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______________________________________________________________  
 
Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap om den pedagogiska metoden tejping 
och hur den fungerar som kommunikationshjälpmedel för döva personer som har en 
utvecklingsstörning. Det som studien skulle frambringa svar på var hur döva personer med 
utvecklingsstörning kan utveckla sin kommunikationsförmåga genom tejping. Tejping är en 
metod där små träfigurer används som ett komplement till samtal för att tydliggöra och 
konkretisera. Studien är gjord med en kvalitativ ansats och data har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med sex personer som använder tejping tillsammans med döva 
med utvecklingsstörning i habiliteringsarbete. I undersökningen förtydligas vikten av 
kommunikation även för dem som inte är så bra på att kommunicera med teckenspråk. Istället 
är det viktigt med visuella hjälpmedel och tejping är ett sådant som kan förstärka 
kommunikationen där det behövs. Resultatet visade att tejping har använts för att diskutera 
många olika ämnen såsom känslor, förberedelser av aktiviteter, socialt samspel med mera. 
Enligt respondenterna har de funktionsnedsatta personerna haft nytta av tejping i sin 
kommunikation och metoden anses vara ett bra kommunikationshjälpmedel. Flera personer 
har utvecklat sin kommunikationsförmåga kopplat till tejpingsamtalen och för ett par har 
tejping även tillsammans med andra insatser bidragit till att förbättra den dagliga 
kommunikationen.  Tejping skapar enligt undersökningen bättre förutsättningar för att 
personer inom målgruppen ska förstå och hantera sin vardag genom att bland annat beröra 
ämnen som känslor, socialt samspel och förberedelser inför aktiviteter och händelser. 
Undersökningen visar också att visuella hjälpmedel är av vikt för dessa personer för att 
förstärka deras intryck. 
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Förord 
Min C-uppsats har varit ett projekt som har följt mig under lång tid. När den nu är färdigställd 
kan jag se tillbaka på min resa och de lärdomar jag har gjort. Det har varit en spännande 
process och jag känner nu stor glädje över att ha kunnat slutföra det kapitlet.  
 
Jag tycker att det har varit utvecklade att jobba med en undersökning från början till slut, men 
framförallt har det varit givande att arbeta kring tejping och kommunikation för målgruppen 
döva med utvecklingsstörning. Jag har skaffat mig nya kunskaper, både teoretiska och 
praktiska, som jag kommer att ha nytta av. Jag hoppas att jag genom undersökningen bidrar 
till att metoden sprids och kommer fler till del. Det känns extra roligt att ha undersökt just 
detta eftersom det är en relativt okänd metod som det inte finns mycket litteratur eller 
forskning kring. 
 
Jag vill rikta några rader till personer som har hjälpt mig under arbetets gång. Stort tack till 
min handledare Ingrid Johansson för råd, hjälp, engagemang och den alltid så snabba 
responsen. Tack till Barbro Sjölin Nilsson för faktakunskap, tips och råd. Jag vill också tacka 
mina respondenter, utan er hade det inte blivit någon undersökning. Tack till min arbetsgivare 
som visat intresse för min undersökning och stöttat mig i arbetet. Och slutligen, stort tack till 
min sambo och min familj för att ni alltid finns där. 
 
 
 
Västerås i januari 2008 
 
 
Jenny Pergelius



1 

1. Inledning 
Förutsättningarna för kommunikation hos personer som är döva och har en utvecklings-
störning ser annorlunda ut om man jämför med oss andra. De har förmåga och behov av att 
tänka, känna och kommunicera men kommunikationen ser ofta annorlunda ut och sker 
förutom teckenkommunikation även via deras beteende (Whelan och Kretschmer, 1996). 
Kommunikation är ett grundläggande behov hos oss människor och Brodin (1991) framhäver 
att det är viktigt även för personer med grav utvecklingstörning. Hon skriver också om att det 
är viktigt för döva barn att ta hjälp av sina synintryck i sin bearbetning av verkligheten 
omkring dem.  
 
Personer med som har en utvecklingsstörning kombinerat med dövhet eller grav hörselskada 
kommunicerar med hjälp av teckenspråk eller teckenkommunikation på olika nivåer efter den 
individuella förmågan. Språkkunskaperna varierar mellan individerna och många har problem 
med att uttrycka det de vill, men också svårigheter med att ta till sig information. För ungefär 
fyra år sedan kom jag i kontakt med en pedagogisk metod som fungerar som ett 
kompletterande kommunikationsmedel till samtal. Metoden heter tejping och används bland 
annat inom barnpsykiatrin. Träfigurer i form av bland annat människor, möbler och hus 
används på en markerad yta, en scen, där man kan tejpa upp olika områden som exempelvis 
städer och rum. Sedan visualiseras diskussionen som förs med hjälp av att figurerna flyttas 
och därigenom beskriver det som diskuteras. ”Tejping är en arbetsmetod som under de 
senaste åren spritts inom socialt och psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete och som 
även kan användas i handledning. Vi får genom det konkreta gestaltandet ett gemensamt 
fokus eller mellanområde/lekområde för samtalet” (Nilsson & Sjölin Psykologkonsult AB, 
2006, sidnummer saknas). Ibland är tejping huvuddelen av dialogen, ibland är den ett 
komplement till språket. Tejping blir ett verktyg där användarna av metoden får stöd i sin 
kommunikation. 
 
Det jag vill göra med den här undersökningen är att undersöka hur kommunikationsförmågan 
påverkas med hjälp av metoden tejping för personer som är döva och har en 
utvecklingsstörning. Idag finns det ingen forskning kring tejping och det finns överhuvudtaget 
inte mycket litteratur om det. Därför känns det viktigt att belysa metoden och dess eventuella 
effekter. 
 

1.1 Bakgrund 
Metoden tejping kommer ifrån Norge där den utvecklades av psykologen och barnpsyko-
terapeuten Martin Soltvedt. Metoden har utvecklats ur barnorienterad familjeterapi (BOF) och 
namnges även som leksamtal. Inom familjeterapin används metoden för familjer i behov av 
hjälp och stöd. Med hjälp av dockorna kan barn och ungdomar lättare uttrycka sig och 
därigenom blir mötet inte enbart på föräldrarnas villkor. (Soltvedt, 2005) 
 
Tejping används som kommunikationsverktyg för personer med utvecklingsstörning av några 
kuratorer inom barn- och vuxenhabilitering samt inom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) i 
Stockholm, där man arbetar med barn som har funktionsnedsättningar. Inom målgruppen döva 
med utvecklingsstörning började metoden att användas under 2003 och har efter det spridit sig 
vidare så att fler kan använda den. För just personer som är döva och har en 
utvecklingsstörning är det vanligt med en nedsatt språklig förmåga och just därför är det 
intressant att undersöka om tejping kan bidra till att utöka deras möjligheter till 
kommunikation. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att bidra med kunskap om metoden tejping som kommunikationshjälpmedel för döva 
personer med utvecklingsstörning.  
 

1.3 Forskningsfråga 

Hur kan döva personer med utvecklingsstörning utveckla sin kommunikationsförmåga med 
hjälp av tejping? 
 

1.4 Förförståelse 
Jag har arbetat med samma målgrupp som undersökningen innefattar i ungefär sex år vilket 
gör att jag har kunskap och erfarenhet kring det. Jag har studerat pedagogik, specialpedagogik 
samt andra beteendevetenskapliga ämnen och har därigenom även viktiga teoretiska 
kunskaper inom området. Tejping har jag känt till i ungefär fyra år och själv använt mig av 
det senaste tre och ett halvt åren efter att ha gått en utbildning i metoden. Därmed är jag både 
väl insatt i ämnet och har kunskap om målgruppen. Jag har själv en uppfattning av vad jag 
anser att metoden bidrar med, men här är det viktigt för mig att bortse från det och behandla 
det material som framkommer så neutralt som möjligt.  
 

2. Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet förklarar jag först olika begrepp som har för betydelse i den här 
undersökningen. Sedan beskrivs den teoretiska bas som ligger till grund för undersökningen 
och vad som finns skrivet sedan tidigare inom området. Någon tidigare forskning om tejping 
finns inte, men jag kommer att presentera litteratur kring metoden. Tejping har likheter med 
andra gestaltande metoder som har ett liknande upplägg och jag kommer i kapitlet att beskriva 
några sådana. Även teorier kring kommunikation och vikten av att känna ett sammanhang i 
sin vardag presenteras.  
 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Nedan har jag beskrivit olika begrepp som är centrala i undersökningen.  
 

2.1.1 Tejping 

Jan Nilsson och Barbro Sjölin-Nilson (2006) som håller kurser i tejping i Sverige skriver att 
”rent praktiskt innebär Tejping att vi låter klienten/familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin 
livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade 
figurer. Det hela utspelar sig på en "scen" som tejpas upp på ett bord”. De använder metoden 
inom socialtjänst och barn- och vuxenpsykiatri, för utredande och behandlande samtal. Det 
kan gälla att få en bild av en klients nätverk, en konflikt inom familjen, ett inre dilemma eller 
en traumatisk upplevelse. När tejping används för döva med utvecklingsstörning är vanliga 
ämnen livssituation, kommande händelser, uttryck av vilja och känslor, 
informationsförmedling eller bearbetning av en traumatisk upplevelse. Vissa saker är 
gemensamma mellan målgrupperna medan andra ämnen skiljer sig. Tejping är ett sätt att 
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kommunicera som kan användas både vid stödjande samtal och i terapisammanhang, 
beroende på användarens profession och arbetsuppgift. 
 

2.1.2 Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är ett ”intellektuellt funktionshinder som yttrar sig i inlärningssvårigheter 
och tankestörningar; man skiljer mellan svår, medelsvår, och lätt utvecklingsstörning” 
(Egidius, 2002 s 267). I denna studie befinner sig personerna med utvecklingsstörning på lätt 
eller medelsvår nivå. 
 

2.1.3 Dövhet 

Att vara döv definieras av Svenska Akademiens ordbok (2007) som någon ”som saknar 
förmåga att höra”. I den här undersökningen kan det också handla om personer som har en 
grav hörselskada, eller som har vissa hörselrester. Gemensamt för dem är att de använder 
teckenspråk eller teckenkommunikation som sin huvudsakliga kommunikationsform. 
 

2.1.4 Kommunikation 

Definitionen på kommunikation enligt Egidius (2002, s 127) är ”överföring av information 
eller andra signaler från ett informationsbehandlande system till ett annat”. Även om detta är 
uttryck som lätt associeras till datorer så fungerar det bra även för att beskriva kommunikation 
mellan människor. Viktigt i denna undersökning är att kommunikation inte enbart är kopplat 
till språket utan till alla typer av signaler som kan mottas. 
 

2.2 Kommunikation  
Här presenteras teorier kring kommunikation och dess betydelse för människor med 
funktionsnedsättningar. 
 

2.2.1 Kommunikation på olika nivåer 

Whelan och Kretschmer (1996) skriver om hur personer med flerfunktionshinder kombinerat 
med hörselnedsättning tänker, kommunicerar och känner. De har under flera år studerat elever 
inom målgruppen. Dessa personer har förmågan att både tänka och känna till skillnad mot vad 
som ansågs förr, att de bara reagerade på omgivningen. De konstaterar att personerna i första 
hand kommunicerar genom sitt beteende och menar att beteendet är en form av 
kommunikation.  
 
I artikeln visar de på vikten av att den vuxna personen som arbetar med barnet lär sig att tolka 
barnets signaler. Utifrån sina olika förmågor att kommunicera visar eleverna känslor på olika 
sätt. Exempelvis har de olika sätt att gråta eller snyfta beroende på vad problemet är. De 
personer som står dem nära lär sig att skilja på de olika ljuden och koppla dem till deras 
känsla. De anser det också viktigt att det är en grupp av olika personer runt eleven som tolkar 
barnets signaler eftersom vi alla tolkar beteenden på olika sätt. 
 
De noterar i artikeln att alla elever som använder teckenspråk lärde sig tecknet ”mer” först. 
Det är ett av de ord som även hörande brukar lära sig tidigt. Så trots att de utvecklas i ett 
långsammare tempo följer de samma steg som det som anses vara ”normalt”. 
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För eleverna var visuell information extremt viktigt och bildscheman användes för att visa 
upp dagens aktiviteter men också för att förbereda inför förändringar i de vanliga rutinerna. 
Detta hjälpte till att minska elevers utbrott.  
 
I artikeln visar de också på att man måste se till de små framstegen även om man normalt inte 
skulle notera dem eller kanske inte skulle tycka det var socialt accepterat. Det kan ändå vara 
ett stort framsteg för en individs kommunikation. Whelan och Kretschmer tycker också att 
dessa personer i den mån det är möjligt ska vara delaktiga i samhället så att andra får en ökad 
förståelse för att människor är olika. Genom det kan andra även utöka definitionen av vad 
som är ett socialt acceptabelt beteende.  
 

2.2.2 Omgivningens betydelse för kommunikation 

I en annan studie om sociala nätverk och kommunikation framkommer det att barn med 
hörselskada/dövhet och ytterligare funktionshinder är mycket beroende av omgivningen i sin 
kommunikation. ”Barnens kommunikationssituation och möjlighet att utveckla språk blir helt 
beroende av omgivningens kunskaper, attityder, möjligheter och förmåga till inlevelse, 
förståelse och bemötande” (Thunstam, 2004, s 25). Barnen anpassar sig efter omgivningen 
och använder tecken och eventuellt tal efter deras förmåga. Thunstam skriver att enligt Kylén 
så behövs förenklingar, konkretiseringar och upprepningar av erfarenheter och intryck för att 
de här barnen ska fortsätta att utvecklas språkligt. Thunstam skriver också att döva och 
hörselskadade barn använder synen för sina intryck och oavsett olika hjälpmedel är det 
visuella språket nödvändigt för att avläsa omvärlden. Hon skriver också att barnen är i behov 
av pictogram, bilder, foton, saker med mera i sin kommunikation. Det krävs mycket av de 
vuxna kring barnet för att de ska kunna vara bra kommunikatörer. Dels ska de ha den 
språkliga förmågan att möta barnet men även ha tålamod, vara motiverade, intresserade och 
kunniga i metoderna. Utöver det ska de kunna anpassa sig efter barnets sätt att uttrycka sig. 
 
Brodin (1991, s 41) skriver ”att kunna kommunicera är ett grundläggande behov hos alla 
människor och för de gravt flerhandikappade barnen är detta behov inte mindre viktigt”. 
Samtidigt beskriver hon hur det finns risk för att personer i flerhandikappade barns omgivning 
omedvetet successivt slutar att kommunicera med dem. En orsak är en brist på gensvar som 
leder till svårigheter att tolka barnet. Brodin lyfter fram behovet av stimulans för att fortsätta 
utveckla kommunikationen. Hon skriver om hur personer med utvecklingsstörning och 
hörselskador ofta har svårt att ta till sig teckenspråk på grund av den intellektuella 
funktionsnedsättningen och att ett förenklat språk i form av teckenkommunikation är ett 
alternativ. Barn som tidigt får möjlighet att lära sig teckenspråk har större möjligheter att 
utveckla sitt språk.  
 

2.2.3 Lekens betydelse för kommunikation 

Lek betonas ofta som viktig med en central roll i barns utveckling och bland annat Vygotsky, 
Piaget och E.H. Eriksson har enligt Brodin (1991) betonat detta. Brodin berättar om hur leken 
ofta är en möjlighet till samspel med omgivningen för flerhandikappade barn med grav 
utvecklingsstörning och därigenom har leken en viktig roll i den sociala anpassningen. Hon 
beskriver också hur döva barn kompenserar sin hörsel genom att använda synen mer när de 
leker. ”De är således mer beroende av att bygga upp sin verklighet med synintryckens hjälp” 
(Brodin 1991, s 59). Lek har enligt Brodin stor betydelse för inlärning och ger tidig stimulans 
och hon menar att det är orsaken till att lek i bedömning och terapeutiska sammanhang har 
fått stor betydelse. 
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2.3 Terapi med miniatyrer 
Att arbeta med miniatyrfigurer som hjälpmedel i behandling och utredning av barn har 
förekommit sedan början av 1900-talet. Vartefter har metoderna förändrats och utvecklats och 
det finns idag många olika metoder inom området. Nedan kommer jag att beskriva några av 
de metoderna för att ge en bakgrund till det som sedan utvecklades till tejping. 

2.3.1 World Technique 

Den engelske psykologen Margaret Lowenfeld utvecklade på 1920-talet en ny terapimetod. 
Metoden gick ut på att låga lådor fyllda med torr eller våt sand tillsammans med miniatyrer 
användes för att visa upp händelser eller platser. Metoden kallade hon World Technique och i 
Sverige talar man om hela världen-materialet. Metoden blev snabbt uppskattad eftersom den 
var på barnens nivå i deras naturliga sätt att kommunicera. Dessutom kunde det hela 
dokumenteras genom att rita av eller fotografera scenen som framkommit. Lowenfields World 
Technique har spridits och användandet har utvidgats till former vidare än den ursprungliga 
tekniken (Pickford, 1992). 
 

2.3.2 Sandplay 

På 1950-talet började sedan Dora Kalff, som studerat C.G. Jung, att vidareutveckla World 
Technique. Hon fann att förutom att barnet via leken kunde kommunicera om den yttre 
världen och sina inre bilder så kunde metoden även användas för att läka psykiska besvär. 
Hon namngav metoden Sandplay och efter att ha sett hur barn blev mer balanserade och 
spontana efter att ha jobbat med metoden så började hon arbeta tillsammans med vuxna också. 
Det visade sig att Sandplay gav ett bra resultat även där. (Rodgers Mitchell & Friedman, 
2003). 
 
Inom den Jungianska Sandplay terapin utgår de ifrån att psyket läker sig själv om det får de 
rätta förutsättningarna. Kalff menade att genom att använda miniatyrerna och sandlådan så 
nås klientens inre och genom den fria och kreativa leken så sätter omedvetna processer igång. 
Metoden fungerar alltså som ett tredimensionellt redskap för att det undermedvetna ska kunna 
komma till uttryck (Rodgers Mitchell & Friedman, 2003). 
 
Basmaterialet till Sandplay är två lådor, en med fuktig sand och en med torr. Utöver lådorna 
finns miniatyrerna. De ska ha bredd och representera både den yttre välden samt den inre 
världen, såväl verklighet som fantasi. Miniatyrerna ska representera olika sorters människor, 
fantasifigurer, djur, natur, fordon, symboler, vägmärken, möbler, byggnader med mera. Det 
finns inget bestämt antal figurer som ska finnas men det kan röra sig om flera hundra. 
(Rodgers Mitchell & Friedman, 2003). 
 
Enligt Rodgers Mitchell och Friedman bidrar Sandplay bland annat med att skapa stimulering, 
terapeuten kan spegla och reflektera ”berättelsen” utan att döma, ge möjlighet till repetition 
och reflektion med mera. 

 

2.3.3 Ericametoden 

I Sverige är Ericametoden den vanligaste metoden där miniatyrer används. Den används inom 
barnpsykologiskt och barnpsykoterapeutiskt arbete. Metoden började användas som 
observationsmetod under 1940-talet och är på många sätt likt Lowenfields metod. Även här 
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används två lådor med torr respektive våt sand. Skillnaden är att materialet är standardiserat. 
Utöver sandlådorna finns ett skåp innehållande 360 stycken leksaker som är placerade utifrån 
olika kategorier. Det krävs att man är psykolog för att få använda metoden och då används 
den för bedömning enligt ett standardiserat förhållningssätt samt för behandling. Genom 
observationer av barnets lek med Ericametoden kan man dra slutsatser kring deras 
utvecklingsnivå, personlighetstyp eller förekomsten av eventuella beteenderubbningar, 
emotionella konflikter neuroser eller psykoser (Harding, 1972). Nyligen gjordes en normering 
av metoden för att de professionella ska kunna få en uppfattning om hur vanliga eller ovanliga 
olika beteenden är i leken med Ericamaterialet. Normeringen bygger på en studie där 80 barn 
har deltagit (Åsard, 2006). 
 

2.3.4 Mini-skulptering 

Jim Wilson (2001) skriver i Barnets röst i utredning och behandling att det är bra att använda 
leksaker, dockor, bilder och rollspel i samtal med barn. Han kallar det för mini-skulptering 
och menar att symboler bland annat ger en flexibilitet i tid och rum. Någonting som har hänt 
kan visualiseras här och nu. När man får in mer lekfullhet i samtalet blir det mer 
barnfokuserat och det blir som en bro i dialogen mellan barnet och den vuxna personen. Att 
berätta om en händelse genom att visa med figurer på en scen kan vara terapeutiskt i sig, 
menar han. Metoden, mini-skulptering, som har stora likheter med tejping gör att samtalet blir 
mer lekfullt och då kan svåra saker gå lättare att uttrycka. Genom att olika material används så 
kommer terapeutens fokus heller inte enbart vara riktat mot barnet vilket kan minska eventuell 
press.  
 

2.3.5 Tejping 

Martin Soltvedt är psykolog i Norge och det är han som utvecklade metoden tejping. Han 
hade i många år arbetat med barnpsykoterapi och under 1970 talet upplevde han att de 
metoder som fanns inte räckte till. Då användes metoder där psykologen iakttog barnet, 
exempelvis när det lekte och hur det förhöll sig till olika leksaker. Han använde sig av 
Ericametoden i individualterapier med barn. Men Soltvedt kände sig passiv och ansåg inte att 
resten av familjen var tillräckligt delaktig. Efterhand utarbetade han en metod, BOF – 
Barnorienterad familjeterapi där psykologen, barnet och föräldrarna tillsammans var delaktiga 
i lekterapin. Samhandling blev det centrala begreppet för metoden som visar på att alla agerar 
i samspel. År 1989 höll Soltvedt ett anförande på ett seminarium inom barnpsykoterapi i 
Sverige och därefter startade ett samarbete med den svenska psykologen Barbro Sjölin-
Nilsson och arbetssättet spreds vidare i Sverige. BOF används för åldrar upp till ca tio år och 
för äldre barn och vuxna behövde arbetssättet ändras något. Därför utvecklade Soltvedt istället 
den kommunikationsform som han kallar för ”leksamtal” eller tejping. (Soltvedt, 2005) 
 
I tejping är kommunikationen och berättandet i fokus och Soltvedt använder små 
människofigurer och maskeringstejp. Man har ett bord där en ”scen” är markerad och tejpen 
används för att markera olika områden som platser eller rum. Några av de viktiga 
grundreglerna i tejping är att barnets lek ska vara grunden, att man själv ska vara aktiv och 
vara med och flytta figurerna och att detaljerna i berättandet ska få lyfta berättelsen framåt. 
Soltvedt beskriver att tejping är till hjälp när barn och föräldrar inte klarar av att sätta ord på 
en händelse eller konflikt. Med tejping kan barnen uttrycka sådant som de inte klarar att 
berätta i ord och det blir lättare för föräldrarna att förstå barnens situation. Ett annat exempel 
på där tejping gör nytta är när en persons historia ska beskrivas. Vissa familjer har en historia 
som är komplicerad och med tejping kan den bli mer överskådlig. Därmed kan det bli lättare 
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att förstå varför vissa problem har uppstått. Ytterligare ett område där tejping används är vid 
bearbetning av traumatiska händelser. Ofta tar det emot att berätta om svåra händelser och då 
blir tejping ett verktyg som underlättar. Det gäller särskilt om det finns språkliga hinder i 
samtalet (Soltvedt, 2005). 
 
Inom Familjerättsbyrån i Göteborg arbetar man med tejping som en form av kartläggande 
samtal med barn i umgänges- och vårdnadstvister. Axelsson och Carlsson (2003) på 
Familjerättsbyrån har sammanställt skriften En bro mellan lek och verklighet som ger 
information om metoden och hur de använder den inom familjerättsarbetet. De skriver att 
”När man träffar ett barn bör man tänka på att möta barnet på rätt utvecklingsnivå så att man 
kan få till stånd samhandling” (s. 5). På familjerättsbyrån används tejpingmaterialet för att 
visualisera barnens livssituation och de kan utifrån sin utvecklingsnivå berätta om hur de 
upplever sin vardag. De använder metoden för barn i fyraårsåldern och upp till tonåren men 
arbetar olika med metoden beroende på åldern. Sedan de började använda kartläggande samtal 
har de märkt att barnen är koncentrerade på samtalet längre tid än tidigare. De använder också 
figurerna i samtal med enbart föräldrarna och har vid flera tillfällen märkt att föräldrarna 
genom detta fått ”aha-upplevelser”. Ibland har det lett till att samtal med barnen inte ens varit 
nödvändiga. Axelsson och Carlsson har erfarenheten att många barn har upplevt mötena som 
positiva. 
 

2.4 Att känna sammanhang 
Här berättar jag om en teori kring människors behov av att känna ett sammanhang i livet och 
hur det påverkar välmåendet. 
 

2.4.1 KASAM  

Aron Antonovsky studerade på 1970-talet hur personer förmått att bevara sin hälsa. Han 
menade att människor aldrig antingen är friska eller sjuka utan att de pendlar emellan de två 
olika polerna. Antonovsky valde att se hälsa ur det salotunogena perspektivet, det vill säga 
vad som gör att människor blir eller förblir friska, istället för att fokusera på vad som orsakar 
sjukdom. Han myntade begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang) som han menar ligger 
till grund för var de befinner sig mellan de polerna. KASAM består av tre delkomponenter. 
Den första komponenten är begriplighet som handlar om att ha en upplevelse av att det som 
sker inom och utanför individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat. Det gör att 
händelser man möter är antingen förutsägbara eller om de kommer som överraskningar 
åtminstone möjliga att begripa. Nästa är hanterbarhet och innebär att det finns tillgängliga 
resurser för de krav som ställs. Har man en hög känsla av hanterbarhet kan man möta 
motgångar utan att känna sig som ett offer eller som att man blir orättvist behandlad.  Den 
tredje komponenten är meningsfullhet och handlar om att livets utmaningar känns värda att 
engagera sig i och att vid motgångar söka en mening i dem. Antonovsky skapade ett formulär 
som mäter graden av KASAM. Ett högt KASAM innebär att personen har en hög känsla av 
sammanhang och därmed har en hög förmåga att hantera motgångar. Därmed påverkas också 
hälsan. (Antonovsky, 2005) 
 
 

3. Forskningsmetod 
Här beskrivs upplägget och de metoder som använts i undersökningen. 
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3.1 Metodval 
Undersökningen har en kvalitativ ansats eftersom jag ville nå förståelse inom området genom 
att tolka och analysera mitt forskningsmaterial (Bryman, 2002). Jag har sett till ett mindre 
antal fall som jag har studerat på djupet. Att göra generaliseringar till en population har inte 
varit syftet med undersökningen, utan jag har sökt kunskap och vill bidra med förståelse 
utifrån de fall jag har studerat.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
För att få svar på min forskningsfråga har jag att intervjuat sex personer som arbetar med re-
/habilitering för döva med utvecklingsstörning. De har alla använt metoden tejping 
tillsammans med en eller flera personer inom målgruppen. Det förekommer att olika 
respondenter har arbetat med en och samma person och de delger då sina respektive 
upplevelser i intervjuerna. 
 
Jag har använde mig av semistrukturerade intervjuer eftersom jag ville ge respondenterna 
möjlighet att berätta och beskriva samtidigt som jag vill att intervjuerna ska kunna jämföras 
med varandra. Vid intervjuerna har jag haft stöd av en intervjuguide så att alla sex personerna 
fick samma frågor (bilaga 3). Frågorna har säkerställt så att jag har fått svar på det jag velat 
och de har varit formulerade så att det funnits möjlighet till relativt öppna svar. I och med att 
intervjuerna är semistrukturerade fanns det också möjlighet för mig att ställa följdfrågor när 
jag så har önskat för att säkerställa att jag uppfattat rätt eller för att få ytterligare information 
(Bryman, 2002; Lantz 1993). 
 
Intervjuerna har spelats in ljudmässigt så att jag har kunnat ha fullt fokus på intervjun. Genom 
att göra det har jag säkerställt att jag inte missade några viktiga detaljer som exempelvis kan 
framkom i formuleringar eller nyanser i talet. Efter intervjuerna har ljudupptagningarna 
transkriberats till text för att sammanställas och slutligen analyseras.  
 

3.3 Urval 
Eftersom det är en begränsad mängd människor som arbetar med tejping för just den här 
målgruppen har jag använt ett tillfällighetsurval. Urvalet har också varit ändamålsenligt 
(Bryman, 2002) eftersom de krav som ställts på respondenterna är att de har genomgått en 
utbildning i tejping samt använt sig av metoden ett flertal gånger tillsammans med döva 
personer som har en utvecklingsstörning. Jag har tillfrågat personer som uppfyller kraven för 
att delta i studien om de velat ställa upp som respondenter. I samband med tillfrågandet fick 
de även ett missivbrev där viktig information kring undersökningen och deras deltagande 
fanns. 
 
Respondenterna representeras av båda könen och är i åldrar mellan 35 och 60. De har alla gått 
en utbildning i tejping på två dagar (en person deltog endast en av dagarna). Deras erfarenhet 
av målgruppen, döva med utvecklingsstörning, varierar mellan tre och 25 år. Respondenterna 
har olika utbildning med olika inriktning. Exempel på det är socionom, förskollärare, 
vårdutbildning och en ettårig utbildning anpassad för arbete med målgruppen. 
 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
Vid sammanställningen av mitt intervjumaterial använde jag mig av meningskoncentrering. 
Jag sammanfattade svaren på varje intervjufråga kort för att sedan lättare kunna jämföra dem 
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med varandra (Kvale, 1997). Jag ansåg att det var en lämplig metod eftersom den gick att 
anpassa efter olika typer av frågor. Jag ställde både frågor med korta svar och möjlighet till 
mer beskrivande svar och ansåg därför att det var en metod som var flexibel och lämplig för 
analysen. Jag ansåg också att den inte begränsade möjligheterna att finna intressanta fakta 
ifrån de data som samlats in eftersom jag själv bestämt vad som är viktigt och intressant 
kopplat till syfte och forskningsfråga. Genom meningskoncentrering fick jag med bredden 
men hade också möjligheten att gå in på djupet. Vid analysen tittade jag igenom vad 
respondenten sagt, valde ut det som var viktigt och sammanfattade det kort. Sedan studerade 
jag respondenternas svar och jämförde deras likheter, skillnader och vad de velat framföra och 
kategoriserade dem (Hartman, 1998). Detta sammanfattades sedan och skrevs ner utifrån de 
kategorier som framkom i bearbetningen. Resultatet tolkades och jämfördes sedan med den 
teoretiska referensramen. Hela tiden skedde detta med mitt syfte och min frågeställning i 
åtanke för att analysen skulle leda till ett resultat som gav svar på det som undersökningen 
avsåg att få svar på. Med tanke på min förförståelse har jag varit extra noga med att se till hela 
resultatet så att allt av vikt framkommer utan att påverkas av min uppfattning om metoden. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är välkända begrepp som används för att förklara kvaliteten på 
undersökningar (Bryman, 2002). 
 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet anger huruvida det är möjligt att få samma resultat på en undersökning om den 
genomförs igen (Bryman, 2002). I och med att det här är en kvalitativ undersökning där jag 
undersöker ett fåtal fall får varje intervju stor betydelse för resultatet. Jag har också använt 
mig av semistrukturerade intervjuer som går på djupet och ger respondenten möjlighet att 
berätta om sin upplevelse. Detta gör att det blir svårare att få en hög reliabilitet eftersom det 
därmed påverkar möjligheten att upprepa intervjuerna på exakt samma sätt. Det blir därför 
höga krav på att intervjun genomförs på ett korrekt sätt för att möjliggöra en replikering av 
undersökningen. För att höja reliabiliteten på undersökningen har jag noga beskrivit 
tillvägagångssättet för undersökningen och intervjuerna. Därmed skapar jag bättre 
förutsättningar för en upprepning av undersökningen. Jag har även använt intervjucitat i 
resultatpresentationen för att höja trovärdigheten. Inom målgruppen som undersöks är 
funktionshindren individuella och behoven varierande. Det som undersökningen bidrar med är 
i första hand att visa på om metoden har en kommunikativ betydelse för de specifika 
personerna i undersökningen för att sedan kunna jämföra det med relevant forskning och 
litteratur som kan påvisa behovet i stort. Resultatet av undersökningen är därför inte 
generaliserbart till en population som vid kvantitativa studier. Däremot har strävan varit att de 
ska vara överförbara till en liknande miljö eller situation enligt Lincoln och Gubas (refererade 
i Bryman 2002) beskrivning av begreppet överförbarhet. 
 

3.5.2 Validitet 

Validiteten handlar i kvalitativa studier om ifall man undersöker det man har för avsikt att 
undersöka. Det är ett mått på huruvida slutsatserna av undersökningen svarar på det som 
undersökningen avser att finna svar på. En del i validiteten är att frågorna under intervjuerna 
stämmer överens med det jag avser att få svar på. En annan del är att det som respondenterna 
sedan berättar också ger svar på min forskningsfråga. Därför är det viktigt att intervjuplanen 
stämmer överens med syftet och frågeställningen för undersökningen. Under intervjuerna 
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fanns det också möjlighet att kontrollera att jag uppfattat svaret korrekt. Generellt under 
undersökningens gång har det varit viktigt att ha syfte och frågeställning med mig i tankarna 
för att hela tiden ha fokus på målet (Bryman, 2002). 
 

3.7 Etiska ställningstaganden 
När undersökningen genomfördes följde jag de forskningsetiska principer som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har satt upp. De ställer krav på hur 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande hanteras i samband med undersökningen 
(Vetenskapsrådet, årtal saknas). 
 
Inför intervjuerna informerades varje respondent om vad det innebar att delta i intervjuerna, 
dels muntligt men även skriftligen via ett missivbrev (bilaga 1). Det gällde sådant som att 
deltagandet var frivilligt och att de har haft rätt att avbryta om de inte längre önskat delta. 
Respondenterna fick även information om undersökningen, hur intervjun skulle gå till samt 
hur och när undersökningen blir offentlig. Respondenterna tillfrågades om ifall de accepterade 
att intervjun spelades in på band.  
 
Eftersom intervjuerna också berörde andra personer kändes det viktigt att också ha deras 
samtycke. I det här fallet handlade det om personer med en utvecklingsstörning och deras god 
man och/eller föräldrar blev informerade om studien och fick möjlighet att ställa frågor eller 
ha åsikter om det indirekta deltagandet (bilaga 2).  
 
Alla respondenter och de personer som diskuterades i intervjuerna behandlades konfidentiellt, 
men viss beskrivning av personerna har gjorts. Det är enbart jag personligen som har lyssnat 
på och analyserat intervjuerna. Det har inte skett någon noggrann beskrivning av varifrån 
respondenter och personer i målgruppen kommer eftersom målgruppen är relativt liten i 
Sverige.  
 
De uppgifter som framkom i intervjuerna har enbart använts för denna undersökning. Varken 
personuppgifter eller information har spritts eller kommer att spridas till annat ändamål. 
 
 

4. Resultat 
Här beskrivs det resultat som framkom ur intervjuerna. Jag börjar med att beskriva de 
personer som använt metoden. Sedan följer information om upplägget på resultat-
presentationen och därefter kommer själva resultatet. 
 

4.1 Användare av tejping 
Det är åtta funktionsnedsatta personer som använder tejping som omnämns i studien. De har 
omnämnts av en eller flera respondenter, om det är flera så har tejpingen skett separat med 
varje respondent. Användarna är både män och kvinnor och åldrarna varierar från övre 
tonåren upp till 50-års ålder.  
 
Användarna har en utvecklingsstörning på graden lätt eller medelsvår nivå och de befinner sig 
således på olika utvecklingsnivåer. Alla är döva alternativt har en grav hörselskada och de 
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kommunicerar genom teckenspråk. Även den språkliga förmågan skiljer sig mellan 
användarna.  
 
Utöver de gemensamma funktionshindren har de även andra individuella. Det är bland annat 
damp, sänkt motorisk förmåga, synnedsättning, koncentrationssvårigheter, autism eller 
autismliknande tillstånd samt beteendeproblematik som exempelvis tvångshandlingar. Ett 
eller flera av dessa förekommer hos vissa av användarna utöver dövhet och utvecklings-
störning. 
 

4.2 Resultatpresentation  
Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas utifrån följande kategorier. 
 

 
 

 

4.2.1 Inställning till metoden 

 
Intresset som drivkraft 
Det är inte självklart att metoden tejping accepteras eller förstås direkt utan det krävs 
introduktion av metoden och för vissa har det tagit tid för användarna att ta till sig den.  
 

[Det är] olika hur lång tid det tar innan man förstår vad det är jag vill ha ut, vad 
är det jag menar att dom här figurerna ska göra för någonting? Vad är det du 

förväntar dig av mig, kan jag känna att /.../ [användarna] har suttit och funderat 

över. 
 
Några av respondenterna tar upp att det är viktigt att känna av personens intresse för metoden 
och anpassa sig efter om de vill använda tejpingfigurerna. Om de inte vill så får man inget 
resultat ändå. En person har använt metoden tejping med lyckat resultat men vill nu inte 
längre använda figurerna. När hon använde tejpingen tidigare var det situationer som var 
mycket känsloladdade och kanske har det påverkat hennes inställning till att använda tejping. 
Istället brukar hon rita på en whiteboardtavla när hon behöver ett hjälpmedel för att uttrycka 
sig och då tar hon själv initiativ till det. I anslutning till att de ritar på tavlan planerar 
personalen att försöka introducera tejpingen igen när det finns tillfälle, men det bygger ändå 
på kvinnans eget intresse. 

Figur 1. Resultatöversikt (egen konstruktion). 
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 Det här måste komma från henne själv. Jag kan inte säga nu går vi och tejpar, nu 

går du och berättar.  
 
Det bygger på intresse och den här kvinnan har använt metoden med några olika personer och 
har då varit olika mycket aktiv beroende på bland annat tidsperiod och person. 
 
En respondent berättar att det i början var svårt att få igång ett samspel med tejpingen. En av 
orsakerna var att det kändes svårt i början att veta vilka frågor som kan ställas. Frågorna kan 
driva dialogen framåt, men innan man är van kan det vara svårt. Någon beskriver också hur 
personalbyten kan påverka så att tejpingen inte blir av eller att det gör att personen tappar 
intresset. En manlig respondent har upplevt att den manliga person han ville tejpa med inte 
var intresserad eftersom han var man och det kunde uppfattas som barnsligt med ”dockor” 
inför honom. Ytterligare en respondent berättar om samma problem där ”dockorna” upplevs 
som barnsliga. Efter en tids tvekan har de sedan velat använda metoden. Att få personerna att 
bibehålla intresset för att jobba med tejping har varit svårt i två av fallen. 
 

Det var väldigt bra kommunikationsmässigt då i början när det riktigt rullade på. 

Sen är det ju så med henne att om hon tappar intresset för det, eller om det var 

nyhetens behag, hon är lite så som person med att allt som är nytt ska till en viss 

gräns sen är det inte kul längre. 
 
Några av användarna tar ibland själva initiativet till tejping genom att hämta figurerna, be om 
figurerna eller börja använda andra saker än figurerna som substitut om de inte finns i 
närheten. Initiativen uppkommer till exempel i samband med en konflikt eller när de inte 
klarar av att berätta det de vill. I övrigt är det mest respondenterna som har tagit initiativ till 
tejping. 
 

4.2.2 Individuell utveckling 

 
Individuella utvecklingsprogram 
Alla användarna har individuella utvecklingsprogram där man jobbar aktivt för att de ska 
utvecklas utifrån sina respektive behov. Flera av användarna har i sina utvecklingsprogram 
nedskrivet att tejping ska användas som en metod för att de ska nå de uppsatta målen. Tejping 
har då bland annat använts för att stärka självkänsla, hantera aggressionsutbrott och bearbeta 
känslor. En har också haft utvecklingsprogram med målet att fungera i olika sociala 
sammanhang. Där har användaren använt tejping för att träna in konkreta beteenden för att 
veta hur man sedan ska bete sig i sammanhang bland folk. Exempelvis hur det går till på en 
restaurang och hur man beter sig där. 
 
Känslobearbetning 
Känslor är ett stort område som flera av respondenterna nämner att de har jobbat med. Det 
kan bland annat handla om att kunna identifiera känslor, berätta om känslor som de har 
upplevt men har svårt att uttrycka eller att bearbeta separationer. Flera av personerna 
använder tejping för att träna på att förstå vad olika känslor innebär, i vilka sammanhang de 
kan uppkomma och hur de hanteras. Tejpingen kan också användas för att få stöd i att 
uttrycka sina känslor, exempelvis att sätta ord på sin rädsla för någon eller något. 
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Man går in i situationen på ett sätt som gör att man kommer i kontakt med 

känslorna.  
 
När en tejpingsituation visas upp blir händelsen mer konkret och den kan även upprepas flera 
gånger. Det gör det lättare att kunna koppla sina känslor till olika situationer. Genom att 
identifiera sina känslor kan personerna förstå varför de känner som de gör i ett visst 
sammanhang och varför de reagerar och agerar på ett visst sätt. Det blir ett sätt att bearbeta de 
känslor som de upplever. 
 
Kombinerat kan detta användas för att exempelvis begripa en konflikt. Tejpingen kan 
visualisera en händelse och man kan backa och titta på vad som hände innan konflikten bröt 
ut. I situationen uppstår känslor och det blir lättare att begripa varför de uppstår när man ser 
hela händelsen spelas upp igen. Genom det kan dessa personer lättare byta perspektiv och 
förstå sin egen roll i det som hänt.  
 

Vad tror du? Varför tror du han såg ut så när du gjorde så? Och hur tror du han 

kände i [inombords] ? Att man kan tänka i många olika led.  
 
Respondenterna beskriver att det är svårt för användarna att säga varför de känner på ett visst 
sätt men genom tejpingfigurerna ser de en möjligt för att få fram det. 
 
Flera av respondenterna beskriver att tejping är bra i samband med att personerna blir 
frustrerade och då även får svårt att uttrycka sig. Tejpingen blir då ett konkret verktyg att 
använda för att förtydliga kommunikationen. 
 
En användare förlorade hastigt en person som stod henne nära. Hon visade ett behov av att 
bearbeta det och vid det tillfället fanns inte tejpingfigurerna till hands. Istället använde hon 
och personalen spontant andra saker som fanns tillgängliga som saltkar och en sockerask. De 
diskuterade vad som hade hänt och vad som sker vid begravningen. Senare diskuterade de 
igen men med tejpingfigurer. Respondenten tror att detta har haft stor betydelse för 
användarens sorgbearbetning. 
 
Abstrakta områden och känslor kan vara svåra att förstå och uttrycka och där har tejping 
använts för att förtydliga. Exempelvis har det använts för att diskutera kring separationer och 
känslor av övergivenhet.  
 
En respondent berättar om hur man kan jobba med känslor med hjälp av tejping. 
Respondenten visar olika situationer där man känner sig exempelvis glad, ledsen eller 
avundsjuk. Då ser användaren i vilka sammanhang en känsla uppstår och kan känna igen sig. 
Sedan upprepas detta vid minst ett till tillfälle. Respondenten rekommenderar att man börjar 
med positiva känslor så att tejpingen inte blir till någonting jobbigt. 
 
I ett boende där två av användarna bor användes tejping i samband med att en granne var i 
obalans. Grannen på boendet hade vid några tillfällen varit utåtagerande och respondenten 
frågade användarna med hjälp av tejping hur de kände sig. Respondenten använde som ett 
komplement även känslokort (bilder på nallar som visar olika känslouttryck). När de 
tillsammans gick igenom vad som hänt och pratade om hur de kände sig framkom det efter en 
stund att de båda kände oro över situationen.  
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Att kanske berätta att jag är rädd för den här personen, eller rädd jag tycker att 

det är otäckt att gå igenom det där rummet eller rädd när jag går igenom skogen, 

eller rädd för den där hunden eller vad det nu är för nånting. 
 
En användare var i konflikt med en granne på boendet och hade slagit till den personen. 
Respondenten tejpade då med användaren och visade vilka konsekvenser handlingen kunde 
få. Användaren kunde i den här situationen inte visa förståelse för det men ändå fick de till en 
konkret dialog kring vad som hänt och det upplevdes som positivt av respondenten.  
 
Några användare uppger en respondent har fått en ökad förståelse för känslobegrepp. De har 
tränat på att visa situationer där olika känslor uppstår och på så sätt kunna benämna dem på 
teckenspråk och förtydliga vad det innebär. 
 
Tidsperspektiv 
En respondent beskriver hur en person med koncentrationssvårigheter genom tejping kan få 
hjälp med att hålla fokus på diskussionen och även få en bättre förståelse för tidsperspektiv. 
De kan tillsammans se tillbaka på en händelse och personen kan förstå vad som har hänt, vad 
som har påverkat situationen. 
 

Så vi tycker att han har blivit bättre på dels att sätta situationen i ett tids-

perspektiv, före och efter och vad som hände, och vem gjorde vad och så. Och att 

han har lättare att uttrycka sig och berätta.  

 
Tejping har även använts för att hitta orsaker till händelser som skett. Genom att visualisera 
något genom tejping blir det tydligare vad som hände först och vad som hände sedan och 
genom det se sin egen roll i en händelse. 
 
En respondent berättar att en användare har blivit bättre på att placera saker i tidsföljd efter att 
de har gått igenom saker som hänt med tejpingfigurerna. 
 
Konkretisering 
Alla de personer som berörs i denna studie har svårt att uttrycka sig kring och förstå abstrakta 
områden och tejping har använts för att konkretisera sådant. 
 

Ofta är det ju ett samtal som blir förstärkt, konkretiserat med hjälp av metoden, 

det är ett visuellt verktyg så det konkretiseras det samtal man för. 
 
En respondent berättar om en användare som inte riktigt förstår vad syftet med att använda 
tejpingen är, men ändå begriper hon att det är ett sätt att berätta vad som har hänt och hon kan 
beskriva händelser. 
 

Och just när hon begriper att man förstår och då kan hon bekräfta att man 

förstått och nicka sådär väldigt trovärdigt. 

 

Precis som alla andra människor har de här personerna ett behov av att bli förstådda och 
ibland är tejping möjligheten för att kunna bli förstådd och genom det må bättre. 
 
När inte teckenspråket räcker till så kan tejping bli den uttrycksmetod som behövs. Kanske 
har personen inte tillräckliga kunskaper i teckenspråk eller så får den svårt att utrycka sig i 
vissa samanhang exempelvis när man är upprörd. En respondent berättar om när en användare 
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använde sin tejpingfigur för att berätta om en händelse. Genom att berätta och visa med 
figuren som sig själv hade han lättare att prata om det som hänt och de känslor som han 
upplevde.  
 
Vid ett tillfälle berättade en användare mer än vanligt. Han har inte alltid velat använda 
tejpingen och därför tyckte respondenten att det var extra roligt. Användaren berättade om ett 
besök hos sina föräldrar och om vad de hade gjort och vad han hade sett. Det blev en hel 
berättelse trots att han brukar ha svårt att hålla sig till ett ämne. Respondenten kunde därmed 
bli mer delaktig i vad personen gjort när han inte var på boendet. 
 
En respondent berättar om en användare som har fått en större förståelse för hur en konflikt 
uppstår. Att användaren själv kan ha del i det som hände och förstå varför det skedde. 
 
Om kommunikationen brister kan det hända att en person inte har förståelse för de val den gör 
och vad valen innebär. Tejping har använts för att förtydliga valalternativ och då kan 
personerna lättare veta att de tar rätt beslut och vad det innebär. 
 

4.2.3 Social betydelse 

 
Kommunikation 
En respondent beskriver att tejpingen fungerar som en kommunikationsförstärkning. Det blir 
ett komplement till språket som förtydligar samtalet och gör det konkret. 
 

Men det främsta syftet överlag är som ett komplement till kommunikationen, om 

man ska säga väldigt övergripande.  
 
Alla respondenter nämner just kommunikationen som ett viktigt syfte med att använda 
tejping. Respondenterna säger att tejping som metod underlättar kommunikationen mellan en 
själv och användaren men också att de får ett nytt tydligt medel för att uttrycka sig.  
 

Ja för det handlar ju både om det den här personen själv vill berätta och det den 

ska ta till sig att om jag vill förbereda den här personen på en flytt framöver eller 

en hemresa eller vad det än är så kan det också bli mycket tydligare för den här 

personen att ta det till sig, att uppfatta det, att vi förstår att vi pratar om samma 

sak.  
 
Samtalet blir förstärkt genom tejpingen och det som sägs blir mer konkret och tydligt. En 
respondent berättar om en person som har svårt att uttrycka sig och göra sig förstådd. Hon har 
periodvis använt tejping och haft mycket lyckade samtal men då intervjun genomfördes hade 
hon under en tid valt bort att använda metoden. Ändå säger respondenten att det är ett verktyg 
att använda just för att få hjälp att uttrycka sig och att få bekräftelse på att de förstår varandra. 
 

...hon tecknar ju, visst, men hennes teckenspråk, alltså, det finns många brister i 

teckenspråket så hon klarar inte av kommunikationen som baseras bara på 

teckenspråk. 
 
Användarna kan med tejping lättare beskriva exempelvis när de känner rädsla, och genom 
tejping underlättar man möjligheten att de ska kunna uttrycka orsaken till den. Vissa personer 
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blir lätt frustrerade och kan fastna i ett visst beteende eller uttryck och inte komma vidare. Då 
kan tejpingen vara ett verktyg för att uttrycka sig och underlätta möjligheten att bli förstådd. 
 
Det övergripande målet med användandet av tejping är att utveckla kommunikations- och 
samspelsförmågan för användarna. Genom det kan man sedan jobba mot andra mål.  

 

Hon har ett litet ordförråd. Har svårt just för att uttrycka känslor. Och sen att 

försöka få fram varför hon är arg och varför hon är orolig. 

 
En respondent berättar om en användare som har utvecklats inom kommunikationsområdet. 
Personen har lärt sig att sätta ord på saker och berätta, visualisera och rita. Tejpingen anser 
respondenten är en av flera metoder som bidragit till denna utveckling. 
 
Tre användare uppges av en respondent ha förbättrat sin kommunikationsförmåga även i 
vardagen sedan de börjat arbeta med tejping. De har utvecklats i olika grad och inom lite olika 
områden. En annan respondent har jobbat med tejping tillsammans med två av dessa 
användare och ser en utveckling i sättet att kommunicera hos en av de två användarna. Denna 
respondent har jobbat med tejping under en kortare period kopplat till specifika områden. 
 
En annan respondent berättar om en annan användare och att personen har uttryckt saker som 
hon inte har kunnat uttrycka tidigare. Nu klarar hon att beskriva saker mer detaljerat och 
känslor som uppkommit i den situation hon berättar om. Uttrycken blir också starkare med 
tejpingen. För den respondenten samt ytterligare en ser man en utveckling i kommunikationen 
men den utveckling som har setts är kopplat till tejpingsituationerna. Av övrig utveckling som 
skett inom området är det svårt att avgöra om tejpingen har påverkat eller om det beror på 
andra faktorer. 
 
För en annan användare uppges tejpingen har lett till en utveckling i kommunikations-
förmågan eftersom personen har fått ytterligare ett verktyg för att uttrycka sig. Det har 
framförallt lett till förbättrad kommunikation i tejpingsituationerna men det har även påverkat 
kommunikationen i vardagen. 
 
För två personer kände respondenterna att de inte har använt metoden tillräckligt för att 
bedöma kommunikationsutvecklingen. Däremot anses metoden bra och mycket användbar. 
 
Socialt samspel 
Två personer tränar med tejping på att förstå hur socialt samspel fungerar och vilka sociala 
koder som finns i samhället, på olika nivåer utifrån deras individuella utvecklingsnivå. I det 
sociala och känslomässiga ingår även familjerelationer och ett par personer har använt tejping 
för att bearbeta relationer med andra personer, exempelvis familjen eller vänner. Genom att 
visa händelser med tejping har de utvecklat sin förmåga att förstå sociala koder och sociala 
spel som finns i deras vardagsmiljö. 
 
En användare var retsam och fysiskt närgången mot en personal av motsatta könet och det 
upplevdes som besvärande. Med hjälp av tejping förklarades det att det inte är ett socialt 
acceptabelt beteende och att den personen inte uppskattade det bemötandet. Efter det 
fungerade det bättre. Respondenten upplevde det svårt att föra denna dialog med bara 
teckenspråk och såg tejping som ett sätt att bli mer tydlig. 
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En användare tränade med hjälp av tejping hur man beter sig på en restaurang eftersom hon 
inte följde de sociala normer som gäller vid restaurangbesök. Användaren och respondenten 
satte tillsammans upp regler för ett restaurangbesök. Sedan gick de tillsammans igenom med 
figurerna hur ett restaurangbesök går till. Detta tränades flera gånger och sedan gick de på 
restaurang tillsammans. Det fungerade då mycket bra. 
 
Tejping kan användas för att beskriva en persons sociala nätverk.  
 

 Men sen /.../ var mera tveksam till att använda det och förstod inte riktigt hur han 

skulle kunna åskådliggöra situationen medans /.../ tog till sig det direkt och 

spelade upp dramer som var knutet till hans familjerelationer. 

 
Genom att det sociala nätverket visas upp blir det lättare att se personens bakgrund och få en 
bättre förståelse för individen och vilken relation den har till olika personer. 
 
Flera respondenter har använt tejping för att låta användarna berätta om besök hos föräldrar 
och ibland även resan dit. De beskriver att det ofta framkommer detaljer som användarna vill 
berätta men som inte framkommer med enbart teckenspråket som exempelvis var de sover 
under besöket och hur det ser ut där.  
 
Informationsförmedling och inlärning 
Tejping kan användas som ett verktyg vid inlärning. Respondenterna har också jobbat med 
tejping för att informera och förbereda inför saker som ska hända som exempelvis en flytt 
eller en resa.  
 

Ja för det handlar ju både om det den här personen själv vill berätta och det den 

ska ta till sig att om jag vill förbereda den här personen på en flytt framöver eller 

en hemresa eller vad det än är så kan det också bli mycket tydligare för den här 

personen att ta det till sig, att uppfatta det, att vi förstår att vi pratar om samma 

sak. 

 
Om användaren ska flytta till ett annat boende, kanske i en annan stad, så kan man genom 
tejping förtydliga vad en flytt innebär. Vad behöver man ha med sig? Vilka personer finns 
kring det nya boendet? Hur vill man möblera?  
 
Inför resor och andra händelser berättar en respondent att de visar med hjälp av tejping vad 
som ska hända, exempelvis byten av fordon. De har också visat upp olika alternativ av 
genomförande så att användaren får lättare att se valmöjligheter. De har bland annat jobbat 
med hur ofta användaren vill göra besök och hur länge han vill stanna där. 
 
Ett exempel på informationsförmedling som framkom i intervjuerna är att visa upp alternativ 
på hur man hanterar händelser. Exempelvis om användaren vaknar på natten av en mardröm, 
då kan alternativen vara att hämta personal eller att ta ett glas vatten och försöka somna om. 
Genom att visa alternativ kan de konkret se vilka möjligheter som finns i en situation och 
känna trygghet om de hamnar där. 
 
En respondent berättar om att de fick många frågor kring en stor brandolycka som syntes 
mycket i medierna. Då tejpade de i grupp om hur de ska agera vid en brand och vad som 
påverkar om de klarar sig. Där var alla delaktiga och det blev en konkret brandgenomgång. 
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En användare skulle träna på att åka buss själv. Personalen skulle följa med på en buss och 
sedan följa honom till en annan buss och därifrån skulle han åka själv. Med hjälp av tejping 
introducerades användaren för resvägen och fick se framför sig hur resan skulle gå till. 
Respondenten tyckte det blev väldigt enkelt att beskriva med hjälp av figurerna. 
 

4.3 Sammanfattning 
Metoden tejping bygger på användarens intresse och det tar olika tid för dem att ta till sig och 
vilja använda metoden. Vissa väljer sedan själva att ta initiativ till tejping medan andra 
avvaktar tills personalen tar initiativ. För vissa användare är det en del i deras uppsatta 
utvecklingsprogram att de ska använda tejping som en metod för deras individuella 
utveckling. 
 
Tejping har använts mycket för att arbeta med känslobearbetning. Både att förstå vad olika 
känslor innebär, hur man tecknar dem och hur de kan hanteras. Tejpingen gör att det hela blir 
mer konkret och dessutom går det att upprepa. Genom detta har några personer fått en ökad 
insikt i hur en konflikt uppstår och hur man själv kan ha del i den. Tejping har även använts 
för att bearbeta sorg eller separationer. 
 
Flera av användarna har genom tejping arbetat med tid och tidsuppfattning. Några har blivit 
bättre på att sätta olika händelser i rätt tidsintervall och någon annan har fått bättre möjlighet 
att fokusera under ett samtal.   
 
Inom målgruppen är det vanligt att ha svårighet att förstå abstrakta områden. Respondenterna 
beskriver hur tejping konkretiserar samtalet och gör det lättare att förstå. Användarna 
uppskattar också att de blir förstådda. De får också en möjlighet att uttrycka sådant som de 
normalt inte klarar med enbart teckenspråk. De kan genom tejping också lättare få förklarat 
vad olika val innebär och därigenom vara mer medvetna av vad deras val innebär. 
 
Tejping är ett komplement till språket och huvudsyftet anger respondenterna är att 
konkretisera samtalet. Användaren kan lättare ta till sig saker som respondenten velat berätta 
och det blir också tydligt att man pratar om samma sak när man ser det framför sig. Hos sex 
av de åtta användarna ser respondenterna framsteg i kommunikationen. Hos de övriga två har 
de inte använt metoden tillräckligt för att kunna se tydliga framsteg. 
 
Kring socialt samspel har tejping använts för att diskutera hur man förväntas bete sig i sociala 
sammanhang. Det har även använts för att visa upp sociala nätverk. Här har användarna 
använt sig av det som de har lärt sig och efteråt fungerat bättre i de sociala sammanhang som 
de har tränat. 
 
Tejping har även använts för ren informationsförmedling. Det kan vara för att förbereda en 
person inför en flytt eller en resa. Användaren kan se vad det innebär och veta vad man har att 
förvänta sig. I några fall har detta lett till en ökad självstädighet. 
 
 

5. Analys 
Här kommer resultatet av undersökningen att analyseras, tolkas och jämföras med den 
litteraturgenomgång som tidigare har presenterats.  
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5.1 Behov av kunskap, motivation och introduktion 
Flera respondenter lyfter fram viljan och intresset som ett krav för att tejping ska fungera. 
Användaren måste vilja använda metoden för att den ska göra nytta. De behöver också förstå 
hur tejping fungerar och vad de har för nytta av den för att ha ett bra utbyte av användningen. 
Det kan ta olika lång tid innan användarna förstår metoden och Kylén har enligt Thunstam 
(2004) poängterat att det är viktigt med upprepningar för den här målgruppen. Alltså kan det 
inte förväntas att det bara är att börja använda metoden, utan det krävs introduktion och 
upprepning. Utöver det ställs det även krav på personalen som använder tejping. En 
respondent berättade om hur det i början var svårt att veta vilka frågor som kan ställas och hur 
man för dialogen framåt. Detta hänger ihop med behovet av att kunna möta den 
funktionsnedsatta personen på rätt nivå. Av personalen krävs både kunskap i metoden, 
motivation, intresse och förmåga att anpassa sig till personens behov (Thunstam, 2004). Innan 
personalen känner sig trygg i metoden och hittat rätt sätt att bemöta användaren så kan det 
vara lite svårt. Det framkommer ändå i intervjuerna att när respondenterna har kommit igång 
med att använda tejping tillsammans med en användare och de har fått igång ett samspel så 
fungerar metoden bra. Detta gäller för alla användare utom en där intresset har varierat och 
idag använder personen inte tejping, men däremot ritar hon gärna kring situationer som är 
viktiga för henne och diskuterar kring dem på det sättet. Tejping bygger som sagt på intresse 
och det som ska uppnås med tejping är kommunikation. Om användaren har hittat ett annat 
sätt att få stöd i sin kommunikation som fungerar för henne så är det bra. Tejpingen i sig är 
inte målet, utan kommunikationen och det finns flera sätt att få stöd i sin kommunikation. 
Upplever personalen runt henne att hon har behov av annat kommunikationsstöd än att rita så 
kan de fortsätta att uppmuntra till användning av tejping eller annat hjälpmedel. 
 
Thunstam (2004) lyfter fram att barn med hörselskada/dövhet och ytterligare funktionshinder 
är beroende av omgivningen för att utveckla sin kommunikation. Barnet anpassar sig efter 
omgivningens kunskap, engagemang, bemötande med mera. Min studie handlar om vuxna 
men de har alla varit barn och har en språkutveckling som präglats under uppväxtåren. 
Dessutom kan man tänka sig att bemötandet fortsätter att ha betydelse för språkutvecklingen 
även senare i livet även om jag inte har någon studie som styrker detta. I mina intervjuer är 
det ingen som direkt lyfter fram betydelsen av personalens engagemang men däremot 
upplevde jag ett stort engagemang hos respondenterna. Det är även så att tejping i sig är en 
metod som bygger på delaktighet. Samhandling är ett centralt begrepp och det är det som 
skiljer tejping ifrån andra tidigare metoder med miniatyrer där psykologen har en mer passiv 
roll (Soltvedt, 2005) och respondenterna har alla genomgått en utbildning i tejping där de har 
lärt sig om bemötande och delaktighet när man tejpar. 
 

5.2 Förståelse för känslor och känslouttryck 
Känslor är ett område som det är vanligt att döva personer med utvecklingsstörning har svårt 
att förstå och hantera fullt ut. Däremot har de känslor och tankar precis som vi andra (Whelan 
& Kreschmer, 1996). I intervjuerna framkommer det hur flera användare med hjälp av tejping 
har tränat på att identifiera känslor, förstå vad olika känslor innebär, uttrycka känslor med 
språket och hur de kan hantera de känslor som uppkommer. De har också genom det tränat på 
att hantera aggressionsutbrott. Whelan och Kreschmer konstaterar att för de elever som de 
studerat var visuell information extremt viktigt och att använda bilder för att strukturera upp 
dagen och förbereda inför förändringar minskade elevernas aggressionsutbrott. I mina 
intervjuer har respondenterna berättat både om hur de har jobbat med förståelsen av olika 
känslor men också bearbetningen av känslorna. I situationer där användaren känner ilska har 
de kunnat visa varför de känner så och personalen har kunnat bemöta dem bättre. Min 
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tolkning är att det finns ett samband med det som Whelan och Kreschmer skriver om att 
aggressionsutbrott minskar med stöd av visuell tydlighet.  
 
Även i situationer där känslorna redan finns och en person är upprörd gör tejping att de får ett 
hjälpmedel för att uttrycka sig när annars känslorna hämmar språket. Även i andra 
sammanhang när uttrycksförmågan helt enkelt inte räcker till. 
 

5.3 Tydlighet, fokus och konkretisering 
Genom tejping får användarna istället ett tredimensionellt verktyg där händelser kan visas och 
figurerna kan förflyttas. Jag ser ett samband genom att tydlighet hjälper dessa personer att 
förstå och hantera sin vardag bättre. Några respondenter lyfter fram att tejping är en konkret 
metod som är tydlig, visuell och möjlig att upprepa. Brodin (1991) skriver att döva barn är 
mer beroende av synintryck för att bygga upp sin verklighet. Det menar jag gäller även för 
den här målgruppen och att tejping är ett sätt att förstärka kommunikationen genom syn-
intryck. Rent generellt anser jag också att tejping påverkar så att vardagen blir mer 
strukturerad och begriplig. Det kan kopplas till vikten av begriplighet i enlighet med 
KASAM-begreppet som syftar till att skapa förutsättningar för en individs välmående. 
(Antonovsky, 2005). Att ha en hög grad av begriplighet gör enligt Antonovsky att händelser 
blir mer förutsägbara eller, om de inte går att förutse, mer begripliga. För den här målgruppen 
anser jag, utifrån min erfarenhet, att det är en viktig faktor eftersom de då kan känna sig mer 
trygga i sig själva och inför omgivningen. Därigenom vill jag påstå att risken för inre stress 
minskar. 
 
En respondent lyfte fram att en person med koncentrationssvårigheter fick lättare att hålla 
fokus på en diskussion med hjälp av tejping. Andersson och Carlsson (2003) berättar om att 
de barn som de har kartläggande samtal med kan hålla koncentrationen på ett samtal längre tid 
med hjälp av tejping. Jag tolkar det som att personer som har svårigheter att behålla fokus får 
stöd i det eftersom det de samtalar om gestaltas framför dem. 
 
Alla användare i studien har mer eller mindre svårigheter med att förstå abstrakta områden. 
Respondenterna berättar om hur tejping konkretiserar och gör samtalet tydligt. Thunstam 
(2004) skriver om hur döva och hörselskadade barn med ytterligare funktionshinder har ett 
stort behov av synintryck och att bilder och foton är viktiga inslag i kommunikationen. 
Tejping är ett visuellt kommunikationshjälpmedel som jag anser är ett komplement till bilder 
och foton. Fördelen med tejping är att det är figurer som man kan känna på och flytta runt. 
Det går på ett tydligt sätt att visa hur personer förflyttar sig och skapa en visuell bild av ett 
händelseförlopp. Det går också att visa flera gånger och de som deltar har samma fokus. 
Dessa saker gör att tejping är tydligt visuellt och blir ett bra hjälpmedel. Detta framkommer 
också tydligt i intervjuerna där det nämns många exempel på hur användarna antingen har 
varit bra förberedda och haft förståelse inför en händelse eller har kunnat uttrycka något som 
de inte hade klarat enbart med teckenspråk.   
 

5.4 Kommunikation och samspel 
Tejping är i första hand ett komplement till språket och får stor betydelse när användarna inte 
kan uttrycka eller förstå kommunikationen med enbart teckenspråk. Alla respondenter berättar 
hur tejpingen är ett bra komplement till språket. Soltvedt (2005) skriver att det är ett av de 
valigaste användningsområdena även inom familjeterapin, när föräldrar eller barn inte klarar 
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av att sätta ord på någonting. Barnen kan berätta om sådant som de inte klarar med ord och 
föräldrarna kan då lättare förstå deras situation. 
 
För en av användarna blev tejping ett viktigt hjälpmedel vid hanteringen av ett dödsfall. Hon 
kunde tillsammans med personalen prata om vad som skulle hända vid begravningen. Enligt 
Soltvedt (2005) är tejping en metod som underlättar vid bearbetning av traumatiska händelser 
och för den här personen verkar det ha varit betydelsefullt. Vid första tillfället samtalsämnet 
kom upp fanns inte tejpingfigurerna tillgängliga utan andra saker användes. Det visade sig 
fungera bra det också. Det viktiga var att samtala och förtydliga händelseförloppet. Även en 
annan användare brukar ta till andra saker om det vanliga materialet inte finns tillgängligt. 
Dessa personer har uppenbarligen en bra förmåga att projicera så att de klarar av att använda 
saker som inte ser ut som i verkligheten. Den förmågan varierar och därför bedömer jag att 
betydelsen av figurernas utseende varierar för olika personer. Jag tolkar det som att det viktiga 
är att kunna förtydliga samtalet med tredimensionella saker. Tejpingfigurerna liknar personer 
och det går även att ha saker som exempelvis fordon och möbler och det gör det hela 
tydligare, men om det inte finns så händer det att användarna tar till det som de behöver för att 
förtydliga sitt berättande. Personerna lär sig metoden och när de sedan har ett behov av 
kommunikationshjälpmedel så blir det naturligt att använda även om de vanliga figurerna inte 
finns tillgängliga. 
 
I intervjuerna berättar respondenterna om att framsteg skett hos flera användare inom 
kommunikationsområdet. Whelan och Kretschmer (1996) lyfter fram vikten av att se de små 
framstegen hos personer med funktionshinder. Det upplever jag att respondenterna gör. Hos 
några är det i tejpingsituationen man ser framstegen och att de där kommunicerar bättre. Det 
är för mig logiskt att om användarna förstår hur metoden fungerar så kan de visa det de vill 
säga fastän de inte har orden till det, eller förmågan att förklara det grammatiskt så att det blir 
begripligt. Hos ett par ser respondenterna även en generell utveckling, även om 
respondenterna där berättar att tejping är en av flera metoder i ett större arbete för en 
kommunikationsutveckling. Exempelvis har användarna kunnat berätta saker mer detaljerat, 
beskrivit känslor och kunnat sätta ord på saker som de inte tidigare klarat. För två av de åtta 
användarna som omnämns i studien bedömde respondenterna att det inte fanns några tydliga 
tecken för att dra slutsatsen att de har utvecklat sin kommunikationsförmåga. Däremot ansågs 
de ha nytta av metoden. Användarnas personal arbetar med individens utveckling på fler olika 
plan och jag tycker att det är logiskt att de inte drar en självklar parallell mellan tejping och 
deras kommunikationsutveckling. Det är rimligt att flera faktorer påverkar en individs 
kommunikation.  Sammantaget tolkar jag det ändå som att alla användare som använt tejping 
har haft nytta av metoden, men att sex av dem på något sätt har utökat sin 
kommunikationsförmåga. Antingen genom att kunna uttrycka sig bättre med hjälp av tejping 
men för ett par även på ett sätt som har påverkat kommunikationen i vardagen. 
 
Tre av användarna har använt tejping för att träna på att utveckla sin sociala förmåga. Det har 
då handlat om hur de beter sig i olika sociala sammanhang eller hanterar sociala relationer. 
Brodin (1991) skriver om att lek har betydelse för inlärning och den sociala anpassningen och 
jag instämmer i detta. Tejping är en lekfull metod där det finns stor möjlighet till samspel och 
lärande. Inom området socialt samspel har tejping enligt respondenterna varit till hjälp för att 
få användarna att förstå de sociala koder som finns i samhället. De har med tejping kunnat 
visa hur de kan bete sig i olika situationer och användaren har vetat vad som förväntas av 
dem. Detta vill jag åter koppla till KASAM-begreppet och komponenten hanterbarhet. Detta 
eftersom jag ser tejping som en resurs för att förstå förväntningar och krav. Om användaren 
vet i förväg vilka krav som ställs på beteende exempelvis på en restaurang så blir det lättare 
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att hantera ett sådant besök. Min tolkning är att tejping i detta sammanhang har varit 
användbart och underlättat för användaren i sin förståelse av socialt samspel. 
 
 

6. Diskussion och slutsatser 
Här sker en diskussion kring de metoder som jag har använt och det resultat jag kommit fram 
till. Slutligen presenteras slutsatserna som jag kan dra efter undersökningen och några förslag 
på hur det går att forska vidare inom området. 
 

6.1 Metoddiskussion 
När jag valde metoder för genomförandet av undersökningen utgick jag ifrån det syfte och 
den frågeställning som jag satt upp. Jag valde en kvalitativ metod eftersom jag var ute efter att 
undersöka hur kommunikationsförmågan har påverkats hos målgruppen. Detta är sådant som 
inte hade kunnat struktureras upp i fasta svarsalternativ. Jag valde att samla in data genom 
intervjuer med personal som tejpar tillsammans med användarna. Eftersom det är en metod 
som är relativt ny för den här målgruppen så finns det ännu inte så många personer som 
arbetar med den och därför blev det lämpligt att använda mig av ett tillfällighetsurval och 
använda de personer som fanns tillgängliga. De hade alla genomgått en utbildning i tejping 
och använt metoden i praktiken vilket var de krav som jag hade för respondenterna. Detta 
säkerställde att de hade kompetens för att bidra med relevant data till undersökningen. En av 
respondenterna hade enbart använt tejping aktivt vid ett tillfälle, men hade velat använda det 
fler gånger utan att få respons från användaren. Denna person hade ändå viktiga erfarenheter 
att bidra med kring arbetet med tejping.  
 
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuplan. Det var viktigt att ha en viss 
struktur på intervjuerna för att täcka de områden som jag ansåg relevanta samtidigt som 
respondenternas egna berättelser behövde få utrymme. Det är genom respondenternas 
berättelser som jag har fått förståelse för sammanhangen runtomkring tejping och hur olika 
faktorer har påverkat användarnas kommunikation. Jag har också haft möjlighet att ställa 
följdfrågor och har då kunnat stämma av med respondenten att jag har uppfattat svaret rätt 
vilket skapar förutsättningar för en korrekt tolkning. Jag kan även nu i efterhand konstatera att 
semistrukturerade intervjuer var rätt val. Intervjuerna spelades in för att transkriberas 
ordagrant och det anser jag är en förutsättning för att sedan kunna tolka respondenternas svar 
korrekt och hålla en hög kvalité på undersökningen. Intervjuerna hade med fördel kunnat 
kompletteras med observationer, men de hade då behövt ske under en längre tid för att se 
resultat och det hade blivit en större undersökning än vad som rymdes inom tidsramen för 
denna studie. 
 
Föräldrar och/eller god man har skriftligen informerats om studien och haft möjlighet att ställa 
frågor eller göra invändningar mot det indirekta deltagandet. De fick också information om 
anonymiseringen av personerna. Det kändes etiskt viktigt att ge dem den möjligheten. Ingen 
har meddelat några invändningar. 
 
Jag har en stor förförståelse inom ämnet eftersom jag själv har kunskap och erfarenhet av 
både målgruppen och metoden tejping. Jag har under arbetets gång återkopplat till 
intervjuerna och säkerställt att det är respondenternas data som framkommer utan att påverkas 
av min förförståelse. Under analysen har jag haft en öppen syn och sett till att alla relevant 
data har analyserats oavsett mina erfarenheter och tankar. I och med att jag har en stor 
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förförståelse i ämnet så är det möjligt att det omedvetet har påverkat undersökningen, men jag 
har varit noga med att hantera det så att undersökningen inte blir vinklad. Min förförståelse 
har även varit till fördel under arbetet eftersom jag är insatt i ämnet och på det sättet lätt har 
förstått sammanhanget i det respondenterna berättat. Min uppfattning om metoden som en 
positiv metod som hjälpmedel för den här målgruppen kvarstår och har stärkts efter att ha 
gjort undersökningen. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Tejping är en metod som inom målgruppen är relativt ny. Det jag har sett genom under-
sökningen är att tejping öppnar upp för nya möjligheter till kommunikation och att 
användarna får en ny dimension för att uttrycka sig. Respondenterna lyfter fram många 
positiva exempel där tejping har gjort nytta eller skulle kunna göra nytta. Alla respondenterna 
är positiva till metoden och resultatet av undersökningen visar på en positiv inverkan på 
kommunikationen. Många ämnen har lyfts där användarna har fått stöd i sina uttryck eller 
intryck. Jag ser att det finns en nytta med metoden och att den har öppnat nya möjligheter för 
de användare som tagit till sig metoden. Idag är det ett fåtal personer inom målgruppen som 
använder metoden men den är på väg att spridas för att nå ut till fler. Utbildning pågår för att 
fler ska få kunskap om tejping för just denna målgrupp. Det anser jag kommer att påverka så 
att fler individer får en utökad förmåga att kommunicera. Målet är att de ska känna att de kan 
förstå och göra sig förstådda. Att de ska uppleva en större känsla av sammanhang, KASAM 
(Antonovsky, 2005). Detta skapar trygghet för dem i sin vardag. Som jag tidigare konstaterat 
kan det även påverka förmågan att hantera känsloutbrott om de får stöd av visuell information 
(Whelan & Kreschmer, 1996). Utöver det anser jag att även personal och andra i deras 
omgivning kommer att känna en tillfredställelse över att ha en metod för att underlätta 
samspel och kommunikation.  
 
Det är intressant att tejping som började som en metod inom barnpsykoterapi har spridit sig 
och idag finns inom familjerättsarbete, för barn med funktionsnedsättningar och för döva med 
utvecklingsstörning. Kanske kommer den att spridas till fler områden. Enligt mig är det en 
universell metod som går att anpassa utifrån de behov som finns och därmed går den också att 
anpassa till människor med olika behov. Därför kan jag se att metoden skulle kunna gynna 
flera områden i samhället i olika former av samtal. 
 
I ett lärandeperspektiv har tejping främst betydelse för individen som får ett ytterligare 
verktyg för att kommunicera med sin omgivning. Framförallt gäller detta i vardagliga 
händelser där tejping kan användas, exempelvis för sociala förberedelser eller att träna på 
momenten i en resa. Det får också betydelse för pedagogen som får ett tredimensionellt 
hjälpmedel för att förmedla sin pedagogik på ett praktiskt, konkret och visuellt sätt som är 
möjligt att repetera. Men det krävs samtidigt en del av pedagogen som bör ha kunskap och 
engagemang i metoden samt förmåga att möta användaren på en lagom nivå (Thunstam, 
2004). 
 
För personer som är döva och har en utvecklingsstörning är behovet av visuell förstärkning 
stort (Whelan & Kreschmer, 1996; Thunstam 2004). Att tejping är just tredimensionellt gör 
att det ger andra möjligheter än bilder som annars är vanliga. Det ersätter inte på något vis 
bilderna men går att använda på ett annat sätt i och med att figurerna är flyttbara och att kunna 
visa en aktivitets genomförande visuellt och på så vis träna inför den är bra träning. Det ger 
också trygghet och en känsla av att situationen är hanterbar när de är förberedda på vad som 
ska hända (Antonovsky, 2005). 
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Samtidigt som jag har genomfört denna undersökning har en process pågått för utveckling av 
metoden för den här målgruppen. Eftersom den har anpassats för att passa just den här 
målgruppen används den inte på samma sätt som inom andra områden och därmed finns ett 
behov av förtydligande. Relevanta begrepp är på väg att befästas. Jag har använt ordet 
användare för den funktionshindrade som använder metoden men det är inget vedertaget 
begrepp utan diskussioner pågår kring vilket ord som skall användas. Jag har också lyft 
tejping som ett kommunikationshjälpmedel men idag har synen på det vidgas och istället 
pratar man om att tejping är ett förhållningssätt som är mer än ett hjälpmedel. Detta innebär 
att tejping som metod kommer att förtydligas och att vissa av de begrepp som jag använder 
här kommer att ersättas av andra. Att det sker en förtydligande av metoden är viktigt så att vi 
som använder den pratar om samma sak. Vartefter metoden sprids och når fler personer som 
är döva och har en utvecklingsstörning så ska de som använder tejping kunna känna igen sig 
och ha samma språkbruk kring metoden. 
 

6.3 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om metoden tejping som kommunikations-
hjälpmedel för döva med utvecklingsstörning. Utifrån studien kan jag dra slutsatsen att tejping 
har haft en positiv inverkan på de användare som omnämnts i studien inom flera områden. De 
har genom tejping hanterat ämnen som känslobearbetning, förberedelser, socialt samspel med 
mera. Det framkommer i studien att tejping bygger på användarens intresse, förståelse och 
vilja för att använda metoden och även att det krävs engagemang och kunskap från 
personalen. Studien visar att flera av användarna med tejping uttrycker sig på ett annat sätt, 
mera eller med bättre fokus än vad de tidigare har gjort. Flera av respondenterna såg en 
utveckling i kommunikationsförmågan hos användarna i samband med tejpingen. De framsteg 
de då har sett är exempelvis en förbättrad förmåga att uttrycka och förstå känslor eller en 
förmåga att uttrycka fler detaljer under samtalet. För två av användarna som även har 
utvecklat sin kommunikation i det vardagliga livet anser respondenterna att tejping 
tillsammans med andra faktorer har bidragit till utvecklingen.  
 

6.4 Vidare forskning 
Vidare forskning inom ämnet känns viktigt för att kunna se mer av vilka möjligheter metoden 
kan ge. Dels ser jag ett behov av att upprepa samma studie, med samma respondenter och 
användare för att se om kommunikationsutvecklingen syns tydligare över tid. För några 
användare var det svårt i skedet av mina intervjuer att se någon utveckling av 
kommunikationsförmågan och det skulle därför vara intressant att studera dem igen när en 
viss tid har passerat. Det skulle också vara givande vid en ny studie att komplettera materialet 
med observationer över tid för att se om det går att iaktta några förändringar i 
kommunikationsförmågan. Ett annat ämne värt att studera är samspelet mellan dem som 
deltar i tejpingen och hur samspelet mellan individerna får stöd av tejpingfigurerna. 
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Bilaga 1  Västerås 060919 
 

Jenny Pergelius  Handledare: 
Telefon: 021-181389  Ingrid Johansson 
Mobiltelefon: 070-2798503  Telefon: 016-155132 
E-post: ________________  E-post ingrid.johansson@mdh.se 
 

 

 

 
 

 
Hej! 
 
Jag heter Jenny Pergelius och jag skriver C-uppsats i pedagogik vid Mälardalens Högskola i 
Västerås.  
 
I min uppsats ska jag undersöka hur döva personer med utvecklingsstörning kan utveckla sin 
kommunikationsförmåga med hjälp av den pedagogiska metoden Tejping. För att kunna 
genomföra undersökningen behöver jag ha hjälp av 6 personer som vill ställa upp på en 
intervju. Dessa personer ska arbeta eller ha arbetat med Tejping för just den målgruppen jag 
ska undersöka. De personerna ska också ha genomgått en utbildning i metoden. 
 
Jag undrar nu om Du vill ställa upp på en intervju och därmed bidra till att utveckla 
kunskaperna inom området. 
 
Intervjuerna sker individuellt och jag beräknar att de kommer att ta cirka 45 minuter. De 
kommer att spelas in med en diktafon för att jag ska kunna fokusera på intervjun utan att 
missa någonting viktigt. Deltagandet är helt frivilligt och det går att avbryta om Du skulle 
ändra Dig senare under processen. Jag kommer att behandla Dig och övriga berörda 
konfidentiellt, ingenting som pekar ut er eller företaget kommer att nämnas i uppsatsen. Det är 
heller inte någon annan än jag som kommer att ta del av de fullständiga intervjuerna.  
 
Gode män och/eller föräldrar till personer som kommer att omnämnas i intervjuerna kommer 
att informeras och få möjlighet att ha åsikter om det indirekta deltagandet. 
 
Undersökningen beräknas vara färdig i februari 2007. Efter det kommer den att finnas på 
Mälardalens Högskola hos Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB).  
 
Jag hoppas att du vill delta i studien. Om du väljer att vara med i studien godkänner du 
därmed även ovanstående villkor för intervjun. Tveka inte att kontakta mig eller min 
handledare om du har några frågor. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Jenny Pergelius 
 



Bilaga 2   

Jenny Pergelius 
Telefon dagtid: ___________    
Telefon kvällstid: 021-181389  
Mobil: 070-2798503 
E-post: ______________________ 
 

 
 

Till förälder/god man 
 
Jag heter Jenny Pergelius och arbetar som pedagog på Resurscenter Mo Gårds enhet Fenix i 
Enköping. Jag skriver också C-uppsats i pedagogik vid Mälardalens Högskola i Västerås. 
 
I min uppsats undersöker jag hur döva personer med utvecklingsstörning kan utveckla sin 
kommunikationsförmåga med hjälp av den pedagogiska metoden Tejping. I Tejping används 
träfigurer i form av bland annat människor, möbler och hus på en markerad yta där man kan 
tejpa upp olika områden som exempelvis städer och rum. Sedan visualiseras diskussionen som 
förs med hjälp av att figurerna flyttas och därigenom beskriver det som diskuteras. Syftet med 
uppsatsen är att öka kunskaperna kring Tejping och vilken betydelse metoden har som 
kommunikationshjälpmedel. 
 
För att få material till undersökningen har jag intervjuat sex personer som är personal på Mo 
Gård och arbetar med Tejping tillsammans med gäster. Du är förälder/god man till en av de 
personer som använder metoden och indirekt blir delaktig i undersökningen. Därför vill jag 
informera Dig om min undersökning och ge Dig möjligheten att ha åsikter kring detta. 
 
I uppsatsen kommer alla uppgifter att behandlas konfidentiellt. Varken personliga namn eller 
Mo Gård kommer att omnämnas. Däremot kommer viss beskrivning av funktionshinder att 
krävas, men det kommer att göras så att så lite som möjligt avslöjas. Det är enbart jag som 
kommer att ta del av de fullständiga intervjuerna och de kommer inte att användas i något 
annat sammanhang. 
 
Undersökningen beräknas vara färdig under början av 2008. Efter det kommer den att finnas 
på Mälardalens Högskola hos Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB). 
 
Om du har några invändningar mot detta ber jag Dig att höra av Dig till mig senast 16 
november. Om jag inte hör någonting ifrån Dig så tar jag det som att Du samtycker. Du får 
gärna kontakta mig om Du har några frågor om undersökningen. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Jenny Pergelius 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
1. Kön? 
2. Ålder? 
3. Utbildning? 
4. Vad är din bakgrund inom området döva med utvecklingsstörning? 
5. Vad har du för bakgrund inom Tejping? 
6. Hur många personer har du jobbat med Tejping med? 
 
Döva med utvecklingsstörning 
7. Vad har personen för funktionshinder? 
8. Hur kommunicerar personen? 
9. På vilken nivå kommunicerar personen? 
10. Är det inom några speciella områden personen har svårt att uttrycka sig? 
11. Använder personen några andra kommunikationshjälpmedel förutom Tejping? 
 
Tejping 
12. Hur länge har den här personen använt sig av Tejping? 
13. Hur brukar ni arbeta med Tejpingen? 
14. Vad har Tejpingen för huvudsakligt syfte för personen? 
15. Vilka ämnen brukar ni beröra? 
16. Vem tar initiativ till Tejpingen? 

16.1. Du eller personen? 
16.2. Båda? 

 
Resultat av metoden 
17. Vad har Tejping för betydelse för den här personen? 
18. Upplever du att personens kommunikationsförmåga har förändrats med hjälp av Tejping? 

18.1. Hur har den i så fäll förändrats? 
18.2. I vilka sammanhang har kommunikationsförmågan förändrats? 

18.2.1. När ni använder Tejping? 
18.2.2. I vardagen 

 
Framtidsutsikter 
19. Kommer ni att jobba med Tejping i framtiden? 
20. Hur ser du på personens framtida kommunikation kopplat till Tejping? 
21. Har ni något mål med Tejpingen som ni strävar mot? 

 
22. Är det någonting du vill tillägga? 
 
Information efter intervjun 
Hör av dig om du vill tillägga någonting. 
Har du några frågor? 
 


