell händelsegrupp, vare sig 

mimetisk, narrativ eller uttryck på symbolisk nivå, utan är som en väv av enskilda 

upplevelsebaserade konstruktioner tillsammans med andra människor, som gradvis införlivar 

kapaciteten till de sociala och kulturella formerna.  Den delade förståelsen av gemenskapen 

kommer gradvis till barnets representationskännedom och tar också mer och mer över barnets 

tänkande, individuellt avvägt i gemenskap med andra.   

 

Det episodiska och mimetiska tänkandet. 
 
Donald (1991) skriver att tänkandet är en produkt av hjärnas möte med samhället. Det 

episodiska tänkandet är synonymt med de mentala aktiviteter som uppstår från saker som hänt. 

När man till exempel kör bil eller cyklar är tänkandet efter en tid inte påkopplat, därför att 

aktiviteterna görs automatiskt. Det episodiska tänkandet är på samma sätt inte satt i arbete i 

interaktion, men finns med i den narrativa processen.  

Mimesis är enligt Donald (i Nelson 1996, sid 63) en form av imitationsfärdigheter som 

skiljer sig från andra typer av imitation som t ex mimicry som bokstavligen är en exakt kopia 

av ett beteende som till exempel vissa fåglar behärskar. Mimesis innehåller ändå både mimicry 

och imitation men med ett högre syfte som t ex att återstabilisera och återpresentera en 

händelse eller en relation. Mimesis sker genom handling och är därför primärt föreställande.  

Den episodiska/mimetiska världen utgör grunden för att den språkliga/narrativa världen kan 

uppstå. Under de första tre åren i ett barns liv sker en övergång från den första nivån av 

representationer utifrån händelser eller episoder, till den andra i termer av social delade, 

motoriskt uttryckta representationer, relevanta med handlingar i den riktiga världen, mimesis.  

Representationerna innefattar vardagsrutiner tillsammans med någon vuxen, som imitations 

lek, symbol lek, gestuell kommunikation, sånger och så vidare.  

Under de första levnadsåren är språket som funktion en del av det episodiska och mimetiska 

systemet, men används inte från början som representation för delade aktiviteter, utan mer som 

ett tillbehör till aktiviteten och inte som en viktig del i denna. Utvecklingen mellan 1 och 2 år 

innefattar ett representationssystem av bas händelser, utvecklat i ett mimetiskt system men med 

inbäddade element av det språkliga symboliska systemet (Nelson, 1996).Gester  som är en del 

av det mimetiska tänkandet, är inte bara ett viftande med händerna, utan de återspeglar hur vi 
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tänker, vilket kan ge oss en förståelse av hur en annan talare tänker.  Gester berättar för 

lyssnaren att talaren är i övergångsfas.  Genom att använda gester kommer de kognitiva 

resurserna i bruk och blir då direkt effektuerade och kan rent bokstavligt förändra ens tankar.  

Gester kan också genom att de baseras på en annan representationsform än tal, vara ett effektivt 

instrument för lärandet. De är i motsats till tal spatiala och simultana och kan därför uttrycka 

flera delar av informationen samtidigt (Golding-Meadow, 2002).  

Begreppsbildning och kategorisering 
 

Språk baseras på olika kategoreringsstrukturer och människan använder sin förmåga att 

forma kategorier utifrån gemensamma kännetecken. Kännetecken som händelser, platser, 

känslor, tid men också hur saker ter sig i omvärlden som till exempel när det blir dag, natt, 

solsken och så vidare.  

Små barn utvecklar först en systematisk kännedom om begrepp utifrån välkända ordnade 

händelser, som till exempel att äta, bada, sova och liknande.  Begreppen utvecklas i interaktion 

med vuxna som direkta konsekvenser i barnets eget liv eller så är de betydelsefulla utifrån 

barnets sociala verklighet (Nelson, 1996). 

Begreppsstrukturen 
Inom den kognitiva lingvistiken finns ett gemensamt huvudantagande om språk. Det centrala 

antagandet i dessa teorier är att språket till stor del är en produkt av mänsklig kognition och att 

det är begreppsstrukturen (den semantiska strukturen) och inte de abstrakta språkreglerna som 

skapar språket. En av de mest inflytelserika teoretikerna är Ronald Langaker och hans 

”Cognitive Grammar”. 

    Selvik (2008) bygger upp sitt resonemang utifrån Langakers grammatik. Hon menar att de 

viktigaste allmänna kognitiva förmågorna för att utveckla språklig mening och språklig struktur 

fundamentalt är a) förmågan att jämföra objekt och/eller erfarenheter samt att lägga märke till 

om de är liknande eller skiljer sig åt, b) förmågan att använda en struktur som bas för att 

kategorisera en annan och c) förmågan att abstrahera och på så sätt föreställa sig objekt och 

situationer med varierande grad av stringens och detaljer. Till exempel ett speciellt äpple är “ett 

slags äpple”. Äpple är också “ en slags frukt” och till och med “ ett slags objekt”, som en 

motsats till en relation eller en situation.  Ord är språkliga symboler med en fonologisk struktur, 

associerade till givna begrepp. För att till exempel förstå den karaktäristiska naturen av 

begreppet äpple, så måste man veta vad ett äpple är och dessutom vad som räknas till ett äpple. 

Man måste kunna känna igen ett äpple när man smakar på det eller ser det. Man måste ha 

många olika erfarenheter av äpplets natur innan man kan befästa begreppet äpple.  Processen 

blir särskilt synlig när man tittar närmare på avvikande språkproduktion, som när barn 
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producerar ord och meningar, där glimtar av hur språkliga kategorier är i utveckling visas 

(Sellvik, 2008).  

Händelserepresentationer och kategorier 
Händelser kan sägas innehålla organiserade sekvenser av handlingar genom tid och rum. De har 

också fattbara mål eller begripliga slutpunkter.  En enskild handling, som att ta upp eller räcka 

över ett objekt till någon, räknas dock inte som en händelse i detta hänseende. Tugga till 

exempel är inte en händelse mer än mat, men att äta mat är däremot en prototypisk händelse. 

    I slutet av första året  sitt första levnadsår är barnet i stånd att lagra sina erfarenheter i en 

form av mentala händelserepresentationer, Mental Event Representations (MER) i sina tankar. 

Man måste tänka sig att händelserna sker i en social kontext och inom en tidsmässig och 

rumsmässig speciell situation. Barn utvecklar schematiska tankemässiga representationer av 

regelbundet förekomna händelser och upplevelser, som att till exempel äta mat. Man kan tänka 

sig att barn tidigt har en händelsekategori av ” äta mat”. Det är en kategori som kan innefatta 

många olika orsaker till ” äta mat”, som tillagning, mat, äta och så vidare – handling, objekt 

och personer (Nelson, 1996). Varje komponent i hela” äta händelsen”, lagras i ett 

händelseschema och kan där förstås som en skiftande omständighet utifrån det generella 

begreppet för händelsen (Heijnen & van Rooij, 2008). Scheman baseras på funktionellt 

organiserade principer.  Saker hör ihop i speciella sammanhang därför att de har en funktion i 

just detta sammanhang och de är relaterade till varandra, som delar i en funktionell helhet.  När 

barn upplever till exempel denna händelse att ” äta mat”, kan händelsen också vara en del av en 

större händelsesekvens som representerar en typisk dag. Denna typ av organisation kan ses som 

en del – helhets-hierarkisk struktur. Nästa typ av hierarki består av kombinationen av 

ytterligare händelser i en mer generell kategori.  ”Äta mat” kan innehålla exempel på olika 

måltidskategorier som frukost, lunch, mellanmål, middag och så vidare.   

Baskategorier  
Baskategorier är de kategorirepresentationer som är mest lika varandra utifrån form och 

motorisk handling och organiserar det mesta av vårt vetande. Baskategorierna har sitt ursprung 

i en grupp händelser, objekt, mönster, känslor, rumsliga förhållande och sociala relationer som 

är kognitivt baserade. Hund, stol, boll och kopp är exempel på baskategorier. På denna nivå kan 

barn förstå och namnge enskilda tankemässiga föreställningar som återspeglar en hel kategori, 

och genom denna bas-kategorisering kan sen barnet fortsätta sin resa in i språkets vokabulär. 
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Slot-filler6kategorier 
Enligt Nelson (1996) konstrueras slot-filler kategorier i interaktion med en vuxen som vägleder 

barnet utifrån sin erfarenhet av det vuxna språkets kategoriseringsstruktur.  De tycks 

förekomma som mest i ett barns vardagssammanhang, som till exempel att äta lunch eller få 

hjälp med kläderna. Ett exempel kan vara när mamman säger: ” kom ska vi klä på dig – ta på 

tröjan – ta på dina strumpor”. I detta sammanhang kan baskategori begreppet “kläder” utvidgas 

till en allmän slot-fillerterm för ämnet “ta på”.  Slot-filler kategorier grupperas tillsammans 

genom att de har liknande funktionella roller och med element som kan fylla ut ett särskilt 

tomrum i en speciell typ av händelse.  

    Som begreppsformationer byggs slot-filler kategorierna på utforskande- och rationella 

grunder och har en ersättningsbarhet.  Element som ersätter något för något annat i en händelse, 

behöver inte heller samtidigt finnas i samma kontext vid samma tid.  Dess ersättningsbarhet 

kan inte ses eller kopplas till enskilda verkliga sammanhang, i motsats till andra 

begreppsformationer där det alltid finns likheter och samband med den verkliga kontexten.  

 Man förmodar att slot-fillerelement är nära kopplade till minnet och är den vanligaste 

representationen av många kategorier, åtminstone hos små barn.  Slot-filler representationer är 

erfarenhetsbaserade och återspeglar på så sätt erfarenheten. Det är möjligt att ansjovis faktiskt 

skulle kunna vara en slot-filler för frukost för ett barn, trots att det inte är särskilt nära 

associerat till typisk frukostmat. För de flesta barn, skulle det kanske inte finnas med i någon 

kategorisering alls. 

 

Sammanfattning 
 
Barn befinner sig genom sin egen kunskapsutveckling i en meningsskapande process, samtidigt 

som de är upptagna av att lära sig känna igen de social-kulturella ursprungen till den kunskapen 

de utvecklar.  

De första tre åren av ett barns liv inbegriper övergången från den första representationsnivån 

från händelser, till den andra nivån som består av social delade motoriskt uttryckta 

representationer, verklighetsanknutna motoriska handlingar, mimesis.   

Språket som ett meningssystem utvecklas i början av det första året i föräldrar-barn dyaden.  

Från början måste föräldrarna och barnet försöka förstå varandra, trots att barnet ännu inte fått 

tillgång till någon del av det symboliska systemet. Barn bildar schematiska mentala 

representationer av regelbundet uppkomna händelser och upplevelser som att till exempel att 

                                                      
6 Slot filler / ”tomrums utfyllnad” 
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äta mat. Genom att just återkommande äta utvecklar barn en händelsekategori av att äta mat, en 

kategori som successivt utvidgas av alla de händelser som sker ihop med alla de luncher eller 

middagar som barnet möter, som till exempel att göra maten, sätta fram tallrikar, äta maten och 

så vidare – handling, objekt och personer.  Så småningom kan olika sätt att äta mat delas upp i 

familjära ”sub” typer som till exempel att handla, gå på kalas, besöka restaurang med mera.   

 Barn börjar kategorisera på basnivå med funktionellt ursprungna kategorier, dessa kategorier 

används senare i kombination och blir till större grupper som utvecklas till öppna “slot-filler 

”kategorier (Nelson, 1996). 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Kommunikation och språk, dövblindspecifikt 

Introduktion 
 
Dialogicitet spelar som tidigare nämnts en viktig roll i kommunikations -och 

språkutvecklingsprocessen för barn i allmänhet, och framför allt för barn med medfödd 

dövblindhet. När det gäller barn som har medfödd dövblindhet måste man dessutom också 

tänka på att kroppsliga och taktila kontaktformer är basen för etablering av interpersonella 

relationer i en värld delad med andra. Det beror på att en stor del av de mentala 

representationerna skapas utifrån kroppsliga erfarenheter (Souriau, Vege, Estenberger & 

Nyling, 2008).  

När det gäller möjligheten att utveckla lingvistiska representationer, är det särskilt viktigt att 

tänka på att olika representationsnivåer och kognitiv utveckling sker genom bildandet av nya 

representationsnivåer (Nelson, 1996).  

Forskningsfrågan i studien handlar om frågan hur en 8 årig pojke som har medfödd 

dövblindhet bildar begrepp och kategoriserar världen.  För att ha möjlighet att fånga upp några 

ledtrådar om hur begreppsbildning och kategorisering sker i perspektivet av medfödd 

dövblindhet, måste man förstå de meningskapande processerna och också hur dessa processer 

försiggår hos ett barn med medfödd dövblindhet.  Detta är de absolut viktigaste 

förutsättningarna för att ha möjlighet att dela tankar och idéer med barn som har medfödd 

dövblindhet (Souriau, Rødbroe, & Janssen, 2008). 
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3.2.1. Dialogicitet 
Medfödd dövblindhet visar upp både det specifika och det universella i mänsklighetes förmåga 

att uttrycka sig dialogiskt. Att se på världen utifrån ett dialogiskt perspektiv är mer funktionellt, 

konstruktivt och grundläggande med utgångspunkt för hur människor tänker och agerar.  För att 

kunna bjuda in personer med medfödd dövblindhet i det dialogiska tänkande krävs inlevelse, 

inte bara grundat på goodwill, positiva känslor och intuition, utan grundat på specifik kunskap 

om dövblindhet.  För att säkra kommunikations och språkutveckling hos barn med medfödd 

dövblindhet, behövs också en ständig pågående specifik forsking inom olika vetenskapliga fält 

(Souriau, 2006).    

Kommunikation och språk utvecklas i en gemensamt skapad, eller som Linell (1998) kallar 

det, i en samkonstruerad process mellan barnet med medfödd dövblindhet och dess 

kommunikationspartner. Souriau och Brede (2008) menar att partnern måste kunna uppfatta 

barnets intentioner eller perspektiv och göra sina egna intentioner och perspektiv tillgängliga 

och betydelsefulla för barnet. För att det ska bli möjligt, måste partnern och barnet ha kroppslig 

tillgång till varandra. Under en sådan interaktion, kan mönster av aktivitet uppstå som tydliggör 

deras gemensamma verklighet.  Vad som då sker hos barnet är att ett intryck av en upplevelse 

leder till mentala spår och sen till gestuella uttryck relaterade till denna upplevelse.  I en äkta 

dialog, (tänkandets dialogicitet) som tillhör både barnet med dövblindhet och dess partner 

används ömsesidigt skapade gester för att nå en gemensam mening.  Med ömsesidigt skapade 

gester menas att partnern stödjer uppkomsten av dessa gester genom hela dialogen. Utifrån 

denna gemensamma mening och det delade vokabuläret kan gesterna omvandlas till 

symboliska uttryck. En sådan dialogisk process sker hos alla barn, men för barn med medfödd 

dövblindhet är gesterna mycket mer betydelsefulla och viktiga.  

Symmetri – asymmetri  
I den dialogiska teorin måste symmetri/asymmetri (Markova, 2008) eller som Linell (1998) 

uttrycker det, “misskommunikation” tas i särskilt beaktande, då man enligt Linell “ kan se en 

icke gemensam förståelse av något som en resurs att bära dialogen vidare för att komma till 

gemensam förståelse”.  Det krävs dock att bägge parter samarbetar, då deras individuella bidrag 

inte kan förstås i isolation. När det gäller medfödd dövblindhet måste detta resonemang noga 

övervägas, då det i en dövblindkontext finns en risk att processen istället avbryts när en 

kommunikations partner inte förstår meningen bakom ett barns yttring.  Om en seende/hörande 

partner försöker förstå barnets uttryck utifrån sitt seende/hörande perspektiv och sen försöker 

söka efter ledtrådar liknande dem som man vanligen tittar efter i en syn/hörsel relaterad värld, 

blir klyftan mellan symmetrin och asymmetrin för stor.  I sådana fall kan det hända att en av 

parterna tappar dynamiken från den gemensamma meningen och möter yttringen oberoende av 
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sammanhanget och dialogen och de positiva emotioner som funnits där tappar sin verkan 

(Rieber-Mohn, 2008).  

Agens och ett motståndskraftigt Inner-Alter 
Markova (2008) poängterar angående meningsförhandling, att man därutöver bör tänka på att 

en människa också måste kunna få stå för sin egen mening – att ha egna intentioner och att 

kunna bemästra något själv, att ha en så kallad agens. Hon definierar detta som att ha förmågan 

att känna att man är någon och att man är accepterad av sin egen ´Inner Alter´. Att ha ett 

motståndskraftigt inner-alter definierar Nafstad (2008) som när barnet känner sig förstådd, 

lyssnad till och accepterad även om partnern inte förstår meningen, men ändå är villig att följa 

barnets intentioner. Balansen mellan symmetri och assymmetri kan öka om barnet med 

medfödd dövblindhet har ett motståndskraftigt Inner-Alter. Men för att komma till en något sån 

när gemensam kontext där kommunikation är möjlig måste också barnets och 

kommunikationspartnerns respektive kontext vara överlappande för att klyftan mellan 

symmetrin och asymmetrin ska minska. 

 

 

 

 

 

Figur 2: “Möjligt gemensam” kontext. (Nafstad, 2008) 

För att komma till dessa ”möjliga gemensamma” kontextuella element (gemensam upp 

märksamhet) krävs följande:  

1. En ömsesidighet mellan partnern och barnet.  

2. Dialogicitet – möjligheten att föreställa sig, skapa och kommunicera i termer av ” den 
andre” (the Alter). 

3. en förmåga till agens, att agera utifrån sin inner-alter representation och en möjlighet att 
bygga upp en motståndskraftig inner-alter 

Gemensam uppmärksamhet 
Följande diagram är en samskapande kommunikationsmodell (Nafstad & Rødbroe 2008), 

uppdaterad från “utvecklingsprofilen” (Nafstad & Rødbroe, 1996). Modellen visar med 

utgångspunkt från ett dövblindperspektiv hur gemensam uppmärksamhet kan skapas.  

            “Jag samma som jag”   

  Samhörighet 

 

Barnets 
kontext 

Partnerns 
kontext 

Överlappande och ”möjliga gemensamma” 
kontextuella element 

 

Identifikation i social interaktiv lek ger barnet möjlighet att 
bygga upp en föreställning av “självet och den andre” (Ego-
Alter), och Inner-Alter representationen. 
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         Närhet och avstånd  
            

 

 

 

         Utforskning 
 

   

  Med en motståndskraftig inner alter och en stark agens, är chansen stor att ett barn kommer att 

känna sig accepterad även om andra inte förstår intentionen och meningen från barnet. Det i sin 

tur kan leda till att barnet med säkerhet inte kommer att ge upp sin strävan mot att bli förstådd.  

Från intersubjektivitet till gemensam uppmärksamhet/Joint attention 

Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet är en upplevelse av ömsesidighet och emotionell enighet mellan två 

människor. Den upplevelsen är avgörande för vidare utveckling av kommunikation och språk 

för barn som har medfödd dövblindhet. Det handlar om hur processerna av de inre realiteterna 

som tankar, känslor, intentioner och kommunikation överförs och utväxlas mellan två 

människor på det sätt som ger båda parterna möjlighet att uppleva gemensam uppfattning, 

begreppsbildning och kommunikation.  

De flesta föräldrar kommer ihåg känslan som uppstår i den första ögonkontakten med det 

nyfödda barnet, eller det första leendet. Den känslan ger en upplevelse av kontakt och 

samhörighet, av ett ”du och jag, vi två tillsammans”. Det handlar om en primär 

intersubjektivitet.  Detta ”du och jag tillsammans” är den primära dyaden i utvecklingen av 

social interaktion och kommunikation (Arman, 2007) 

Den primära intersubjektiviteten är grunden för en sekundär intersubjektivitet, där “du och jag” 

delar samma erfarenhet av något ute i världen (Arman 2007).  Den sekundära 

intersubjektiviteten, är också den minsta betydelsebärande enhet för det initiala stadiet till 

gemensam uppmärksamhet/joint-attention och början till kommunikation som en social 

handling. Genom att låta sig själv ledas av barnets uppmärksamhet och flytta sin 

uppmärksamhet över till barnets fokus och bekräfta barnet kan partnern visa att hon delar 

barnets intresse. Nafstad och Rødbroe (1996) menar att genom att svara barnet på detta sätt, ges 

Känslomässiga tillgängliga ramar som identifierar den andre 
och en reglering av emotioner; som: “du finns kvar där när 
jag kommer tillbakar (tillgänglighet över avstånd)  

Inne-alter  “ vågar” ge sig ut i värden, med vetskap om att 
någon fortfarande finns kvar och väntar på dig (själv-
agens) 

Leder till ett triadisk samskapande av möjlig gemensam uppmärksamhet mot tredje element 
 

Figur 3:  Samskapande kommunikationsmodellen. (Nafstad & Rødbroe, 2008, opubl.) 
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barnet möjlighet att också flytta sitt intresse från det han har i fokus, till den gemensamma 

upplevelsen med partnern, dela den upplevelsen och därmed uppnå sekundär intersubjektivitet. 

    Nafstad och Rødbroe beskriver också intersubjektiviteten som de mönster som reglerar 

dialogen i samvaron. Mönstren måste från början omfatta en samstämdhet och en ömsesidighet 

i en primär intersubjektivitet och utifrån detta utvecklas till att också innefatta samstämdhet och 

ömsesidighet om ett tredje element, ett objekt eller ett tema över tid till sekundär 

intersubjektiviteten. Det tredje elementet blir till ömsesidig förståelse när barnet och partnern 

har en gemensam begreppsmässigt föreställning om detta tredje element.  

Tid, tillsammans med insiktsfullhet och intensitet är huvudingredienserna i skapandet av 

intersubjektivitet (Stern, 1991).   För barn med medfödd dövblindhet är det än viktigare att det 

ges tid för pauser och reflektion om den kommunikativa meningen, och tid för att kunna 

bearbeta och utveckla det expressiva uttrycket.   

Gemensam uppmärksamhet/Joint attention 
Joint attention är enligt Rødbroe & Souriau (1999) det mest komplexa mönstren i social 

interaktion och är nödvändigt för att kunna utveckla kommunikation på en språklig nivå. Barnet 

måste kunna fånga partnerns uppmärksamhet, leda uppmärksamheten till det tredje elementet, 

kontrollera att partnern delar hans uppmärksamhet, återetablera kontakten och utbyta yttring.  

  Nadler & Camioni, (1993) menar att för att ett barn ska kunna utveckla idén människa, som 

någon som man kanske kan utbyta erfarenheter med på ett kommunikativt sätt, så måste barnet 

först få uppleva att den vuxne kan och är villig att dela samma objekt eller händelse och därför 

få uppleva att den vuxne är en ”förstående människa”.  

   Synen är den viktigaste kanalen för möjligheten att kunna läsa av en annan persons synliga 

mentala uppmärksamhetsriktning, men inte en förutsättning för joint attention (Hobson, 2005).  

I förhållande till barn med medfödd dövblindhet så ser förutsättningarna för joint attention 

därför helt annorlunda ut än för seende barn. Den delade mentala uppmärksamhetsriktningen 

och den mentala uppmärksamhetsfokusen (Nafstad, 2008) mellan barnet och 

kommunikationspartnern måste ske genom en kroppslig taktil modalitet där kropp, emotionell 

kontakt och rum kan formas (Rieber-Mohn, 2008).   

Nafstads modell på sida 25, som beskriver den överlappande och möjligt gemensamma 

kontexten, visar upp grundförutsättningarna för ”joint attention” processerna. Förutsättningarna 

är de båda parternas gemensamma uppmärksamhetsriktning, det vill säga att barnets 

uppmärksamhetsriktning följs taktilt av kommunikationspartnern, och när den gemensamma 
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uppmärksamhets-riktningen når objektet, uppstår en gemensam uppmärksamhet mot det tredje.  

Genom en ömsesidig uppmärksamhetsfokus, intersubjektivitet och gemensamma referenser, 

uppstår en gemensam uppmärksamhet och möjlighet till samtalskontakt.   

3.2.2. Partner kompetens 
Partnerskap ses i ett dialogiskt perspektiv som en brygga till kommunikation och språk. 

Kommunikationspartnerns attityd, förhållningssätt och kompetens har därför mycket stor 

betydelse speciellt för personer med medfödd dövblindhet, och är extremt viktig (Hart 2008).  

  Nafstad och Rødbroe (1996) beskriver partnerkompetens som en nära relationen mellan barnet 

och barnets kommunikationspartner, där partnern klarar att skapa kontakt och dela 

gemensamma upplevelser och erfarenheter utifrån den kompetens och de färdigheter som 

barnet redan har. En god partner ger också barnet möjlighet att utveckla denna kompetens inom 

ramen för gemensamma handlingar, där målet med samspelet är samspelet i sig.   

En framgångsrik partner har en genuin kunskap om nästan alla faktorer som påverkar barnets 

liv. Partnern observerar och fångar upp barnets spontana yttringar, och ser på alla yttringar som 

försök till uttryck eller potentiella ämnen som kan leda förhandling om ömsesidigt mening.  

Partnern tolkar barnets yttringar som de presenteras, och försöker förstå tankarna bakom 

yttringarna.  För att klara detta måste partnern vara öppet tolkande i sin hållning, följa barnet 

och genom en dialogisk attityd försöka hålla kvar dialogen i ett tvåpartsamtals perspektiv 

(Arman, 2007).  Dessutom är viktigt att partnern ger barnet tid för reflektioner.  Det kan vara 

svårt att ge tillräckligt med tid och också förhålla sig till enbart samspel, men för att kunna 

skapa betydelsefulla samspelssituationer krävs både målsättning och förberedelser. Det 

nödvändigt att samspelspartnern har en inre stilla ro och riktar hela sin uppmärksamhet och sina 

rörelser mot barnet, en möjlighet ges då att uppfatta barnets vaga signaler och förstå när barnet 

är öppet för nya intryck och att sen kunna sätta in dem i en kommunikativ ram (Holmen, 1996). 

Harmonisk interaktion 
Det är partnern till barnet som har  med medfödd dövblindhet som har det största ansvaret att 

skapa och upprätthålla harmonin i samspelet. Genom att vara lyhörd för barnets signaler, tolka 

dem uppmärksamt, svar stödjande och adekvat kan barnet känna sig förstådd.  Under en sådan 

harmonisk interaktion lär sig barnet lita på sin samspelspartners känslomässiga och sociala 

tillgänglighet. 

Enligt Janssen (2003) måste interaktionen mellan barnet och partner innehålla tre 

karaktäristiska element för att en harmonisk interaktion ska skapas. Ömsesidig uppmärksamhet 
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betyder att partner och barnet är öppna för varandra, vilket är en nödvändig förutsättning för att 

interaktion ska uppstå och vara över tid. Ömsesidig anpassning på varierande plan, där partnern 

svarar bidragande och lyhört på barnets signaler och initiativ. Bägge parter ger möjlighet för 

den andre att ”ta tur” genom en balanserad och flytande turtagning.  Affektiv intoning 

observeras ofta när vuxna samspelar med små barn (Stern, 2000).  Intoningen visar sig vid att 

den vuxne  speglar något i barnets känslotillstånd och att detta uppfattas av barnet. Detta 

”något” eller det som reflekteras kan vara intensiteten, tempot, rytmen, varaktigheten eller 

modaliteten. I tidig utveckling svarar ofta den vuxne i samma modalitet som barnet uttrycker. 

När barnet till exempel har ett vokalt uttryck svarar den vuxne med ett vokalt uttryck, om 

barnet skakar på huvudet, skakar den vuxne på huvudet och så vidare. Senare i utvecklingen är 

den vuxnes svar inte alltid i samma modalitet, barnets vokala uttryck kan till exempel besvaras 

med att den vuxne rör huvudet i takt med barnets ljud. Detta naturliga sätt att vara, kan lätt bli 

stört när barnet har en kombinerad syn- hörselsnedsättning.  

3.2.3. Språkutveckling 

Meningsskapande 
 
För att en partner ska kunna förstå den potentiella meningen i yttrandet från ett barn med 

medfödd dövblindhet är det viktigt att känna till barnets historia. Att veta vad barnet upplevt 

och fått erfarenhet av är otroligt viktigt, då barnet och den vuxne behöver dela referenser, 

upplevelser och minnen. Barnets tidiga minnen, skapar förväntningar på relationerna.  I 

vardagssituationer händer det alltid något som barnet troligtvis kommer ihåg, som till exempel 

rörelselekar och så vidare, men för att detta ska utvecklas till lärandesekvenser behöver barnet 

och partner leka samma lek om och om igen.  Det är också nödvändigt att ha en stark 

emotionell intensitet i ett sådant samspel. Upplevelser av samma eller liknande situationer 

måste vara många, så att barnet har möjlighet att skapa sig ett inre schema av aktiviteten – och 

på så sätt känna förväntningar. Minnesmönster grundas utifrån det barnet upplever över tid, och 

dessa minnesmönster bidrar till förståelsen och användandet av följdriktig kommunikativ och 

samspelsmässig respons (Arman, 2006). 

Episodisk-Mimetiskt tänkande 
 
Gester är en produkt av det mimetiska tänkandet (Donald, 1991).  Människan kan oavsett språk 

använda refererande gester i kommunikation med andra.  Den episodiska och mimetiska 

världen gör det möjligt för den språkliga/narrativa världen att uppstå.  I alla 

kommunikationsvärldar, också i dövblindkontexten, sker en övergång från första 
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representationsnivån i termer av händelser eller episoder till den andra, där de motoriskt 

uttryckta representationer relevanta till handlingarna i verkligheten, blir socialt delade, 

mimesis.  Dessa representationer innefattar gemensamma rutiner, imitationslekar, symbollekar, 

gestuell/taktil kommunikation, rytmer, sånger och så vidare och de representerar gemensamma 

aktiviteter.   

 

Kroppsliga emotionella spår / Body Emotional Traces( BET´s) och gester 
 
   Små barn som hör och/ eller ser, bygger upp sina egna representationer i form av mentala 

händelse representationer, MER/ Mental Event Representations (Nelson, 1996). På samma sätt 

kan man säga att barn med medfödd dövblindhet bygger upp sina representationer eller 

föreställningar, men på ett kroppsligt och emotionellt sätt. Dessa kroppsliga, gestuella 

representationer uppstår från upplevelser som skapar betydelsefulla kroppsliga och emotionella 

intryck. Dessa intryck bevaras i tänkandet som mentala spår, Body Emotional Traces (BET´s) 

och kan leda till gestuella uttryck. Genom förhandling kan dessa utryck vara en startpunkt för 

gemensam mening och en gemensam vokabulär (Souriau et al., 2008).  Intryck av 

livsupplevelser leder till mentala spår och vidare till gestuella uttryck, relaterade till dessa 

upplevelser. Gester tillsammans med partners, spelar med andra ord betydande roll i 

utvecklings processen för barn som har medfödd dövblindhet.   

Begreppsbildning och kategorisering 
 
Exponering av språk består i grunden av en mappings mellan lingvistiska former och 

gemensamma livserfarenheter. Hur är det möjligt att matcha tankarna hos ett barn med 

medfödd dövblindhet med språkuttrycken som erbjuds?  Detta är frågan i denna studie. 

Förhoppningsvis kommer följande fallstudie ge mer förståelse och viktiga insikter i denna 

fråga.  

3.2.4. Kognitiv Semiotik  
   
 För att kunna skönja och kanske förstå den potentiella gömda meningen i en yttring som inte 

har någon relation som känns igen, utifrån barnets handling och den kulturella normen, så är 

det viktigt att utveckla en adekvat teori av de dynamiska processer som ligger bakom 

meningsförhandlingar (Ask Larsen & Nafstad, 2006). Teorin måste överbrygga yttringens 

kulturellt igenkänningsbara form och koncentreras till den bakomliggande meningen eller 



28 
 

tanken. Ask Larsen och Nafstad menar att en kognitiv semiotisk teori med dess analysverktyg, 

kan analysera dessa meningskonstruerande processer exakt.  

Kognitiv semiotik är vetenskapen om tecken och mentala processer.  I kognitiv semiotik 

används begreppet tecken i ett mycket vidare sammanhang än i teckenspråkens lingvistiska 

terminologi. Med semiotiska tecken menas att betydelsen är knuten till ett eller ett annat 

uttryck, i en eller annan form – och att detta uttryck inte är begränsat till det kulturella språket. 

Det gör det möjligt att inbegripa alla uttryck som till exempel gester baserade på upplevelser, 

objekt och kulturella språkliga element i en given kontext.  

  Kognitiv semiotik kan användas för att ge möjlighet att förstå de mentala processer som 

sker inne i en annan människas huvud när han fått en eller flera intryck.  Den försöker beskriva 

hur mening och sammanhang i tänkandet skapas utifrån dessa intryck. Intryck som lämnar 

avtryck som sen kan leda till uttryck.  De mentala processerna kan inte ses, men det finns en 

koppling mellan vad vi själva uttrycker och vad som mentalt sker i våra huvuden.  De mentala 

processerna integrerar det vi upplever med våra tidigare upplevelser. De visar oss hur vi bland 

annat bygger upp scheman där kategorier och sammanhang utvecklas. Hur är det då möjligt att 

ett sammanhang eller en tanke i någons huvud kan bli till en liknande tanke i någon annans 

huvud?  Denna möjlighet kommer att presenteras vidare i fallstudien som följer. 
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4. Fallstudien 
 

Introduktion 
 
Barn som har medfödd dövblindhet har som nämnts i teoridelen, på grund av nedsättningar 

eller total avsaknad av de två fjärrsinnena synen och hörseln extrema svårigheter att få tillgång 

till den rådande kulturen och till det kulturella språket. Det är därför en otrolig utmaning för en 

partner att kunna klara av att uppmärksamma vad ett barn fokuserar på, att fånga barnets tankar 

och se till att de båda befinner sig i samma minnesrum (memory space). Det är väl känt att 

baskategorier kan byggas upp genom en gemensam vardagskultur, tillgängliga mappings, joint 

attention, en gemensam tidsram, narrativer och en pågående förhandling (Souriau et al., 2008). 

Vad som är mindre känt är hur användandet av lingvistiska begrepp kan bli begripliga för 

barnet i den dagliga tillvaron, och hur sambandet mellan baskategorier och lingvistisk 

begreppsbildning ser ut.  

   Frågan är om det är möjligt att barnets sätt att använda ett lingvistiskt tecken kan ge oss 

möjlighet att lära mer om hur erfarenheter kategoriseras och hur dessa begrepp av omvärlden 

byggs upp hos ett barn med medfödd dövblindhet?  Det finns hög risk att både barnets egna 

uttryck och de lingvistiska tecken som barnet yttrar endast uppfattas som en imperativ funktion 

för att få något objekt eller något annat här och nu mål, uppfyllt. Risken kan minskas om 

partnern istället inte bara reagerar på uttrycken som en önskan om behovstillfredställelse här 

och nu, utan har kapacitet att möta det presenterade tecknet som en deklarativ och som ett 

bidrag till en dialog.  De deklarativa funktioner som styr partnerns uppmärksamhet mot någon 

tidigare händelse eller något objekt i barnets vardag ger barnet en rikare kunskap om sin 

livsvärld. Barnet får då möjlighet att uppfatta sin kommunikations partner som en person som 

är intresserad av och villig till att dela något med honom.  

Personer som har tidig dövblindhet tycks vara betydligt bättre på att tänka än att uttrycka sig. 

Utmaningen är att finna ut hur vi bättre kan få syn på den kognitiva potential som finns hos 

varje enskild person (Rødbroe, 2004).  Det kan ske genom att använda semiotiska analyser för 

att bättre kunna överbrygga klyftan mellan barnets möjliga betydelse av ett uttryck och 

partnerns tolkning och förståelse av uttrycket.  Om analyserna visar på barnets kognitiva 

potential är det viktigt att försöka ha en ledsagande strategi i relation till det genom att vägleda 

barnets partners i relation till denna potential. 
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För att pröva hypotesernas validitet utifrån resultatet av analyserna, måste förutsättningarna 

för kommunikation vara i relation till barnets potential. Om man uppmärksammar barnets 

potential och tänker på barnets uttryck som deklarativa, som till exempel att barnet önskar dela 

med sig av sina tankar, eller önskar berätta något, och på så sätt ger barnets uttryck en möjlig 

teckenkvalité, behöver strategin ändras nästa gång och i och med det förändras de yttre 

kommunikationsförutsättningarna för barnet. Om man istället hela tiden tänker att barnets 

uttryck är imperativa, i en här och nu kontext, ändrar man heller aldrig strategierna (Nafstad & 

Ask Larsen, 2004).  

 

4.1. Metod 

4.1.1. Bakgrund och medverkande 
 
Felix, som har medfödd dövblindhet är nästan 9 år när undersökningen äger rum. Han bor 

tillsammans med sina föräldrar, en tvillingbror och två äldre syskon.  Han är helt döv och har 

ett litet perifert seende. Han har en shunt inopererad på vänster sida. Han kan inte gå bland 

annat på grund av avsaknad av balanssinne men förflyttar sig med ”sjärthasande”.  Från början 

var Felix taktilt skygg men genom kontakt med förstående vuxna, både föräldrarna och sina 

professionella kommunikationerspartners blev han succesivt mer och mer taktilt tillgänglig med 

sina händer. Han och hans kommunikationspartners, både föräldrar och professionella har 

många framförhandlade uttryck. Fram till förra året har de vuxna och Felix syskon använt 

kroppsliga taktila tecken i kommunikation med Felix. Under det sista året har Felix blivit mer 

och mer villig och öppen att erbjuda sina egna händer när någon vill teckna taktilt med honom. 

Han har en stor portion kommunikativ agens, delvis beroende på en mycket öppen, lyhörd och 

dialogisk kontext, men också för att han är ett öppet, nyfiket och kommunikativt barn, som 

också ”kräver” kommunikation.   

De flesta observationerna och videoinspelningarna ha ägt rum i Felix skola och på hans 

korttidshem.  Felix går i en klass med tre andra elever som också har medfödd dövblindhet.  

Klassen är ett projekt med ett speciellt upplägg, anpassat till elever med medfödd dövblindhet.  

Projektet initierades av en grupp föräldrar, och är ett samarbetsprojekt mellan föräldrarna, tre 

kommuner och Specialpedagogiska Skolmyndigheten.  Efter skoltid och under lov tillbringar 

Felix och hans klasskamrater sin fritid, delvis i sitt klassrum men också på ett korttidshem i 

närheten.  Även korttidshemmet är involverat i projektet och det är delvis samma personal i 

skolan, på fritidshemmet såväl som på korttidshemmet. I det följande observationsmaterialet är 
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det främst Felix lärare och hans mamma som är tillsammans med honom.  Det finns även 

inspelningar med tre andra professionella kommunikationspartners, två från skolan och en från 

fritidshemmet/korttidhemmet.   

 

4.1.2.  Syfte och design 
 Syftet med studien är att med utgångspunkt från Felix tecken, fastställa den potentiella 

meningen i det han uttrycker och exemplifiera hur han konstruerar kategorier i samarbete med 

interaktiva vuxna.  Exemplifieringen sker genom användning av narrativa bildanalyser och "6-

space" analyser, en modell utvecklad utifrån den kognitiva semiotiska teorin av Fleming Ask 

Larsen( 2006). Denna teoretiska inramning kommer förhoppningsvis att överbrygga klyftan 

mellan det Felix synligt uttrycker och vad som egentligen är hans potentiella mening med 

uttrycken. Kanske det också visar på spörsmålet om hur Felix tänker och hur han också 

uttrycker sina tankar.  

4.1.3. Analysinstrument  
 
  Fallstudiens analysinstrument är främst Ask Larsens 6-space modell och narrativa semiotiska 

bildanalyser. 6-space modellen kan på det hela generaliseras utifrån de meningskapande 

processerna. Meningsskapande utifrån 6-space modellen sker mellan givna mentala rum 

(mental space) och sannolikt inte med mer.  

   Den generella modellen innehåller sex element: 1. Base Space, (basrum) 2. Memory Space, 

(minnesrum) 3. Presentation Space (presentationsrum), 4. Reference Space, (referensrum) 5. 

Relevance Space, (relevansrum) och 6. Blend,(sammansmältning). När alla sex element i 

meningsstrukturerna är mentalt tillgängligt för båda parter, kan tecknet uppfattas i en 

gemensam kontext i ”signifikansens”. Denna gemensamma kontext sänds tillbaka från ”blend” 

till ”basespace” med den potentiella betydelse yttringen har.   
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2. PRESENTATION 
SPACE 

    1. BASE SPACE 

4. REFERENCE 
SPACE 

  6. BLEND 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 3 6-space modellen, Ask Larsen(2006, sid 10) 

 

4.1.4. Analysproceduren 
 
  Små barn har en organiserad kunskap om strukturerade, för dem bekanta vardagshändelser.  

Följande exempel visar hur Felix tillsammans med sin partner på olika sätt försöker förstå sin 

livsvärld.  Fokusområdet i de olika analyserna refereras i början av uppsatsen när Felix 

använder teckenspråkstecknet GRÖT, men här i olika kontexter. Tecknet GRÖT har används 

många gånger i frukostsituationer både hemma med föräldrarna, på förskolan och senare i 

skolan, när Felix äter gröt. Felix har således ”äta gröt” händelse kategorier. Gröten är varm, han 

är hungrig och tycker om att få sylt på gröten och så vidare.  Intentionerna i ”äta gröt” kategori 

yttringen innehåller därför alla viktiga komponenter i en händelsekategori, som handling, 

objekt och person. En huvudpoäng i sammanhanget är att Felix har mött samarbetsvilliga 

partners, som försökt bekräfta alla synbara yttringar från Felix, framförhandlat och tolkat dem 

utifrån en tro på hans potentiella kompetens. Ytterligare en viktig poäng att nämna är att under 

de olika analyserna använder Felix också tecknet SYLT, som en kontrast till GRÖT-tecknet.   

 

Följande sju analyser är från videosekvenser, inspelade av författaren i december 2008 och i 

februari 2009.  Sekvenserna visar upptagningar där Felix försöker förstå sin vardag och tydligt 

visar de två tecknen GRÖT och SYLT. Det som gör det begripligt för Felix är för att det sker i 

en samverkande dialog med partnern. En del i denna meningsskapande process är 

kategorisering av begrepp.  

3. MEMORY SPACE 

          SIGNIFICANCE 

5. RELEVANCE SPACE 
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Bild 1 
GRÖT   
På teckenspråk 

 

Bild 2 
“GRÖT”  
På Felix språk 

 

 

Bild 3 
SYLT 
På teckenspråk 

 

Bild 4 
”SYLT” 
På Felix språk  

Bakgrund till följande analyser 

  Bild 5 visar några av de huvudsakliga teckenspråkstecken som Felix partners använder i 

kontakt med honom och bild 6 visar de Felix själv använder.  Alla tecken i fallstudien sker i 

olika taktila former och är hämtade antingen från de videoinspelade händelserna eller 

återberättade av Felix partners.  

 
 
 
 
 
 
 

       

Bild 5. Teckenspråkstecken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bild 6. Felix egna tecken 

*Felix “reflektionstecken” uppstod när han var liten, på ett sam-skapande sätt när han lekte 

med sin pappa. Nu förtiden använder han tecknet i fler olika situationer, till exempel som när 

han möter nya människor, tycks det som om han vill kontrollera om personen ”pratar hans 

språk”. Han verkar också använda tecknet när han vill “hämta tillbaka” sin partner till 

                
 VARM            GRÖT          SYLT       ÄTA           DUSCH 

         
 HÄMTA       KNUFFA     VILA           BAD           ELEMENT 

 

                                     
 ”VARM”                  “GRÖT”                  “ SYLT”  I              “SYLT” 2 II                 “ÄTA”                   

                   
 “DUSCH”             “HÄMTA”               “KNUFFA”      “VILA” “             * ”reflektion”/“lyssna  

              till mig”/”vänta” 
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C 

 
                       Mamma: VARM  -  GRÖT 
                             (“gröten är varm”) 
 
Figur 4   Olika “GRÖT” base space 

”GRÖT”        
analys 2. 

 

”GRÖT”  
analys 3. 

 

”GRÖT”         
analys 1 
 

dialogens startpunkt eller få partner att förstå vad han menar. Ibland använder han det också när 

han tycks reflektera eller vila när saker sker för fort.   

 

Bakgrund för de olika ”GRÖT” analyserna  

Äta ”varm gröt med mamma” händelsen 

Videoinspelning gjordes under en vanlig frukoststund hemma, tillsammans med mamma.  När 

filmningen startar befinner sig Felix på golvet och hans mamma går fram till honom och 

tecknar att det är dags för gröt.  Han tar sig själv fram till sin stol och klättrar upp på den. Hans 

mamma skjuter stolen till bordet medan Felix väntar. Mamman tar ut grötskålen från 

mikrougnen och ställer den framför honom samtidigt som hon tecknar till honom att gröten är 

varm. Bilden nedan VARM – GRÖT, visar att mamma berättar för honom om “grötvärmen”.  

Det här är en återkommande ritual, varje morgon när det är grötätar dags.  De återstående 

bilderna är från andra sammanhang, där det inte finns någon relevans för partnern att “GRÖT” 

tecknet dyker upp i dessa sammanhang. De tre “GRÖT” yttringarna från fyra olika kontexter, 

som analyserats visas nedan i figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
 

Det kan ses i figuren att det är Felix som är “talaren” eftersom det är han som tar sin partners 

hand mot sin egen haka. I VARM - GRÖT exemplet är det partnern som är “talaren”.  
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   Mapping  
 

     Reference 4 

     Memory Space 3 

4.2. Analyserna  

4.2.1.  Analys I. 

“GRÖT” tecknet presenterat i rytmhändelsen   
”GRÖT” tecknet i följande base-space, kom upp när Felix hade kämpat för att få Sofi att förstå 

gårdagens rytm-upplevelsen med musikläraren Bengt. Sofi och han har just kommit in i skolan 

och han sitter i sin rullstol i hallen, med ytterjackan på, upptagen med att få Sofi att agera som 

han vill. Han verkar bli mycket varm i sitt kämpande och Sofi erbjuder honom flera gånger 

hjälp med att ta av jackan, men han fortsätter med sitt. Plötsligt tecknar han “GRÖT”, Sofi 

svarar: “GRÖT”… “VARM” och erbjuder honom åter hjälp med jackan, denna gång accepterar 

Felix med ett nöjt uttryck i ansiktet. 

                                                                              

                                Base space 1 
 

 
  
        
                                                  Presentation 2    
                                                
 
 
        Relevance 5 
 
 
 
 

                                                                                                            Blend 6 
 
 

 
Figur 5 Analys 1. 

 

4.2.1.1. Resultat 

Det faktum att Felix är mycket varm i ”base-space” och tar emot Sofis erbjudande om att 

hjälpa honom av med jackan, efter att han har tecknat “GRÖT” i ”presentation space”. leder till 

ett slags ”grötvärmekänsla” via den så kallade ” blenden” mellan ”relevance-space” (tolkat 

som ett klargörande, ett refererande och en kategorisering),”reference-space” (ett slags 

värmekänsla),  ”memory-space” (GRÖTEN är VARM), och ”presentation-space” (”GRÖT ”). 

”Blenden” leder i sin tur till signifikansen i Felix yttring, som om “Jag är varm”.  

 

 

En slags 
”grötvarm 

känsla” 

Ett klargörande 
En referering 

Kategorisering  
 

En slags 
”värmekänsla” 

 

 
Gröten 

är 
varm!! 

Jag är varm!   

Significance 
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     Base Space 

    Blend  

       Presentation    

 

4.2.2.  Analys II. 

“GRÖT” tecknet i duschleken  
I detta base space, uppkommer “GRÖT” tecknet när Felix och hans partner Jessica, leker med 

det varma vattnet från en vattenkran. Jessica skvätter vatten i Felix hår och i hans ansikte. Felix 

verkar mycket road och stannar plötsligt upp och tecknar “GRÖT”.   Han har tidigare under 

leken tecknat “VARM” och ”DUSCH”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 6 Analys II. 

4.2.2.1. Resultat 

Felix och hans partner Jessica har i base space en mysig lek tillsammans. Det varma vattnet 

skvätter i hans ansikte. Efter yttrandet VARM och DUSCH, kommer tecknet “GRÖT" som om, 

han “kommenterar” händelsen. ”Blenden” mellan ”relevance-space” (tolkat som en 

kommentar, en referens och en kategorisering), ”reference-space” (en slags värmekänsla), 

”memory-space” (GRÖTEN är VARM) och ”presentation-space” (”GRÖT” tecknet), leder 

till ett slags ”grötvärmekänsla”. Detta leder i sin tur till presentationens signifikans, som om, 

han både kommenterar, refererar och klassificerar med riktning till Jessica, “Samma känsla som 

grötvärme känslan”.  

 
 

En slags 
”grötvärmekänsla” 

 En kommentar 
En referering  
En kategorisering 
 

  

En slags 
”värmekänsla” 
 

” Det känns samma 
som grötvärmen” 

     Memory Space 

     Reference Space 
 Relevance Space 

                Significance 

”Gröten 
är varm” 

     Mapping     
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     Memory Space 

     Presentation 

     Blend 

          Significance 

  Relevance Space 

4.2.3. Analys III  

“GRÖT” efter det varma bubbelbadet  
 
 “GRÖT” tecknet i base space denna gång uppkommer efter att Felix badat ett varmt 

bubbelbad. Carola torkar honom med en stor badhanduk och hon kommenterar till honom att 

det var VARMT och SKÖNT i bubbelbadet.  Inlindad i handduken tar Felix Carolas hand och 

tecknar ”GRÖT”. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

        
             

 

Figur 7 Analys III 

4.2.3.1. Resultat 

Carola kommenterar den sköna och varma känslan hon upplever Felix känner inlindad i 

handduken. En interaktion skapas här gemensamt, då Felix visar att han håller med Carola i 

hennes yttrande om den varma sköna känslan. Relevansen kommer från minnet av den mysiga 

”varm gröt” händelsen med mamma, vilket i sin tur refererar till ett slags “skön värmekänsla”. 

Den potentiella meningen “mmm det är varmt och skönt”, uppkommer genom en blend, från 

bekräftelsen av Carolas kommentar i relevance space, till reference space som “ett slags skön 

värmekänsla”, memorerad som ett slags ” samma mysiga situation som den att äta varm gröt 

med mamma”. På så sätt får presentation “GRÖT” den potentiella meningen: “mmm det är 

varmt och skönt. För att ge mer signifikans till begreppet och den potentiella meningen av 

 

En kommentar 
En referering  
En kategorisering 

 

En slags  
”värmekänsla” 

 

”mmm, det är varmt 
och skönt” 

Den sköna känslan av att vara 
tillsammans ungefär som i ”äta 
varm gröt tillsammanskänslan "  

händelsen 

     Base Space 

  Reference Space 

 

    Mapping Gröten är 
varm 
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tecknet ”GRÖT”, kan man gå tillbaka till källan av “GRÖT” begreppet i “frukosthändelsen 

med mamma”.  

Nelson (1996) har en hypotes om att barndomens episodiska/mimetiska värld, möjliggör 

utveckling av den lingvistiska/ narrativa världen.  Representationer av till exempel 

omvårdnadsrutiner används både i den inre/individuella bemärkelsen och i den yttre/sociala. 

Dessa två representationer, den inre/individuella och den yttre/sociala är fullt relaterade till 

varandra och möts om och om igen i barnets och den vuxnes sociala aktiviteter. Föräldrar tycks 

utifrån detta ha en förmåga att uttrycka signaler som ger vägledning till att barnet känner 

förväntningar och själv vill medverka i händelserna. Ett litet barn agerar inte första hand utifrån 

i sina egna händelser utan är från början först och främst deltagare i andra människors 

aktiviteter i den sociala kontexten. Barn internaliserar gradvis de sociala rutinerna och de regler 

som gäller kring dessa rutiner som den vuxne skapar utifrån kännedom om barnets förståelse av 

situationen. De sociala rutinerna och barnets förståelse för situationen är nära förbundna och 

skapar en grund för många mimetiska aktiviteter.   De delade representationerna ger föräldrar 

möjlighet att tolka barnets yttringar så att de passar in i en händelse. Utifrån ifrån varje yttrande 

i en given kontext befäster härmed föräldern och barnet en gemensam subjektiv betydelse 

genom sina respektive tolkande meningssystem.   

 

4.2.4. Analys IV – en narrativ analys 
 
Det är speciellt för ett barn med medfödd dövblindhet och dess nära partner, nödvändigt att 

utveckla en delad kultur skapad av rutinhändelser i vardagslivet.  Existensen av sådana delade 

vardagshändelser gör det möjligt att skapa en gemensam förståelse under en diskurs.   

Följande analys ger ett exempel på en vardaglig händelse då Felix och hans mamma äter 

frukost.  

Frukost med mamma 
Den analyserade fem minuter långa sekvensen är utvald från en sjutton minuter lång 

videoinspelning från en av Felix frukostsituationer. Den visar hur Felix använder begreppet 

SYLT i denna situation. Mamman tolkar i situationen Felix ”SYLT” tecken som “om jag får 

sylt på gröten, är den inte så varm längre”. Den utvalda sekvensen presenteras också genom 

bilderna 1 – 32 (Bilaga I, sidan 62). 
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Sekvensen startar just efter att mamman ställt en tallrik med varm gröt framför Felix. Felix 

sträcker sig efter tallriken och hans mamma som står bredvid honom, tecknar VARM, taktilt på 

honom (bild 1 - 4). Mamma sätter sig ner på sin stol samtidigt som hon tecknar GRÖT – VARM 

(bild 5 – 8). Felix tycks tveka lite, men gör sedan en gest “HÄMTA” (bild 9 – 10), som om 

“OK, jag vet... ge mig…”.  Mamman flyttar tallriken lite närmare Felix och tar skeden med sin 

vänstra hand. Felix tar tag i sin mammas pekfinger (bild 11– 12), och tecknar “SYLT” – 

“HÄMTA” (bild 13 – 16) som en fortsättning på “jag vet, ge mig sylten”, eller som “häll på 

sylt så jag kan äta utan att bränna mig”.  Mamman lägger skeden åt sidan, fortfarande i 

kontakt med Felix, och sträcker sig efter sylten. Hon håller fram syltflaskan under hans näsa 

och låter honom försiktigt lukta på den och tecknar taktilt LUKTA. Felix ler lite lätt och hans 

mamma låter honom lukta igen, sen häller hon sylt över gröten. Felix har under hela 

intereaktionssekvensen kontakt med sin mamma genom att hålla sin vänstra hand på mammans 

handled.  Han tar nu skeden själv och mamman ställer tillbaka syltflaskan på bordet, samtidigt 

som hon puttar iväg katten som är på bordet. Felix för skeden till munnen och smakar mycket 

försiktigt, som om han ska testa ”värmen” på gröten. När han försiktigt smakat, stoppar han 

hela skeden i munnen som om; ”Ja, gröten är lagom varm nu”. Frukosten fortsätter och Felix 

äter gladeligen upp all gröt.   

 

4.2.4.1. Resultat  
 
Att göra semiotiska analyser på detta narrativa sätt, gör det möjligt att uppmärksamma många 

fler detaljer i en situation.  I analysen ovan är det intressant att undersöka hur Felix använder 

begreppet “SYLT” och se på hans potentiella mening av begreppet.  Analysen visar också en 

samskapande dialog mellan Felix och hans mamma, där de båda är lyhörda för respektives 

yttringar och kan därför betraktas som Linell (1998) beskriver, ”ett kommunikativt projekt”, 

eftersom det innefattar en delvis förändring av tyngdpunkt, inte bara från individualitet till 

kollektivitet, utan också från intentionallitet till ansvarsfullhet.  Man kan under dialogen finna 

en ömsesidig social riktning, dels genom Felix sätt att hålla kontakt med sin mamma och hans 

sätt att teckna till henne och dels mammans inriktning mot honom. Man kan föreställa sig att 

Felix först har en sorts inre dialog med sig själv under det förmodade ”HÄMTA” tecknet, som 

kommer direkt efter tvekandet, samtidigt som han pratar med sin mamma (Markova, 2008). 

Sen ändrar han position mot henne och tecknar “SYLT”-“DU-HÄMTA” “DÄRBORTA”.  Felix 

partners har tidigare tolkat yttringen “HÄMTA-DÄRBORTA”, som ett mimetiskt tecken 
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relaterat till lokalisationen i “the real space”(verklighetsrum), vilket kan ses i bilderna 1,2,10 

och 16. ”SYLT” tecknet i just den här händelsen kan å ena sidan ses som en ordinär användning 

av begreppet ” gör gröten sötare och godare att äta”. Just detta sätt att bilda begrepp, 

inbäddade i händelserepresentationer, kan ses som vad Nelson (1996) kallar bas-nivå 

kategorisering. Å andra sidan kan det vara så att när Felix tvekar, då hans mamma talar om för 

honom att gröten är varm, verkar det som om han kombinerar fler “varm-lika” kategorier i en 

större kategori, där implikationen skulle kunna vara ” den är för varm att äta direkt”. I så fall 

kan begreppet ”SYLT” ha två funktionella funktioner. Först som en “slot-filler” kategori, 

relaterad till “den typ av det man äter ihop med gröt”, en paradigmatisk typ av kategorisering, 

som en kontrast till gröt eller annan varm mat. Den andra funktionen skulle kunna vara som en 

egenskap för gröten, något som “gör gröten mindre varm. Detta skulle kunna ses som en 

syntagmatisk7 typ av kategorisering.  I det här fallet krävs det ett samarbete mellan Felix och 

hans partners, eftersom varderas individuella bidrag inte kan förstås isolerat. 

Sammanfattningsvis är Felix, trots avsaknad av språk i lingvistisk betydelse, otrolig i att hitta 

lösningar i sina försök att skapa gemensam mening med sina kommunikationspartners.  Detta 

ger indikationer på att han har en hög potentiell kognitiv kapacitet.  

Utifrån resonemangen och de nya fynden kunde vi, författaren och Felix 

kommunikationspartners nu gå tillbaks till den första 6-space analysen, där “GRÖT” yttringen 

skedde i rytmhändelsen (figur 5) och titta på något som såg ut som ett ”SYLT” tecken.  Vi hade 

tidigare inte hittat någon relevans alls i denna yttring i den kontexten, men efter fynden i 

”frukosthändelsen” och den första analysen, bestämde vi oss för att titta lite närmare även på 

”SYLT” yttringen i rytmhändelsen.  

 

4.2.5. Analys V – en narrativ analys 
 

Hela ”rytm ”sessionen pågick i ungefär 40 minuter. Den inspelade delen är 32 minuter lång, 

och DVD-versionen är en 15 minuter lång sekvens, där ett 5 minuters långt klipp har valts 

utifrån fokus på ”SYLT” och ”GRÖT” tecknen.  

 

                                                      

7 Syntagmatisk, ett begrepp inom semiotiken som visar på ett beroende mellan tecken i en teckenkedja. 
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Rytmhändelsen (Bilaga 2, bilder, sidan 63 ) 

Inledning: Felix och Sofi har just kommit till skolan. Felix sitter i sin rullstol i hallen utanför 

klassrummet och vill inte ta av sig sin jacka, utan verkar mer angelägen att dela något med 

Sofi. Sofi tolkar Felix som om han vill dela rytmkänslan han upplevt dagen innan med sin 

musiklärare Bengt.  Sofi försöker göra samma rytmer som Bengt utan att riktigt lyckas. Hon 

tecknar till Felix att hon inte klarar att göra samma rytmer.  Efter en liten stund ser Sofie att 

Bengt kommer och hon berättar det för Felix.  De stäcker tillsammans ut sina händer mot Bengt 

och de två säger hej till varandra och Bengt och Felix har kvar hand kontakt med varandra.  

Kort därefter söker Felix rätt på Sofis hand och leder den till Bengts, som om 

för att säga “visa henne hur man gör rytmen”( bild 7).  Sofi berättar för Bengt 

om problemet, fortfarande i kontakt med Felix. Felix försöker nu i över en 

halvtimme med stöd av Bengt, visa Sofi hur Bengts rytmer känns.  

 

4.2.5.1 Analysen: Felix ser mycket trött och varm ut när analysen startar. Han tycks behöva en 

paus för vila eller reflektion, efter att så lång tid försökt få Sofi att förstå rytmerna. Han tar 

Sofis hand och gör ett ”reflektions ”tecken (bild 8).      

Felix gör ett “KNUFFA” tecken” (bild 9) och tar se tag i Sofis 

pekfinger.  Han tecknar “SYLT,( bild 10) och både Sofi och 

Bengt skrattar men verkar inte förstå vad Felix menar med 

tecknet här och nu.  Sofi svarar genom att försiktigt ”skaka” 

lite lätt på Felix (bild 11).  

När Sofi ”skakar” honom för han sin hand till jackan, som 

om han vill “ta av jackan”(bild 12). Under tiden fortsätter 

Bengt med att slå rytmen i Felix hand. Felix gör 

“KNUFFA” tecknet igen mot Sofi, denna gång med både 

handen och foten (bild 13). Sen för han Sofis hand till sitt 

huvud som om ”snälla vänta lite”/ reflektions-tecken”(bild 

14).  Under 05:39 – 06:44, förhandlar Felix och Sofi om 

“rytmerna” på olika sätt. Under 06:44 – 07:42, tecknar Felix 

“GRÖT” (bild 15).  Sofi imiterar tecknet, men både hon och Bengt är så 

upptagna av att göra rytmen som Felix tycker om att de inte ger yttringen mer uppmärksamhet 

än så.  

 
Bild 11 

 
Bild 9 

 
Bild 10 

 
Bild 12  

Bild 13 

 
Bild 14 

 

 
Bild 8 

 
Bild 15 
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Bengt frågar om han kan försöka visa Sofi hur hon ska göra rytmen i Felix hand. Sofi tvekar en 

sekund men går med på att låta Bengt ta Felix hand i sin. Bengt börjar slå 

deras speciella rytm i Felix han och han ”lyssnar”, fortfarande i kontakt 

med Sofi med sin andra hand. Felix och Bengt utbyter fina turer med 

varnadra under dialogen om rytmerna. Plötsligt ser det ut som om Felix vill 

”ta av jackan” genom att röra vid den (bild 16).  Han 

stoppar sin napp i munnen, tar Sofis hand i sin i en välkänd “vila position” 

(bild 17 a). Bengt fortsätter samtidigt med 

“rytmen”(bild 17 b). Bengt tolkar att Felix gör ett 

litet ”KNUFFA” och tar bort sin hand och väntar. Felix 

kliar sig lite i ansiktet och Bengt och Sofi fortsätter 

vänta.  Felix tecknar ”SYLT”, bild 18 och direkt 

därefter “GRÖT”, bild 19. Författaren/filmaren viskar, 

“varm, han är varm!” Sofi säger; ”varm är du varm”, 

medan hon tecknar GRÖT som en bekräftelse på hans 

“varmkänsla”, bild 20. Sen hjälper hon honom av med jackan. Felix ”ber” sen 

Sofi fortsätta med ”rytmandet”. Efter en liten stund får Felix ett litet leende på 

läpparna och tecknar “SYLT” med sin egen hand, bild 21. 

 

Tabell 2.  Bilder från 5 minuter analysen, i tidsordning.  

Bild nr: Tid Bild nr: Tid 

9 ”KNUFFA” 05:12 16 ”ta av jackan” 07:40 

10 ”SYLT” 05:15 17 ”vila” position 07:46 

11 ”ta av jackan” 05:18 17 Bengts “rytm” 07:46 

12 ”skaka” 05:18 18 ” SYLT” 08:47 

13 ”KNUFFA” 05:36 19 ”GRÖT “ 08:49 

14 ”snälla vänta” 05:59 20 GRÖT 09:53 

15 ”GRÖT” 06:44 21 ”SYLT” 09:34 

 

 
Bild 19 

 
Bild 18 

 
Bild 20 

 
Bild 21 

 
Bild 16 

 

 
Bild 17, a, b 
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4.2.6. Analys VI:  

“SYLT” tecknet i rytmhändelsen, 6–space analys 
Med hänvisning till föregående analys V, så verkar Felix mycket varm efter att ha lagt ner hårt 

arbete med att försöka få sin partner Sofi att förstå rytmupplevelsen. Analysens utgångsläge är 

den narrativa analysen nummer IV, men denna gång med fokus på “SYLT” tecknet. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 8 analys VI 
 

4.2.6.1. Resultat 
Genom att använda 6-space analys (analys VI) och den narrativa analysen har det kunnat 

påvisas att Felix trots avsaknad av språk i lingvistisk bemärkelse, har en hög potentiell kognitiv 

kapacitet, då att han kategoriserar begrepp i fler nivåer.  Fler sam-konstruerade meningar har 

skapats utifrån användandet av ”slot-filler” kategorier (något ätbart), som till exempel “GRÖT” 

och “SYLT”.  “GRÖT” som “varm men god” och “SYLT” som om “ en god kylare”.  Både 

”SYLT” och ”GRÖT” innehåller också andra fysiska aspekter än ”något ätbart”, där Felix i den 

analyserade händelsen ombildat “värme respektive kylkänsla” aspekten till en “icke ätbar” 

aspekt, men som har sitt ursprung i slot-filler kategorin, ”något som kan ätas”. Den här gången 

har betydelsen en djupare ”inre tillstånds känsla” aspekt på värme då Felix känner sig varm och 

önskar att känna sig ”inte så varm”. Detta fenomen visas tydligt i ”SYLT-kylar” betydelsen 

”gör mig svalare” och nästa gest ”ta av jackan”.  Sofi lade inte märke till hans första ”SYLT” 

tecknade förslag och Felix fortsatte med att teckna “GRÖT” som om “jag är varm”, Sofi 

uppfattade det och imiterade ”GRÖT” tecknet samtidigt som hon frågande honom “vad menar 

BASE SPACE 

 

PRESENTATION 

 

        MEMORY SPACES 

 
    VARM              GRÖT 

 
     ”SYLT”     “Mamma häller sylt”  

REFERENCE SPACE 
”Hälla sylt över 
varm gröt gör den 
svalare”.  

 

RELEVANCE SPACE 
Clarification  
Categorization 

              BLEND 
”SYLT– ett slags något som gör 
något svalare - om jag gör detta till 
Sofi, kanske det fungerar som ta 
bort värmekänslan”…? 

SIGNIFICATION 
“Snälla gör mig 
inte så varm”  
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du med gröt?”  Felix försökte efter en kort stund med en ny abrovinkel i dialogen dem emellan, 

genom att teckna både “SYLT“ och “GRÖT”, som om han tänkte ”kanske hon förstår nu”. Sofi 

tolkade till sist “GRÖT” tecknet som, “är du varm?” Det faktum att Felix sedan tecknade 

“SYLT” med sitt eget finger och samtidigt hade ett litet leende på läpparna tycks leda till 

slutsatsen att just det uttrycket skulle kunna tolkas som ett ”tanke” tecknen, en inner-alter 

konversation.  Markova, (2004) menar att människan också har en strävan eller längtan efter att 

få sin egen mening uttryckt och hörd. Det lilla leendet och på det sätt Felix tecknade “SYLT” 

skulle kunna betraktas som ett exempel på hans bemödande att just komma till uttryck av sin 

egen mening.  

  Sofis dialogiska förhållningssätt, hennes kreativa förståelse för Felix tecken och hennes tro på 

honom som en kompetent person hjälpte till att stabilisera Felix agens så pass att han kunde 

hävda sin egen mening till slut.  

 

4.2.7. Reflektioner utifrån analysresultatet.  
 
Det finns många olika områden i fallstudien som kan vara av intresse att diskutera och 

reflektera över.  Ett är på vilket sätt Felix använder tecknen “GRÖT” och “SYLT” i olika 

kontexter. Det skulle kunna vara samma fenomen som Saussure, i Nelson (1996) menar att barn 

sedan de startat med funktionellt uppkomna baskategorier, sedan sätter ihop dem igen, i större 

grupper, som öppna ”slots” (utrymmen) i händelser, så kallade slot-filler kategorier.   Dessa 

skapar grunden för taxonomiska8 hierarkiska strukturer, vilka i sin tur kommer till genom att 

vuxna när de tillsammans med barn delar upplevelser och pratar om dessa, strukturerar 

kategorier på sitt vuxna lingvistiska sätt.  Slot-filler elementen är av allt att döma nära 

associerade till minnet och de formar den mest betydande typen av kategoriseringen åtminstone 

för små barn. Denna typ baseras på händelsescripts och andra schematiska eller del/helhets 

relationer (Nelson, 1996). Händelser kan inrymma många olika typer av hierarkier, i detta fall 

innefattar ”äta gröt”, subhändelser som till exempel olika grader av värme, vilket Felix hanterar 

genom att använda ”SYLT” begreppet som en ”matsvalkare”.  En andra typ av hierarki 

innefattar kombinationen av två eller fler händelser som blir en del av en mer generell kategori. 

Till exempel ”äta gröt” vid ett tillfälle är där “GRÖT” placeras i “värme” kategorin. ”GRÖT” 

kan också innefatta andra ”sorts värme ”händelser som trevliga stunder av glädje, 
                                                      

8 Taxonomi / metod för att organisera saker och ting i grupper 
 
 



45 
 

tillfredsställelse, samhörighet och så vidare, som uttrycker en inre känsla av skön värme, 

tillfredsställelse och välbehag, där också Felix blir förstådd och mästrar situationen. Likväl som 

”SYLT” i förståelse av “hälla sylt på maten för att få den svalare”, även den kan innefatta 

samma inre välbehagskänsla.  

   Det andra som kan vara intressant att diskutera och reflektera över är den ovanliga 

lingvistiska produktionen som barn ofta har.  Sellvik (2008) beskriver det fenomenet när hon 

berättar om hur hennes son uttryckte sig, när han såg en fiskmås uppe på ett hustak. Han 

pekade upp mot måsen och yttrade något ungefär som ”hönan-klättra-upp huset”. Han använde 

begreppet ”höna” som en abstrakt kategori för alla ”fågel-lika” varelser, i motsats till en 

vuxens yttrande som då skulle vara ”fågel”. Han gjorde så trots att han hade erfarenheter av 

olika sorters fåglar och visste skillnaden mellan dem.   Den mer intressanta delen är egentligen 

“klättra-upp huset”. “Klättra-upp” var sonens sätt att beskriva hur måsen hade hamnat på 

hustaket och som ”om du klättrar upp, kommer du till ett högt ställe”. Han associerar “komma 

högt upp-någonstans” idén med klättra upp. Han skapade en kategori, det lingvistiska 

begreppet helt själv, baserat på den input som var tillgänglig för honom och bara delvis 

överlappande med vuxen kategorin.  Det är värt en liten reflektion över likheterna mellan 

Sellviks resonemang och Felix användande av lingvistiska symbolerna GRÖT och SYLT.  Att 

äta gröt betyder ”värme” för Felix, han har erfarenheter av olika sorts “värme”, som till 

exempel, varm gröt, varmt vatten, att känna sig varm och så vidare.  Den kunskapen har lett till 

att han utvecklat en mer abstrakt begreppskategori av "GRÖT”. ”GRÖT” skulle i detta fall 

innefatta sub-kategorier av samma karaktär som till exempel dusch, bad, äta och känna sig 

varm. 

En normal teckenspråksanvändare skulle lätt associera tecknet GRÖT, när man bara tänker i 

pragmatiska termer, till begreppet hungrig. Från början hade Felix kommunikationspartners just 

denna pragmatiska ansats till Felix användande av tecknet GRÖT.  De drog slutsatsen att detta 

tecken i grunden hade något med hunger att göra.   

Sellvik menar att det är viktigt att vara uppmärksam på att när ett barn använder en 

lingvistisk form som känns igen som en speciell lingvistisk symbol, är det fortfarande möjligt 

att barnet som producerar just den formen, inte associerar till det begrepp som det 

konventionellt associeras till, utan med någon annan begreppsmässig struktur. Detta är speciellt 

viktigt att tänka på om barnet har medfödd dövblindhet. Om Felix kommunikationspartner inte 

kände honom så väl, eller inte kände till hans erfarenheter av världen, hans kognitiva kapacitet 

och hans motståndskraftiga agens, skulle hon kanske blivit kvar i tron att Felix var hungrig och 
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ville äta gröt.  Men eftersom hon är en god kommunikationspartner kunde hon sätta sig in i att 

Felix menade något annat.  Analyserna visar att Felix också associerade kategorin GRÖT med 

ett inre tillstånd, det att känna värme och tillfredsställelse, därför hade hans yttring helt 

annorlunda mening än vad ett seende/hörande barn skulle ha haft.  Slutsatsen skulle kunna vara 

att han troligtvis använde sitt egna tecken för en mer allmän kategori för alla ”värmekänsla 

händelser”. 

Felix använder som visas i de olika semiotiska analyserna, yttringen “GRÖT” inte bara för 

att tala om att han är hungrig eller därför att han vill äta. Han har tillräckligt med erfarenheter 

av ”äta saker” och behöver inte föreslå ”GRÖT” vid dessa tillfällen.  Det är mer för att speciellt 

beskriva den inre känslan av en “skön varm känsla av tillfredställelse och välbehags-händelse”, 

men varför valde han begreppet GRÖT för alla dessa ”värmekänsla” begrepp? Kanske var det 

för att han kände mycket värme, lycka och tillfredställelse under alla ”äta gröt” scenarierna 

med mamma. Här kunde han också uppleva en stark samhörighet med henne. För ett barn med 

medfödd dövblindhet är detta den viktigaste ingrediensen i kommunikationsutvecklingen. 

När det gäller ”SYLT”, så använder Felix det begreppet inte bara när han äter gröt utan mer 

allmänt när han äter varm mat. “SYLT”, behöver inte heller vara just sylt, utan kan ha ett slags 

“syltlikhet”, som till exempel ketchup, äppelmos eller liknande, beroende på vilken rätt som 

serveras och vad den vuxne erbjuder honom.  Felix tecknar ofta ”SYLT” när den vuxne tecknat 

VARM för att maten är för varm att äta.  Kan Felix ha skapat denna ”SYLT” kategori, för att han 

vet att om man får “SYLT” på maten, blir den “sval nog att äta”. Man skulle kunna dra 

slutsatsen att Felix associerar sylt, med att vara söt och god att äta och det är därför han vill ha 

“SYLT”. Men å andra sidan så accepterar Felix andra kalla tillbehör, när han ber om “SYLT” på 

maten.   I det här fallet har begreppet ”SYLT” gemensamt skapats mellan Felix och hans 

partners, eftersom de har förståelse för att “SYLT” yttringen kan betyda “gör maten lagom sval 

för att ätas”.  Om man tänker i dessa termer kan man upptäcka nya sätt att se på “SYLT” 

tecknet, när det dyker upp i ”rytm-händelsen”, medan Felix fortfarande hade sin ytterjacka på 

sig.  Först tecknar han ”SYLT” och sen direkt “GRÖT”.  Just när det hände kunde vi inte förstå 

varför han yttrade ”SYLT” tecknet alls i denna situation, vilket gjorde att vi inte tog någon notis 

om det. Vi var för upptagna av ”gröt-värme” hypotesen så väl som Sofis svar FELIX – GRÖT-

VARM, men det kanske ändå finns en möjlig koppling mellan “SYLT” och “GRÖT” i denna 

situation också.   En möjlighet är att den potentiella betydelsen av Felix tecken “SYLT”-

“GRÖT” i rytmhändelsen är “gör mig svalare – jag är varm”.  Den fysiska skillnaden i det 

dialogiska livet har då ombildats till något som relaterar till ett mer ”inre tillstånd” som 
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innefattar både ”svalkan” och ”värmen”. Felix använder även ett kontrasterande system 

“syltlik” kontra ”grötlik”, i andra kontexter. Detta kan betyda att kontrasten mellan sylt och 

gröt associerade till andra kontexter också implementeras i nya funktioner.   
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5. Slutdiskussion 
 

Studien visar att det är extremt viktigt för de kommunikationspartner som är tillsamman med 

ett barn som har medfödd dövblindhet, att göra observationer även av hur barnet använder 

lingvistiska tecken i sitt försök att lära sig begripa sin omvärld.  

Studien beskriver dessutom några av de mentala processer och den kognitiva kapacitet som 

finns hos ett barn med medfödd dövblindhet.  Den visar också hur ett barn som har medfödd 

dövblindhet kategoriserar utifrån sina erfarenheter och hur barnets omvärldbegrepp byggs upp.  

Det tycks som om det är två nivåer av kategorisering som ”möter” den tredje, i barnets 

möjligheter att skapa slot-filler kategorier.  Allra först visas barnets egen bas-kategorisering, på 

den andra nivån använder den vuxne lingvistisk kategorisering tillsammans med barnet, men på 

ett sådant sätt att den passar in i barnets händelsestrukturer. Inom slot-filler-ramverket visas var 

kontrasten mellan ”SYLT” och ”GRÖT” skapas som en fungerande prototyp där även andra 

erfarenheter och upplevelser kan förstås och utvärderas. Det går med utgångspunkt från ett 

sådant resonemang att observera barnets höga kognitiva kapacitet.  Det blir också uppenbart att 

barnet genom olika strategier är i stånd till att bygga upp ett kategoriserings- system och 

använda det i varierande kontext och i olika funktioner, i sin strävan av att bli förstådd.  Det är 

precis här barnet visar upp sin kognitiva kapacitet, sitt robusta inner-alter och sin starka agens. 

Hans kommunikationspartners har inte heller kunnat förutsäga att han skulle dela in världen i 

“gröt-lika” och “sylt-lika” ting, men genom att de skapat utrymme och inramningar som 

möjliggör kategorisering och också litat på det när det sker, har detta varit möjligt.  

 
  Den första underfrågan i studien: Är det möjligt att genom ett dialogiskt förhållningssätt 

utvidga vokabulären mellan barnet och hans partners utifrån att de förstår hur han 

relaterar till olika aspekter på tecknet, pekar på att en partner genom ett dialogiskt 

förhållningssätt och ett semiotiskt tänkande kan förstå hur barnet relaterar till olika 

aspekter på tecknet. Om partnern har detta förhållningssätt och tänkande ges barnet 

möjlighet att upptäcka och benämna generella aspekter och vidga sin egen förståelse av 

ett lingvistiskt tecken.   Förståelsen motiverar barnet att experimentera med nya tecken 

och på så sätt utvidga den samkonstruerade vokabulären. På detta sätt får också 

kommunikationspartnerna större förståelse för hur barnets tecken kan kopplas till olika 

meningsaspekter.  
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  Den andra underfrågan;“ Kan denna kunskap användas av partners för att komma till 

ömsesidig förståelse och gemensam mening i varierande och i mer komplexa 

situationer?” Det dialogiska angreppssättet i fallstudien, som också involverar 

kommunikationspartnerna i de semiotiska analyserna, ökar uppmärksamheten på 

kommunikation avseende komplexiteten i ömsesidig förståelse och gemensam mening.  

Det visar sig dels genom att partnern har egna inre dialoger för att försöka förstå barnets 

uttryck och dels genom att barnet själv tycks försöka ta med den andres perspektiv, när 

han kommer till uttryck.  Detta genom att han försöka försäkra sig om att hans partners 

“lyssnar till vad han vill dela med dem, genom att han använder partnerns hand som 

”talarhand” när han själv vill uttrycka något. När han sen tecknar på sin egen kropp, utan 

kontakt med sin partner är det mer som om han har sin egna inre dialog om något han har 

i sina tankar.  

    Den tredje underfrågan lyder: “ Är det möjligt att genom semiotiska analyser komma 

närmare meningen av de mentala processer som är aktiva i barnets tänkande”. Det visar 

sig att semiotiska analyser tycks kunna åskådliggöra barnets kategoriseringsnivå och 

också hans möjlighet att ta andras perspektiv. Ett resultat av detta sett utifrån ett 

utvecklingsperspektiv förstärker idén om barnets kognitiva kapacitet, vilket kan vara till 

stor nytta i det pedagogiska upplägget. Kommunikationspartnerna blir mer medvetna om 

hur ett intryck lämnar avtryck, vilket senare sin tur kan leda till ett uttryck hos barnet. 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Litteratur om språk i allmänhet handlar i de flesta fall om hur den vuxne guidar barnet vidare i 

språkutvecklingen.  Denna studie visar på nödvändigheten av att ha ett dialogiskt 

förhållningssätt, där barnet istället guidar den vuxne och den vuxne låter sig guidas av barnet.  

Som pedagog behöver man vara öppen för och medveten om att ett barn som försöker begripa 

världen, behöver den vuxnes medverkan i att låta sig själv guidas in i samkonstruktionen av 

gemensamma tecken eller uttryck. Det behövs två för att kunna utveckla gemensam mening. 

Vardagliga händelser skapar följdriktighet och blir därmed meningsfulla, men för att kunna 

skapa förutsättningar för en meningsprocess som utvecklar barnets gestuella uttryck krävs 

också att inslag av överraskning eller nyheter läggs i de vardagliga händelserna.   

 
En central slutsats är att det finns ett flertal mycket betydelsefulla nödvändigheter när det 

handlar om att kommunicera inom en dialogisk kontext.  För att ett barn med medfödd 
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dövblindhet ska kunna förstå hur han ska dela in och kategorisera världen är ”medförfattade” 

helt avgörande. Genom att som partner vara dialogisk i sitt förhållningssätt får barnet möjlighet 

att bygga upp kapaciteten att föreställa sig, skapa och kommunicera i termer av ”den andre” 

(the Alter).  Med en robust “inner alter” är chansen stor att barnet kommer att känna sig 

accepterad, även om andra inte förstår hans mening. Därför kommer barnet inte heller inte ge 

upp strävan att bli förstådd. Kommunikationspartnerna behöver vara mycket öppna, lyhörda 

och kreativa för att kunna tillrättalägga kontexter, där dialoger kan ske. De behöver också ha en 

tillit till barnets kognitiva kapacitet och kunna känna igen barnets uttryck när de uppstår.   

 

Studiens bidrag  
 
Denna studie kan bidra till en utveckling av kunskapen om hur ett barn med medfödd 

dövblindhet kan förstå världen utifrån sina vardagsupplevelser och erfarenheter. En aspekt är 

barnets deltagande i dialoger i ett gemensamt meningsskapande.   En annan är hur barnet själv 

begriper världen genom att själv kategorisera sina erfarenheter.  Rönen i studien skulle för det 

tredje kunna användas mer generellt med tanke på barn som har medfödd dövblindhet.  Den ger 

oss ledtrådar in i barnets tänkande och kategoriseringsprocesser och kan därför stötta 

kommunikationspartners att överbrygga vår kulturs lingvistiska praxis, in till världen som 

tillhör barn med medfödd dövblindhet.  

 

Begränsningar i studien 
 
Det är inte möjligt att generalisera enbart från denna kvalitativa fallstudie kring ett enskilt barn. 

Kanske är det ändå det enda sättet att utforska de mentala processer som sker hos ett barn med 

medfödd dövblindhet. Det som kommit fram är inte generellt för alla barn som har medfödd 

dövblindhet, men det kanske kan vara av prototypiskt värde för att förstå vad den 

komplexiteten i utveckling av kommunikation innebär i perspektivet av medfödd dövblindhet. 

Rekommendationer för vidare forskning  
 
Ett viktigt bidrag till dövblindfältet skulle kunna vara att gå vidare med liknade fallstudier för 

att kunna utöka vår kunskap om hur barn med medfödd dövblindhet uppfattar världen genom 

sin begreppsbildning och kategorisering.  
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Bilaga 2  Narrativ bildanalys nr  V.”SYLT” och ”GRÖT” tecknen i Rytmhändelsen bild 7 – 21 
 

 
 Bild 7: “Be honom berätta rytmer  

 
Bild 8: ”reflekterande” t 

  
 Bild 9:  “Knuffa”  

 
 Bild 10: ”SYLT” 

 
 Bild 11: ”skaka” 

 
 Bild 12: ”ta av jackan” 

 
 Bild 13: “KNUFFA”  

 
Bild 14:”Snälla vänta”/reflekter  

 
 Bild 15: ”GRÖT” 

 
 Bild 16:”Ta av jackan”  

Bild 17: ”vila position/”rytm” 
 

 Bild 18: “SYLT”  

 
Bild 19: “GRÖT” 

 
Bild 20: GRÖT(varm) 

 
Bild 21: ”Sylt” (Tanketecken?) 
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