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Innehåll och förväntade studieresultat 
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om tolkning till personer med dövblindhet. Kursen 
behandlar de tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning. Kursen ger kunskap i 
syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning samt ger kunskap om 
förutsättningar i vardagslivet för olika grupper av personer med dövblindhet. Kursen ger 
också en introduktion i punktskrift och användning av hörseltekniska hjälpmedel. 

För godkänt resultat ska studenten visa förmåga att: 
1. beskriva dövblindtolkningens olika metoder samt ledsagning och socialhaptisk 

kommunikation, 
2. redogöra för hur vardagslivet påverkas för personer med dövblindhet. 

Uppläggning och undervisning 
Undervisningen består av seminarier, övningar, praktik och studiebesök/resor. Vissa moment 
kan komma att förläggas till andra orter än Stockholm. Ett detaljerat schema med teman och 
läsanvisningar finns att tillgå på TimeEdit.  

All undervisning på kursen är obligatorisk. Vid högre frånvaro än 20 % får studenten gå om 
kursdelen. Undervisningen sker delvis på teckenspråk.  

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter. 

Betyg 
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 
A = Utmärkt 
B = Mycket bra 
C = Bra 
D = Tillfredsställande 
E = Tillräckligt 
Fx = Otillräckligt 
F = Helt otillräckligt 

Betygskriterier 
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2019-06-05.] 

 1. … beskriva dövblindtolkningens olika 
metoder samt ledsagning och socialhaptisk 
kommunikation 

2. … redogöra för hur vardagslivet 
påverkas för personer med dövblindhet 
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Viktning 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 och 2 vardera 
utgör 50 % av delkursens betygsunderlag. Gängse avrundningsregler tillämpas. Studenten måste 
ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfylla kurskrav och närvarokrav för 
att bli godkänd på delkursen. 

Litteratur 
[Fastställd av institutionsstyrelsen 2019-11-06.] 

Danermark, Berth David & Möller, Kerstin. 2008. Deafblindness, ontological security, and 
social recognition. International Journal of Audiology. 47:sup2. S. 119-123. [5 s.] 
https://doi.org/10.1080/14992020802307388  

E Studenten visar i flera fall förmåga att 
beskriva dövblindtolkningens olika metoder 
samt ledsagning och socialhaptisk 
kommunikation. 

Studenten visar i flera fall förmåga att 
redogöra för hur vardagslivet påverkas för 
personer med dövblindhet. 

D Studenten visar i många fall förmåga att 
beskriva dövblindtolkningens olika metoder 
samt ledsagning och socialhaptisk 
kommunikation.   

Studenten visar i många fall förmåga att 
redogöra för hur vardagslivet påverkas för 
personer med dövblindhet. 

C Studenten visar i de flesta fall förmåga att 
beskriva dövblindtolkningens olika metoder 
samt ledsagning och socialhaptisk 
kommunikation. 

Studenten visar i de flesta fall förmåga att 
redogöra för hur vardagslivet påverkas för 
personer med dövblindhet. 

B Studenten visar nästan genomgående förmåga 
att beskriva dövblindtolkningens olika 
metoder samt ledsagning och socialhaptisk 
kommunikation. 

Studenten visar nästan genomgående förmåga 
att redogöra för hur vardagslivet påverkas för 
personer med dövblindhet. 

A Studenten visar genomgående förmåga att 
beskriva dövblindtolkningens olika metoder 
samt ledsagning och socialhaptisk 
kommunikation. 

Studenten visar genomgående förmåga att 
redogöra för hur vardagslivet påverkas för 
personer med dövblindhet. 

Fx Studentens förmåga att beskriva 
dövblindtolkningens olika metoder samt 
ledsagning och socialhaptisk kommunikation 
uppvisar i flera fall brister. 

Studentens förmåga att redogöra för hur 
vardagslivet påverkas för personer med 
dövblindhet uppvisar i flera fall brister. 

F Studentens förmåga att beskriva 
dövblindtolkningens olika metoder samt 
ledsagning och socialhaptisk kommunikation 
uppvisar i många fall brister. 

Studentens förmåga att redogöra för hur 
vardagslivet påverkas för personer med 
dövblindhet uppvisar i många fall brister. 

https://doi.org/10.1080/14992020802307388
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Emmorey, Karen, Korpics, Franco & Petronio, Karen. 2009. The Use of Visual Feedback 
During Signing: Evidence From Signers With Impaired Vision. Journal of Deaf Studies 
and Deaf Education. 14:1. S. 99–104. [6 s.] 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637109/ 

Frankel, A. Mindy. 2002. Deaf-blind interpreting: Interpreters’ use of negation in tactile 
American Sign Language. Sign language studies. 2:2. S. 169–181. [13 s.] 
https://muse.jhu.edu/article/31792 

Förbundet Sveriges Dövblinda. 2008. Definition av dövblindtolkning. Dövblindtolkning – vad 
är det? [1 s.]  
http://www.fsdb.org/doevblindtolkning.html 

Förbundet Sveriges Dövblinda. 2016. Den nordiska definitionen av dövblindhet. [2 s.] 
http://www.fsdb.org/Nordisk-definitionavdovblindhet.html 

Göransson, Lena & Engh, Helene. 2016. Dövblindhet i ett livsperspektiv – strategier och 
metoder för stöd. Nationellt kunskapscenter i dövblindfrågor. [206 s.]  
https://publikationer.nkcdb.se/produkt/dovblindhet-i-ett-livsperspektiv-strategier-och-
metoder-for-stod-kopia/ 

Lahtinen, Riitta & Palmer, Russ. 2008. Hapteases and Haptemes – Environmental Information 
Through Touch. I: A. Crossan & T. Kaaresoja (red.), Proceedings of the 3rd international 
haptic and auditory interaction design workshop. Volume II. S. 8–9. [2 s.]  
http://www.auditorysigns.com/haid2008/haid2008vol2.pdf 

Mesch, Johanna. 2013. Tactile Signing with One- Handed Perception. Sign Language Studies. 
13:2. S. 238–263. [26 s.] 
https://muse.jhu.edu/article/496117  

Metzger, Melanie, Fleetwood, Earl & Collins, D Stevens. 2004. Discourse Genre and 
Linguistic Mode: Interpreter Influences in Visual and Tactile Interpreted Interaction. Sign 
Language Studies. 4:2. S. 118–137. [20 s.]  
https://muse.jhu.edu/article/51651 

Petronio, Karen. 2010. Deaf- Deaf-blind Interpreting: Building on What You Already Know. 
Cadernos de Tradução. 2:26. S. 237–274. [38 s.]  
https://doi.org/10.5007/2175-7968.2010v2n26p237 

Slettebakk Berge, Sigrid. 2011. Tolketjenesten: Avgjørende for døvblindes deltakelse. 
Fontene forskning. 1. S. 4–17. [14 s.]  
https://www.researchgate.net/publication/292989165_Tolketjenesten_Avgjorende_for_dov
blindes_deltakelse 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637109/
https://muse.jhu.edu/article/31792
http://www.fsdb.org/doevblindtolkning.html
http://www.fsdb.org/Nordisk-definitionavdovblindhet.html
https://publikationer.nkcdb.se/produkt/dovblindhet-i-ett-livsperspektiv-strategier-och-metoder-for-stod-kopia/
https://publikationer.nkcdb.se/produkt/dovblindhet-i-ett-livsperspektiv-strategier-och-metoder-for-stod-kopia/
http://www.auditorysigns.com/haid2008/haid2008vol2.pdf
https://muse.jhu.edu/article/496117
https://muse.jhu.edu/article/51651
https://doi.org/10.5007/2175-7968.2010v2n26p237
https://www.researchgate.net/publication/292989165_Tolketjenesten_Avgjorende_for_dovblindes_deltakelse
https://www.researchgate.net/publication/292989165_Tolketjenesten_Avgjorende_for_dovblindes_deltakelse
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Slettebakk Berge, Sigrid. 2014. Social and private speech in an interpreted meeting of 
deafblind persons. Interpreting. 16:1. S. 81–105. [25 s.]  
https://doi.org/10.1075/intp.16.1.05ber 

Slettebakk Berge, Sigrid & Raanes, Eli. 2013. Coordinating the chain of utterances: an 
analysis of communicative flow and turn-taking in an interpreted group dialogue with deaf-
blind persons. Sign Language Studies. 13:3. S. 350–371. [22 s.]  
https://muse.jhu.edu/article/504451 

Ovan specificerade kurslitteratur omfattar sammanlagt 380 sidor. Upp till totalt 50 sidor 
kan komma att läggas till av kursens lärare och meddelas i så fall senast i samband med 
terminsstart. 

Referenslitteratur 

Mesch, Johanna. 1998. Teckenspråk i taktil form: Turtagning och frågor i dövblindas samtal 
på teckenspråk. [Diss.] Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik, 
Avdelningen för teckenspråk.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-32664 
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Rum: D584 
Mottagning: enligt överenskommelse 

JOHANNA MESCH 
E-post: johanna.mesch@su.se 
Rum: C351 
Mottagning: enligt överenskommelse 

GÄSTLÄRARE 

Studentexpedition, studievägledare, studierektor 
Studentexpeditionen 

MONIQUE ZWANENBURG WIDINGSJÖ 
E-post: studexp.tolk.svefler@su.se 
Telefon: 08-16 11 05 
Telefontid: tis. 10–11 
Rum: D522 
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Mottagning: tis. 13–14 och enligt överenskommelse 

Studievägledare 

KRISTIN L LÖFGREN 
E-post: kristin.lofgren@su.se 
Tfn: 08-16 15 49 
Rum: D520 
Mottagning: enligt överenskommelse 

Studierektor 

HELENA BANI SHORAKA 
E-post: helena.bani-shoraka@su.se 
Rum: D518 
Mottagning: enligt överenskommelse 

Plagiat 
Plagiat innebär att imitera eller kopiera en text eller idé utan att tala om varifrån de kommer. 
Inlämnade examinationsuppgifter ska skrivas med egna ord och bygga på egen analys och egna 
reflektioner kring ämnet. Att uttrycka sina idéer med egna ord är en del av inlärningsprocessen 
och förbättrar förmågan att tänka självständigt. Du får inte använda formuleringar och 
tankegångar från någon annan utan att ange källan (detta gäller även texter som du själv skrivit 
och lämnat in eller publicerat i ett tidigare sammanhang). Om du inte anger källan är det 
plagiat/självplagiat och betraktas som fusk. Direkta citat ur källor ska markeras. Källhänvisningar, 
inklusive sidhänvisning, ska göras vid citat och referat och när du anför specifika uppgifter ur en 
källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det 
egna resonemanget. Tänk på att även i muntliga redovisningar använda egna formuleringar. Alla 
arbeten du citerar eller refererar till ska redovisas. 

• För böcker ange: författare; utgivningsår; titel (kursiverat); utgivningsort; förlag och 
sida/sidor. 

• För artiklar utgivna i tidskrifter ange: författare; utgivningsår; titel; namn och 
nummer på tidskriften (kursiverat) och sida/sidor. 

• För artiklar utgivna i symposie-, konferens- eller samlingsvolymer ange: författare; 
utgivningsår; titel; namn på redaktören/-erna följt av beteckningen (red.); titel på 
volymen (kursiverat); utgivningsort; förlag och sida/sidor. 

• För material nedladdat från internet som inte kan ordnas i kategorierna ovan 
ange: författare; titel, internetadress; nedladdningsdatum 

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat fråga din lärare. Misstänkta plagiatfall 
anmäls till disciplinnämnden och kan leda till avstängning. För ytterligare information se: 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-
2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf  

mailto:kristin.lofgren@su.se
mailto:helena.bani-shoraka@su.se
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf

