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ATT TIGÀ - NAGRÀ PERSO}¡LIGA REFLEXIONER

Lelf Nyholn
Helsingfors universitet, Nordica

Fõr något år sedan ordinerades Ja9 fullstãndig rõstvlla i
sammanlagt tre veckor på grund av ett fe1 i stårnlåpparna.
Det innebar en radikal onstållning i korn¡nunikationèi ocherfarenheter som Jag inte sett I tryck. Vl lingvister skrlv-er alltid orn hur (tal)språket fungerar, ¡ncn iâ llngvlsterhar beskrlvit upplevelsen att p1õtsltgt kommunicerã utandet. Att Jag skriver ned ¡aina upplevelser år helt vtsstpseudollngvistLsk sJålvterapi men fõrhoppnlngsvls ocksâ avaIlmånt intresse. Dår¡ned har Jag crpJ.lclt blottat den cxtra-vetenskapliga drivfjådern bakon ¡nin te:t - den viktiga fakt-or som vårt vetenskapllga paradignr inte rlktigt vill er-
kånna.

Språkforskare l¡ar fõrut tenderat absolutifiera dcn del avtalet so¡n består av en fonetiskt realiserad symbolsekvens.
Idag visar nan ett allt stõrre intresse fõr kioppsspråket.
¡tl det upprnårksammas så rnycket nu kan bero pÀ- att vårkultur idag har bLivit è11tmer ickeverbal och bildcentrerad.
TV, reklamer, dans - allt ger spridda visuella associationer
sotn inte behõver verbaliseras expliclt varken i tal ellertanke. Detta gål.ler speciellt I ungdonskulturen.

Inte ovãntat betonas det e¡traverbala I forskning och under-vlsnlng. Det år ett område som studenterna tntrãssêrar sigfõr, det år tacksa¡nt att anknyta till kulturen utanfõielfenbenstornet. Jag vlll eneLlertld håvda att kroppssprâk-ets roll gårna ôvêrskattas dårfõr att det år något àytt. Oetfonetiskt realiscrade talct år oerhðrt mycket vlktlgarc ån
man skulle tro dâ nan autonåtiskt anvånder det. Detta berorlnte bara på att talct fõrmedlar neddelclseinfornatlonen
utan på att dc attltyder sor¡ signaleras visuêl1t också
s19!rà1êrås verbalt. Allt formuleras ofta l¡nollcit (Ostman
1987:156), t er genom att ¡nan anvånder stg av sa kalladepraqmatlska oartlklar (fõr svenskan, se Saarl l9g4). Utõver
dessa spelar de omedvetet yttrade lJudsignalerna sâaon otikaslag av hm en stor roll.
llen då de verbala och de akustiskè signalerna orôJllggõrs,
upplever den stun¡ne ên kånsla av ofôrmåga och isoiãring
tills ersåttande komnunikationsmõnster uppstâr. Fõråndringcn
år genomgripande. Då jag i bõrJan tråffade bekaata tånkte
Jag att kom¡nunik¿tionen skulle fungera ganska automatlskt
bara Jag acceptera den passlva rollen som lyssnarc. Dct varemellertld mycket svârt att reagera bara gcnom nJ.cknlngar,
minspel och rõrelser (berôrlng). t{an fõrutsåtter êtt liud ikonnunikatlonen, åven o¡n nan lnÈe tånker på det. Syrnp6nát-lskt nog kåndes kornmunikationen normal dâ ¡akgruñdèlJudet
var hðgt. DA råckte rnlna understõdande visuelia signaler
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tiLl vål. Problemet ver inte ått rnotparten skulle !¡a fordrat
aktiv insats genon initiativ ocÌ¡ information från rnin sida -jag hade tidigare neddelat nitt handikapp. Proble¡net var att
mina responser var otl1.lräckllga. Nickningar ersåtter bara i
speclella sltuatloner akustlsk feedback. Jag kånde rntg ð11t-
sonoftast ldlotlsk och Jag tånkte med sympatl pâ aIIa servi-
cenråirnlskor vðrs svar alttld fõrutsåtts vãra eiler inkludera
ctt leende.

llårk vål att kånslan ðv koí¡rnunikativ oti11råckJ.igheÈ som
påserkade hela mitt humõr och min attityd till omvårl.den
råckte bara så Iånge son reglêrna fõr en nor¡¡al kornmunika-
tlon fanns kvar. Smånlngom blev Jag van vid arten av konmu-
nikatlon och upplevde inte situationen som genant. Jag hade
fått en annan ro11. Det hindrade inte att èndrà fann det
svårt allt fortfarande.

En vån konstaterade hjårtllgt och årllgt: rGud, sâ plnsamt -
Jag vet plõtsligt inte alts vad jag ska så9à ât deJ!'t

Àndra âter bara fanns där och õverfõrde verbalt. eller gcnon
sin hållning lugn och fõrståeLse fôr situationen. Det var
lnte nõdvåndigtvls frâga orn personlig nognad. Kanske nårmast
en annorlunda lnriktning på kommunikationen och kanske en
annan attityd till mig son månniska. Det var spånnande och
lbland ðverraskande att mårka reaktionerna.

Bland de dõva undviker man begreppet dõvstun. l{an poångterar
dôvheten och menar att di..gg.@ år ett ålderdo¡nligt uttryck -dðvheten år det prlmåra, stumheten en nôjIi9 funktionell
fõlJd. Språket omnånns sorn @ dõvas teckensoråk (=kuurojen
vilttornakleli, Rissanen 1985). Jag talar emell.ertid hår
utgående från just min stunhet, ¡nen sjåIva problematiken
kanske på vissa punkter kånns bekant också fõr den dôvc.
Àfatlkcrn kan kånna igen sig, nen t111 afasl hõr ofta ocksâ
andra symptonkonplex som skynner det rent spràkltga handl-
kappet. Det är oftast inte heller frâga om en total fõrLust
av Èalfõrnågan. Det totala rôsthandikappet innebår e¡neller-
tid ofta stu¡nhet. Den stumme har tre mõJllgheter t111 ko¡nmu-
nlkation:
1) kroppsspråk
2) skrlftliga neddelanden (Iappar, bildskår¡¡)
3) de dôvas teckensprâk

I mltt fall kunde endast de tvâ fõrsta ¡nõJligheterna anvånd-
ðs - Jag var lntc bekant mcd teckenspråket. llen en vtktlg
soclålpsykologisk avvågning ko¡n ln: skulle Jag alls konmuni-
cera?

Ko¡nnunikation år nõdvåndigt, ¡nen om det naturligaste ¡nedlet,
talet, år borta bl1r ens fõrsõk att komnunicera narkerad I
sarrital med andra. Vid offentliga årenden drar man sig gårna
fðr e:tra upprnårksamhet. l{en det svåraste år kommunikatlonen
ncd vånner och bekanta. Dâ nan år stu¡n fõråndras ens rol.1-
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spel och personllghetsbilden blir en annan. Det socÍa1atalet anvånds ju fõr att fõrstårka de relationer man har.
Son119a dominerar i språkspelet, andra tar en avvakùanderoll. l,lan kånner t,il1 varandras ¡nånster. Den som fðråndrats,bllvlt stum, vet att de andra får problen vid den nya just-
eringen. I den situationen orkar han kanske inte bli-behand-Iad som en annan ån sin vanliga personlighet och vå1jer atthelt avstâ frân att komnuniceia. Han år rådd att dãn nyarollen tar fran sidor l¡os motparten so¡n han inte vi1le vetaav. Eller så år han rådd fõr medlidande. Han drar sig hellre
undan.

flrst nu lnsåg Jag vldden av den handlkappade Kal1eKõnkkõlås (de grõna) pionjärgårning i riksdaããn, då hanenvetet trotsade ttde norrnalasr vardag och fõrutsatte en
ko¡nmunikatlon pâ sâ lika vlllkor som ¡¡õjligt.
Personllgen ko¡nmunicerade Jag rått så rnycket, deÌs fõr att
Jag inte ville dra nlg undan, dels sorn en solldaritetshand-
l.1ng ned alla andra handlkappade. Ve¡r var Jag att skyggt dra
mig undan? Det fanns tusentals sonr hade det vårre oéñ-ftar-
ade s19. Det hJälpte. llin ko¡n¡nuntkation skedde närmàst genornlappar som jag dels skrev vld sjålva komnunikationen, delshade fårdigskrfvna ned nig. Det hade sina poånger. Efternågon d"9, visste Jag vål vad folk skulle fiåga-och kunderedan fõre inledningsrepliken lånna fra.rn det få;digt skrlvnasvaret. Plõtsligt formallserades den trlvlala sociãla kom¡nu-nikatlon i all sin enkelhet. Dårernot blev naturligtvls fort-såttnlngen gvârare. Budskapet rnåste av ckonomiska skåltrångas thop och konpletteras ¡ned rnlnspel och rõrelser.SjåIva skrlften blev ctt mellantlng nellan norrîalt skrift-språk och talspråkstranskriptlon.

Enllgt ôst¡nan uppvisar skrlftllg och muntllg konversatlonfõrvânansvårt stor likhêt trots olika ¡ncdium (ôstnan
1987:160-161). Àntalet ord per ldéenhet ãr ungefår detsanmat båda fallen. A andra sldan år den totala nãngden ord flere
9ân9er stõrre 1 den ¡nunt119a delen. Det fõrefåIler då givet
att dên stora nångden ord fðr ¡red slg nyanser och stratãgier
son går utõver vad son kan analyseras lnom cn idêenhct. DcngtunÍre utan tcckcnsprâks¡îõJllghet år medvcÈen o¡! att hansLnfor¡nationspotential hår år ¡nlndre. Âven o¡n skrlften ocl¡
kroppssprâket kan fõrmedla dct cxakta budskapct år lnterak-tlonen--bcarånsad. Dlalogcn lcder tnte tlll cn Justerlng avlnnchållct son notsvarar talarnas nornala relatlon.
Offcntllga platsêr son posten och 1årnvågsatatloncn vðr
Eanska okonpllccradc. llan var van vid alla slags månnlskor
och tog cltuatlonen cakllgt. Konmunikationcn lãstê sig all-tld lnfornatlonsnåss19È. Det svlrastc var konnunlkafloncn
ncd bekantå.

Lappckrlvandêt var bcsvårllgt. Vld cn vlktlg dlskusslon
henna ¡¡cd cn utonstâândc utnyttjadc Jag hcndatoin ¡red blld-skårnen son ko¡nmunlkationsnedel - dct fungerade rätt vål.
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Jag blev också å ena sldan intresserad av tekniska hjälpned-
cI, å andra sldan av de handikappades kultur ocl¡ deras
Iõsnlngar. Jag var enellertld lnte en av de dõva ocb kunde
heller inte hltta någon annan tydl19 referensgrupp. Personer
nred talskador utgõr en llten och heterogen grupp (Gal.yas
1986:149). Samtl.dtgt kånde Jag rntg också fråmmande bland
lckehandikappade son Jag alltner kon att uPpfatta son en
ganska omedveten ytlt9 grupp pâ dct nånskliga planet. Som
sociolingvist var jag nästan fascinerad av nina reaktloner,
rnên som krltisk forskare kan jag inte utesluta mõjligbeten
att en oklar dlagnos av ¡nina sJukdomssyrnptom gav ett ertra
djup åt situationcn.
Ko¡nmunlkatlon ¡ned lappar blev aldrig bara ett tekniskt pro-
ble¡n. Den soclala lmpllkationen var helt donlnerar¡de.

I vàr kultur anses nan vara rått återh{lllsa¡n ned kroppssprâ-
ket. Det stå¡n¡ner ¡¡ed cn viss ¡nodiflkation - det finns socia-
la och kõnsskillnader. llen kroppsspråket år viktigt på ett
dJupar månskllgt plan santidigt so¡n det inte õverfðr detalJ-
êrad faktalnfor¡natlon. On kroppspråkets signaler stâr i
konfllkt ned cn talad utsaga, vlnner kropgsspråket. O¡t rnan t
er såger:

Det var lntressant!
och sarntidlgt ser uttråkad ut, då var det lnte lntressant.

Dâ talct fõll bort i korununikaÈioncn blev lag nycket nera
observant på kroppssignalerna och kon också sJå1v att acccn-
Èuera nina êgna - vllket kåndes och uppfattades sorn helt
lcgalt. Jag ko¡n¡ner àtt sê nya sldor hos mlna ¡nednånnlskor
och de hos m19. Språkspelet son delvis anvånds fõr att dôIJa
vcrhllga refle:ioner fanns lnte dår. Det år vlsscrligen
nõJligt lJuga ocksâ ¡ned kroppsspråk, nen eftcrsom vâr kultur
gcr talsprtket fõretrådc vld lõgn år ¡nan sãrnre fõrbercdd fõr
lõgn ned kroppsspråk. De lckeverbala signalerna ãr svårkon-
trollcrbara oclr dårfõr gcnulna (Àr9y1c 1978:362). I ett
totalt stunt sanf,und konncr naturligtvis kroppsprâkêt att
fõråndras och fungêra llka 'dõljander so¡n ctt talspråk. I dc
dõvas tcckcnspråk crsåtts nornal vcrbal konnunikation ¡ned
kroppssprâk son bordc kunna kontrollcras ocl¡ utDyttJðs på
sannà ltått gon notgvarandc delar au talspråkct.

Dct v¡r êû ganrka Èotal upplcvclgc att p1õtsl19t ha GD ny
ro11, ên nêrå obgcrvcrandc, rcf,lêktêrandc och v13uc11t-
taktllt slgnalerandc. Rcaktlonerna pt nltt nya tag gjordc
nig nåstan bestôrt: Vcn hadc Jag varlt, d¡ Jag be¡õts sâhår?
Gcnon ðtt rûlna ko¡r¡nunlkatlonsstratcaier lntc var dc nornala
kundc iag ocksâ gênon konÈrastvcrkan lãttarc lâkttå dê àn-
dras. Ett åktcnskapllgt grå1 flck nya dl.nc¡sloner. Jag konn-
cr vål thâg aln upprõrdhct dl nln f,ru pA ctt vicst stådlun
vågradê Iåsa Elna lapparl Jag fânn dêt oerhôrt or¡ttvlst -
üIn hõga rõst (-rytandc/skrlkendê) skullc hon lntc ha und-
9âtt t



2t3

Den nya rollen, onvlÈtnad av nånga son râkat ut f,õr handi-
kapp, uppfattas 1 all¡nånhet som berlkande, nâgot som i sln
tur fâr en att lfrågasätta nycket I vårt sanhåIle. llan fâr
kontakt med en värld dår nornerna år mJukare eller månskli.g-
are, dår det år vi kontra de (=de effektlva, nornala). llan
kommer att ifrågasåtta deras konkurrensideal. Då talprâket
fõrvlnner bllr konrmunlkatlonen omedelbarare (prlmlttvare?).
Urngånget ¡ned barn var hel.t fõlJdrlktlgt lnget problern. l{ed
vlssa vuxna kunde det vara svårare. Intc ovåntat kanske nest
med lntellektuclla.
Vld en långre stu¡nhet konmer naturligtvis teckensprâket in
son ett nytt språk. Det var intc aktuellt 1 mitt fall. l,len
som talande har jag senare lårt nig grunderna ¡ned - sorn Jagtycker - en ovårderlig insikt i den stummes ko¡n¡nunikations-
v111kor.

Konnunikation utðn tal (och utan teckcnspråk) år inte cn
omõJlig sltuatlon. Jag har hår nånrnt lnstrunìent som kropps-
språk, skrlvlappar och bildskårm. Den rent tekniska lnfor-
¡natlonsfõrmedllgen kan fõrmedlas bchJälpl19t I många sltua-
tloner, rnên lnteraktionEnõnstret fõråndras, Den kånsliga
faktorn I komrnunlkationen år Èiden. En mãngd social lnforna-
tion dels om kontrahenterna i samtalssituationen, dels om
sjå1va sakfrågan som behandlas blir inte lika snabbt och
kånsllgt lnvåvd I kommunikationen. Kon¡munikationsprocêssen
blir klunpigare, tt¡ninstone ti1ls nya strategier utarbetas
med och kring den handikappadc.

Ko¡n¡nunlkationens sårart, d v s kroppsspråkets betoning av
kånslomåssiga attityder innebår att rollrelationerna förån-
dras och den egna personllgheten kornmer I gungning; tigande,
avslappnlng, spontaniÈet och kånsIa har snåvt spelrum I vâr
kultur. Probl.emet blir pâ ett lndividuellt-psykologiskt
plan, ett plan som fõrstås båst av en ny referensgrupp. llan
nårnar slg dem son har sanrna sorts handlkapp, andra handl-
kappade och månnlskor ned det svtrâtkomì.iga son kunde kalLas
llvslnsikt. Stunlretetr so¡n av andra uppfattas sor¡ cn skrånm-
ande lucka I kon¡nunikatlonen utvecklar sig till en f,aktor
sorn pâverkar ens laguppfattnlng, kultur- och sarnhälIsupp-
fattnlng õvcrhuvudtaget.

Eolloq

Jag
eÈt

år âter insoclallserad I den talande nor¡nallÈcten.
visst venod fõrsõker Jag lyssna till tystnaden I
Det år lnte så lått I bullret.

Hcd
rnin

sJå1.
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