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Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur verksamma lärare i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan arbetar för att utveckla elevernas kommunikation med hjälp av 

alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Studien genomfördes på en 

grundsärskola med inriktning träningsskola samt på en gymnasiesärskola med inriktning 

individuellt program. En jämförelse mellan dessa skolformer gjordes gällande likheter och 

skillnader i hur lärare arbetade med alternativa kompensatoriska kommunikationshjälpmedel 

för elever i olika åldrar. För att genomföra studien användes kvalitativa intervjuer med sex 

stycken lärare, som intervjuades vid två tillfällen vardera. Som metod användes även 

observationer, med hjälp av observationsschema, i klassrumsmiljö. Studiens insamlade 

material har analyserats genom att kategorisera materialet i olika teman utifrån dess syfte. 

Följande tre teman framkom under analysen: AKK och hjälpmedel i undervisningen, hinder i 

kommunikation samt pedagogens kunskaper inom AKK.  

 

Denna fallstudie visade att samtliga lärare arbetar med någon form av AKK i klassrummet för 

att öka elevernas möjligheter till att kommunicera. Några av de metoder som används är 

bilder, pekprat samt tecken som stöd. Samtliga lärare uppger dock att det kan vara svårt att 

hitta rätt form av stöd för att öka kommunikationen och att det krävs tålamod och tid. Lärarna 

poängterade vikten av kollegialt samarbete genom att arbeta tillsammans och utbyta 

erfarenheter. De menade också att det är viktigt att ta tillvara på elevernas intresse och sedan 

skapa individuellt stöd för dem. Ingen pågående utbildning inom AKK genomförs på de 

skolor som lärarna arbetar på, något som lärarna på grundsärskolans träningsskola 

efterfrågade. Ett annat behov som framkom från samtliga lärare var att ha tätare kontakt med 

habilitering och då främst logopeder. Det visade sig även att det var svårt att hitta lämpligt 

undervisningsmaterial. Mycket får lärarna skapa själva, vilket är tidskrävande.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Nyckelord: AKK, särskola, kommunikation, bilder, tecken som stöd, pekprat.  
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1. Inledning 

Vi är två lärare som läser vår sista termin till speciallärare inriktning utvecklingsstörning på 

Mälardalens högskola. Båda är verksamma lärare i särskolan och vi vill fördjupa vår kunskap 

kring kommunikation och sätt att förmedla sig på. Språket är en viktig nyckel in i gemenskap 

och personlig utveckling. I grundsärskolans kursplan för ämnet svenska står att språk är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker 

vilket står i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.  Vi har 

genom vårt arbete på särskolan sett att många elever har svårt att uttrycka sig och få 

omgivningen att förstå vad de menar. Likaså är det en utmaning att förmedla kunskaper på ett 

sätt så att ett lärande sker. Många elever kan till och med sakna förmågan att uttrycka sig 

verbalt vilket försvårar ytterligare. Att arbeta med elever i särskolan är en utmaning som 

ställer höga krav på både lärare och assistenter. För att uppnå ett gott arbete krävs både god 

kommunikationsförmåga och inlevelseförmåga och en stor portion tålamod. 

 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur verksamma lärare i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan arbetar för att utveckla elevernas kommunikation med hjälp av 

alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vi bestämde oss för att intervjua lärare 

som är verksamma inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan för att få veta mer om hur 

deras språk och kommunikationsarbete till olika elever ser ut. Vi ville med vårt arbete 

identifiera hur alternativ kommunikation användes för elever med bristande möjligheter till 

vanlig kommunikation och vilka metoder som ger framgång. Vi jämförde likheter och 

skillnader på träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. 
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2. Bakgrund  

Ordet kommunikation för tanken in på någon form av budskap som förmedlas mellan 

individer. Gotthard (2002) skriver att en av de viktigaste förutsättningarna för människans 

utveckling, såväl känslomässig som begåvningsmässig, är möjligheten att kommunicera med 

andra människor. Det finns flera sätt att beskriva vad som menas med kommunikation. 

Ohlsson (2006) menar att kommunikation sker när meddelanden sänds mellan personer och 

Zachrisson, Rydeman och Björck-Åkesson (2001) skriver att mänsklig kommunikation 

innebär ett utbyte av information mellan människor. De menar att grundbetydelsen av ordet 

kommunicera är att göra något gemensamt, vilket betyder att det krävs minst två personer för 

att kommunicera. 

  

Kommunikation kan ske på många sätt och man kan vara både medveten och omedveten om 

den.  Heister Trygg och Andersson (2009) förklarar att människor utan ett talat språk kan 

förmedla sig genom olika ljud, genom sitt kroppsspråk, mimik och med blickar och rörelser. 

Winlund och Rosenström Bennhage (2004) skriver om att kommunikation handlar om 

budskap som förmedlas och tas emot mellan individer, vilket kan ske både medvetet och 

omedvetet. Förutom att kommunikation kan ske genom ljud och kroppsspråk skriver Winlund 

och Rosenström Bennhage att det kan ske via bilder eller andra hjälpmedel. Renblad (2001) 

menar i sin avhandling att inflytande, för personer med utvecklingsstörning, handlar om att få 

möjlighet att kunna påverka olika saker i sitt liv såsom sitt boende och arbete. Även 

information och kommunikation anses som viktigt för att kunna få veta vad som händer. 

Författaren pekar på vikten av att ingå i ett socialt nätverk som inkluderar kommunikation och 

ömsesidigt engagemang. Det handlar om att ges möjlighet att kunna kommunicera. Eftersom 

vi intresserar oss för kommunikation i särskolan riktar vi in oss på två aspekter; dels 

problematiken med att som lärare uttrycka sig och föra en kommunikation som förstås av 

elever, och dels på svårigheter för barn med utvecklingsstörning att kommunicera och göra 

sig förstådda. Vi har som bakgrund den sociokulturella teorin med Lev Vygotskij som 

förebild eftersom han menar att lärandet har sin grund i kommunikationen. Men vad är språk 

och kommunikation?  
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2.1 Språk och kommunikation 

Arnqvist (1993) skriver att människans sätt att kommunicera, att använda ett språk, är unikt. 

Vi kan skapa ord, meningar och berättelser med hjälp av språket. Till en början använder sig 

det lilla barnet av språket för att till omvärlden förmedla sina behov och känslor. Brodin 

(2008) skriver att kommunikation är en social process mellan individer och utvecklas i 

samspel med omgivningen. Backlund (1991) förklarar att kommunikation sker när människor 

med hjälp av gemensamma signaler (språk) och genom en viss kanal (ljud, visuella bilder 

eller tecken) utbyter information med varandra. Bjar och Liberg (2010) skriver att vi 

kommunicerar med varandra för att skapa mening, för att göra oss förstådda och för att förstå 

andra. Författarna menar att genom att ingå i språkliga sammanhang utvecklar vi vårt 

tänkande och vår förståelse. ”Språkandet är ett viktigt redskap för att utveckla 

omvärldsförståelse” (Bjar & Liberg, 2010, s. 19). Arnqvist (1993) menar att språkets primära 

roll är att förmedla budskap. Författaren förklarar att vi använder inte bara språket för att 

kommunicera utan även för att utveckla vår tankeförmåga. 

  

Språket och talet bör inte betraktas isolerat utan ses som två aspekter av målet för aktiviteten, 

dvs att kommunicera. Kommunikationen sker mellan en sändare och en mottagare. För att 

kommunikationen ska skall fungera måste mottagaren och sändaren förstå budskapets innebörd. 

Möjligheten att uppfatta budskapet kan minskas av språk- och talstörningar (Arnqvist, 1993, s. 

119).  

 

Kommunikation kan vara både verbal och icke verbal. Vår fallstudie koncentrerar sig på den 

icke verbala kommunikationen på träningsskolan i grundsärskolan och på det individuella 

programmet inom gymnasiesärskolan. Förmågan att använda ett språk utvecklas med tiden vi 

lever och kallas språkutveckling. 

 

2.1.1 Språkutveckling 

Språkutveckling är den process när människan tillägnar sig sitt första språk. Roberts (2007) 

lyfter fram att vid inlärning av vilket språk som helst, måste barnen lära sig regler om ljud, 

grammatik, betydelser och användningsområden. Dessa regler återspeglas i fyra delar av 

språk: fonologi, syntax, semantik och pragmatik. Innan ett språk har förvärvats kommunicerar 

barn genom gester, läten och andra beteenden. Wilder (2014) förklarar att kommunikation lär 

man sig i samspelet med andra. Att bli bättre på att kommunicera kräver tid, engagemang och 

uthållighet både från personen själv men också från omgivningen. För att utveckla sin 
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kommunikation krävs att det finns personer som svarar, det är samspelets förutsättning att det 

finns minst en person ytterligare som svarar. Anderson (2006) menar att ju mer barnet 

samspelar med andra och får återkoppling på sina intentioner desto större chans är det att 

barnet uppfattar sig själv som någon som kan kommunicera med andra. För att varje barn ska 

kunna utvecklas optimalt krävs tid och engagemang. Rygvold (2001) skriver att barn med 

språkliga svårigheter måste uppmuntras och ges möjlighet att använda och vidareutveckla sitt 

språk. Man lär sig språk genom att använda det och därmed upptäcka vilken nytta man har av 

språket. Det kan vara en utmaning och ett hinder vid utvecklingsstörning. 

 

2.2 Utvecklingsstörning 

Funktionsnedsättningen utvecklingsstörning har genom tiden benämnts på olika sätt. I dag 

används begreppet i den betydelsen att något stört den biologiska utvecklingen som påverkar 

begåvningen och förmågan att klara sig självständigt i vardagen (Gotthard 2002, Granlund & 

Göransson, 2011).  Ett nyare begrepp för utvecklingsstörning är intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket bland annat Mechlich (2012) använder sig av i sin beskrivning av 

gruppen. Ännu så länge är det ändå ordet utvecklingsstörning som benämns i lagar och 

förordningar, som till exempel i skollagen och lagen om stöd och service (LSS). Gotthard 

(2002) förklarar att utvecklingsstörning är ett begrepp som används då den biologiska 

utvecklingen störts under fosterstadiet eller under barnets första levnadsår. 

Funktionsnedsättningen är livslång men den kan mildras och kompenseras. Vidare skriver 

Gotthard att orsaken till skadorna på hjärnan som ger utvecklingsstörning kan vara många och 

författaren nämner några som; virussjukdom hos modern, genetiska förändringar (till exempel 

Downs syndrom), avbruten syretillförsel till barnets hjärna och alkohol- och drogmissbruk. 

Gruppen med utvecklingsstörning är därför inte en homogen grupp när det gäller uppkomsten 

av funktionsnedsättningen. Gruppen är inte heller homogen när det gäller i vilken omfattning 

eller på vilket sätt funktionsnedsättningen påverkar individen. Mechlich (2012) belyser också 

att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp med olika 

möjligheter att kommunicera och ta till sig information, och med väldigt olika förutsättningar 

att leva ett självständigt liv. Mechlich menar att det gemensamma för dessa barn och unga är 

att de är mer beroende av vuxna runtomkring sig. De möter betydligt fler vuxna som genom 

olika beslut påverkar deras vardag under uppväxtåren än barn och unga utan en 

funktionsnedsättning. 
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Att ha en utvecklingsstörning kan ge olika effekter beroende på miljö och på vilken kultur 

man lever i. Granlund och Göransson (2012) skriver att utvecklingsstörning inte är ett 

entydigt begrepp utan just varierar i betydelse utifrån vilken tid och kultur man lever i. 

Författarna förklarar också att begreppet utvecklingsstörning har olika innebörd beroende på 

hur det definieras, och om det anses som en personegenskap eller att omgivningen inte har 

anpassats till individens förutsättningar. Man kan se på utvecklingsstörning ur flera perspektiv 

vilket Tideman (2000) tar upp; det psykologiska perspektivet då intelligensen avgör och det 

sociala perspektivet när hänsyn till de adaptiva förmågorna tas. Med adaptiva förmågor menas 

alla de förmågor som krävs för att kunna leva ett självständigt liv och kunna delta i sociala 

sammanhang. Ineland, Molin och Sauer (2013) förklarar att ”enligt ICD-10 innebär 

utvecklingsstörning en avstannad eller ofullständig utveckling av förståndet, vilket medför att 

den intellektuella förmågan, det vill säga kognitiv och språklig förmåga, samt den motoriska 

och sociala förmågan hämmas” (s. 63). ICD-10 är en förkortning på International Statistical 

Classification of Diseases and Related Problems – Tenth Revision. Gotthard (2002) 

förtydligar att skador i hjärnan kan medföra röstavvikelser, problem med artikulationen, att 

styra munnens rörelser, störningar i hjärnans språkcentra och svårigheter att säga rätt saker 

och använda rätt ord. Kylén (2012) förklarar också att personer med utvecklingsstörning har 

svårt att förstå abstraktion och har ett begränsat korttidsminne. Innebörden av att ha ett 

begränsat korttidsminne förklarar Gotthard (2002) är att inte kunna ta emot information från 

flera håll samtidigt eller kunna komma ihåg den information som man får. 

   

Utvecklingsstörning klassificeras i Sverige som grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning. 

Kylén (2012) benämner de olika graderna av utvecklingsstörning i begåvningsstadier, A-, B- 

och C-stadierna. Enligt hans förklaringsmodell saknar personer i A-stadiet ett talat språk. 

Kommunikation kan ske genom ljud och gester. I B-stadiet har personen en begränsad 

förståelse av verkligheten och behöver ha konkreta exempel. Att föreställa sig händelser och 

föreslå förändringar är svårt. Likaså har personen svårt att förstå något som inte är 

självupplevt. I C-stadiet förstår personen mer och har en allmän tids- och rumsuppfattning. 

Förmåga till att läsa och skriva samt räkna enklare matematik finns. Förståelse för att det 

finns en värld utanför det egna jaget finns men däremot kvarstår problematiken med 

abstraktionsförmågan och förmågan att förstå när många faktorer är inblandade. 
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Att ha en utvecklingsstörning kan även ge upphov till en mängd andra funktionsnedsättningar. 

Gotthard (2002) nämner att det kan till exempel innebära syn- och hörselnedsättningar och 

svårigheter med de motoriska förmågorna som i sin tur påverkar förmågan till 

kommunikation. Gotthard menar att dessa nedsättningar hos individen kan ge upphov till en 

felaktig bedömning av individens begåvning. Därför är det viktigt att ge tillgång till olika 

hjälpmedel som ger individen möjlighet att förmedla sig och kunna utvecklas. 

  

2.3 Språkutveckling hos barn med utvecklingsstörning 

Eftersom utvecklingsstörning handlar om någon form av intellektuell funktionsnedsättning 

påverkar det förmågan till en god språkutveckling. Språkutvecklingen är oftast försenad och 

avvikande. Mitchell (2008) skriver att om någon del av hjärnan inte fungerar optimalt 

påverkar det personens förmåga att lära. Den språkliga förmågan är begränsad hos människor 

med utvecklingsstörning vilket bekräftas av Asmervik (2001). Asmervik förklarar att ett 

viktigt drag i den psykiska utvecklingsstörningen, är den bristande förmågan att förstå och 

använda sig av språket. Språkutvecklingen har en central roll i barnens utveckling och svaga 

språkliga färdigheter kan leda till bristfällig social integrering i omgivningen. Vidare menas 

att elever med bristande kommunikation och begränsat ordförråd har svårt för att förstå andra 

och svårt för att uttrycka sig. Eleverna blir ofta missförstådda som följd av sina språkliga 

brister. Gotthard (2002) skriver att svårigheter med språk och kommunikation är vanligt vid 

olika former av hjärnskador. ”Språksvårigheterna kan vara av olika art; svårigheter att forma 

ljud på grund av muskelpåverkan och skador i hjärnans språkområde samt andra kognitiva 

svårigheter, som stör språkförmågan… även minnesstörning kan påverka förmågan att 

använda ord ” (Gotthard, 2002, s. 61). Ett stort antal barn med grav utvecklingsstörning har 

allvarliga tal- och kommunikationsstörningar skriver Brodin (1990). Vidare förklaras att dessa 

barn befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium. Om ett barn saknar tal och befinner sig på en 

låg kognitiv utvecklingsnivå, är leken kanske det enda sättet att nå barnet. Om ett barn inte 

svarar, är det nödvändigt att fortsätta att försöka eftersom barn med svåra funktionshinder 

behöver mycket tid att formulera ett svar. De har ofta mycket svaga signaler som är svåra att 

upptäcka och att tolka. Misslyckas vi med att se dessa signaler och inte ger barnet en lämplig 

respons, finns risk för att barnet slutligen ger upp och upphör med att förmedla några signaler 

alls, menar författaren. Anderson (2006) förklarar att i studier av språkutvecklingen hos barn 

med Down syndrom framhålls ofta vinsterna med teckenanvändning på vägen mot att dessa 

barn ska få en fungerande kommunikation. 
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2.4 Språkstörning 

Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) skriver att språkstörning inte syns utanpå utan 

ger sig tillkänna när barnet börjar prata och samspela med sin omgivning. Författarna menar 

att det är viktigt att förstå varför det uppstår problem i kommunikationen och att barnet kan 

vara svårt att förstå, men det gäller då att reda ut vad som är det primära. I planeringen av 

lämpliga åtgärder måste man alltid utgå ifrån välfungerande situationer och om möjligt 

anpassa situationen efter det. 

 

I vår forskning har vi funnit att man kan få betydelsefull information genom att analysera inte 

bara barnets beteende utan också hur vi vuxna samspelar med barnet. En sådan analys kan 

uppenbara att de problem som barnet har när det samtalar kanske delvis hänger samman med att 

samtalspartnern talar alldeles för fort, kanske avbryter barnet eller talar på en alltför abstrakt 

nivå (Netterblad & Reuterskiöld Wagner 2010, s. 182). 

 

Språket har tre aspekter vilket är innehåll, användning och form (Skolverket 2001). Det är 

viktigt att reflektera över styrkor och svagheter i barnets språkliga förmåga som helhet. 

Problem med språkanvändning märks i samtalssituationer. Eleven har svårt att lyssna, berätta, 

hålla turordning i samtal samt att tolka vad som sägs. Det är också viktigt menar Wormnoes 

(2001) att en individ med talsvårigheter får uppleva att andra människor lyssnar och ger sig 

tid att förstå. Det är en förutsättning för att skapa en vilja hos personen att uttrycka sina 

åsikter. Wormnoes menar att barn med rörelsehinder, hjärnskador eller sammansatta 

svårigheter kan behöva mer hjälp än andra för att utvecklas i lek och andra aktiviteter. Även 

Arnqvist (1993) lyfter fram att barn som inte använder sitt språk hamnar oftast utanför 

kamraternas gemenskap, vilket bidrar till att de inte klarar av att delta i sociala sammanhang. 

Det är av stor vikt att barnet känner sig motiverad att förbättra sitt språk menar Arnqvist. Med 

pragmatisk språkkunskap menas läran om språkets användning, till exempel att kunna hålla 

en röd tråd i ett samtal, veta hur mycket information som man ger och förstå underliggande 

ord. Om människor med utvecklingsstörning kan använda ett brett spektrum av pragmatiska 

språkkunskaper i samtal med kamrater, kan de dock sakna de kommunikativa färdigheterna 

till abstraktion och förstå konsekvenserna av rättsregler, administrativa funktioner och 

professionella ansvar. Personer med utvecklingsstörning kan ha problem med att etablera 

kommunikativa relationer med andra, eftersom de inte kan uppfylla de vedertagna normerna i 

både talar- och lyssnarrollen enligt Van Nijnatten och Heestermans (2012). 
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2.5 Vägar till kommunikation för barn med utvecklingsstörning 

Alla människor, oavsett funktionshinder eller kommunikationssvårigheter, har en 

grundläggande rätt att kommunicera enligt Gotthard (2002). Den rätten är svår att hävda och 

Snell (2009) påpekar betydelsen av att skapa tillgängligt och individualiserat stöd. Det är 

viktigt att bygga vidare på styrkor hos varje individ och att detta redan utvecklas i barndomen. 

I gymnasiesärskolans kursplan betonas också vikten av att elever får hjälp och stöd i sitt språk 

och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2013). Barns motivation och nyfikenhet är den 

bästa grunden för språkinlärning enligt Skolverket (2001). Det är därför en stor utmaning för 

läraren att skapa en stimulerande och aktiverande miljö för eleverna. 

  

Det finns inga entydiga eller klara åtgärder som rör undervisning och språklig stimulans som 

passar alla barn. Den språkliga stimulansen måste utgå från det enskilda barnets språkbehov och 

läggas till rätta efter barnets ålder, funktionsnivå, intressen och personlighet. Stimulansen ska 

inte frikopplas från barnets övriga utveckling och sätt att fungera… Det övergripande målet med 

språklig stimulering är barnets möjligheter att kommunicera blir bättre (Skolverket: 2001, s. 

210).  

 

Frithiof (2007) reflekterar över begränsningen till kommunikation hos en människa med 

utvecklingsstörning. Författaren beskriver det som en genuin svårighet men som kan mildras 

genom att formulera om frågor och ha tålamodet att invänta svaret. Det krävs också av en 

lärare att kunna kommunicera med barn som är icke verbala vilket Lawrence (2001) lyfter 

fram. Några av dessa barn kan använda bilder och symboler för att kommunicera, andra kan 

använda teckenspråk och vissa barn kan använda båda sätten för att kommunicera. Läraren 

kan behöva lära sig teckenspråk för att kunna hjälpa barnet. Hjälpmedel i olika former kan 

spela en viktig roll när det gäller att underlätta samspel menar Kylén (2012) och Gotthard 

(2002) lägger till att hjälpmedel för kommunikation kan kompensera den verbala förmågan 

och göra eventuella begåvningshandikapp något mindre. Mitchell (2008) pekar på vikten att 

som pedagog reducera sensoriska, fysiska och intellektuella barriärer. Det kan göras genom 

alternativ och kompletterande kommunikation, som förkortas AKK. 

 

2.6 Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK 

När verbal kommunikationsförmåga inte räcker till kan alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) användas. Zachrisson, Rydeman och Björck-Åkesson (2001) och 
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Svensson Höstfelt (2011) skriver att en person som inte kan tala eller har ett mycket 

svårförståeligt tal kan ha stor nytta av AKK. Det innebär att andra uttryckssätt används istället 

för, eller som komplement till talet, vilket kan vara: blickar, minspel, gester, tecken, 

bildsymboler och skrift. Författarna menar att använda AKK kan ge personen med 

funktionshinder mycket större möjligheter att uttrycka just det som den vill uttrycka. Detta 

innebär att ge personen en högre grad av självbestämmande och inflytande över sitt 

liv. Anderson (2006) beskriver att det är vanligt att elever i särskolan har behov av omfattande 

stöd för att kunna kommunicera och delta i vardagliga aktiviteter. Vidare förklarar Andersson 

att språket förstås via olika kanaler, används på ett varierande sätt och kan uttryckas vokalt 

(tal), grafiskt (skrift) samt gestuellt (tecken) i kommunikation med andra. Författaren lyfter 

också fram vikten av samspelet med omgivningen för att kunna tillägna sig ett språk. King 

och Fahsl (2012) skriver att barn med komplexa och svåra kommunikationsnedsättningar ofta 

inte kan uppfylla sina kommunikationsbehov med sina naturliga röster. I vissa fall kan då 

alternativ och kompletterande kommunikation kompensera för eller ersätta naturlig 

kommunikation.  

 

I studien av McNaughton och Light (2012) undersöktes fördelar och nackdelar med att 

använda AKK för att kunna förmedla sig med sin omgivning. Studien lyfter fram den mobila 

tekniken, exempelvis smartphones och andra surfplattor, som verktyg till kommunikation. En 

klar fördel med dessa verktyg är att det är vanlig teknik som alla människor kan använda, inte 

bara de med en funktionsnedsättning. Att använda vanlig teknik ger en känsla av normalitet 

och social acceptans. Studien menar också att det kan finnas en fara med tekniken om syftet 

försummas av spänningen med den. Att hålla fokus på kommunikationen och ökad 

delaktighet kan vara en utmaning. Likaså kan den tekniska utvecklingen utgöra ett hinder i 

stället för att underlätta. Hindret kan vara svårighet med att förstå tekniken och hitta rätt form 

av hjälp bland det stora utbudet som finns. McNaughton, Rackensberger, Benedek-Wood, 

Krezman, Williams och Light (2008) visar i sin studie av föräldrars beskrivning av fördelar 

och nackdelar med att använda AKK, att tekniken endast var till hjälp om det fanns personer 

runt barnet som var kunniga i att lösa problem som uppstod. Föräldrarnas gemensamma bild 

var att det behövdes mer utbildning för yrkesverksamma i AKK. De upplevde att personal 

hade stora brister i kunskap kring den nya tekniken och hur olika fel kan åtgärdas. 
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2.6.1 Bilder och symboler  

Att använda bilder och symboler är ett vanligt kommunikationsverktyg. Fördelarna med att 

använda bilder och symboler beskrivs av Heister Trygg och Andersson (2009). De förklarar 

att en bild på till exempel en bil kan betyda mer än bara ordet bil. ”T ex kan bil betyda VÅR 

BIL, en LEKSAKSBIL, eller en BIL HOS BILFÖRSÄLJAREN” (s. 17). Det är 

sammanhanget som avgör vilken betydelse som bilden får, och eftersom betydelsen av bilden 

kan variera ger bilden möjlighet att uttrycka mer än bara önskemål och behov. McCorkle 

(2012) beskriver i sin studie att de visuella hjälpmedlen som används inte ska hindra elevens 

rörelser, att hjälpmedlen håller för olika situationer och att de lätt ska kunna flyttas. Det 

påpekas att hjälpmedlen bör anpassas efter individen och hänsyn till kultur och omgivning 

måste tas. Målet med hjälpmedlet bör vara att öka individens självständighet. Studien 

fastställer att visuella hjälpmedel underlättar elevernas förmåga att kommunicera och vara 

delaktiga i ett sammanhang. 

  

Bliss är ett vanligt hjälpmedel i särskolan. Heister Trygg och Andersson (2009) skriver att 

bildsystemet fått sitt namn av grundaren Charles Bliss och avsågs från början vara ett 

kommunikationssystem för människor med olika språk. Systemet kom till Sverige år 1976 

och målgruppen för att använda bliss var personer som inte talar, inte kan läsa och med 

motoriska svårigheter. Specialpedagogiska skolmyndigheten tillhandahåller material och 

läromedel för att använda bliss. På deras hemsida står att läsa: 

 

Bliss är ett språk som är logiskt uppbyggt och grunden består av ett antal grafiska symboler som 

kombineras och bildar blissord. En del symboler är bildlika, andra är ideografiska, det vill säga 

att de står för en idé eller är internationellt kända, till exempel siffror. 

Bliss har en egen grammatik som till sin uppbyggnad liknar andra språk. Med bliss kan man 

kommunicera på samma sätt som med teckenspråk eller talad och skriven svenska. 

Spsm.se 2017-04-25 

 

Fuller (1997) undersökte inlärningsförmågan av de olika typerna av blissymboler. Studien 

visade att det var lättast att lära sig de bildlika symbolerna. Fuller menar att det är bäst att 

först lära ut de bildlika symbolerna och därefter succesivt lära ut symboler utan visuell 

symbolik. 
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2.6.2 Tecken som stöd                                                                                                                 

Berthén (2007) skriver att samtliga elever i Träningsskolan har språk- och 

kommunikationsproblem. Många av dem har inte ett fungerande tal. Personalen har en uttalad 

ambition att träna elevernas kommunikativa kompetens och en viktig aspekt av detta blir 

teckenkommunikation. Heister Trygg och Andersson (2009) berättar att tecken som stöd 

utvecklades under 1970-talet från det svenska teckenspråket och har använts sedan dess bland 

personer med utvecklingsstörning. Gotthard (2002) skriver att tecken som stöd fungerar som 

ett stöd i ordförståelsen samt som en kompensation för bristande talförmåga. Tecken kan 

underlätta för personen att förstå information och så ger det en visualisering av begrepp och 

sammanhang, vilket annars kan vara svårt för personer med språkstörningar. Om det är 

möjligt att använda den egna kroppen att förmedla sig med, menar Heister Trygg och 

Andersson (2009), är det att föredra. 

 

För att synliggöra bristerna i kommunikationen och för att få hjälp att ta fram lämpliga 

hjälpmedel och metoder görs vanligen en utredning med hjälp av logoped, skriver Svensson 

(2011).  Innan AKK införs och börjar användas skriver Zachrisson, Rydeman och Björck-

Åkesson (2001) att det behövs en ordentlig kartläggning av behov hos personen med 

funktionshindret och hänsyn måste tas till den sociala och fysiska miljön. Man behöver då 

inte bara kartlägga kommunikationsmöjligheterna hos personen som använder AKK, utan 

också själva samspelet med andra måste utrönas. Heister Trygg och Andersson (2009) belyser 

också komplexiteten med att samspela kring olika sätt att kommunicera. ”Att tillägna sig 

alternativ och kompletterande kommunikation är en långvarig och mycket komplex process 

och den involverar inte bara den enskilde utan också hela hans omgivning” (s. 8). 

2.6.3 Behov av utbildning i AKK                                                                                                         

Det finns många studier med olika perspektiv gällande elever i behov av AKK. Flera av dem 

skriver om behovet av utbildning. I studien om inkludering för elever som använder AKK av 

Soto, Müller, Hunt och Goetz (2001) framkom att det är viktigt att all personal som arbetar 

kring dessa elever får utbildning i hur AKK används. Deltagarna i studien betonade vikten av 

utbildning för de tekniska kraven, som vissa kommunikationssystem kan kräva, men också att 

få utbildning i strategier som krävs för att ge alla elever tillgång till läroplaner och delta i ett 

socialt samspel. Soto et. al. lyfte också fram att det är viktigt med samarbete och regelbundna 

möten för personalgruppen så de kan ta del av varandras erfarenheter. Douglas (2012) skriver 

i sin litteraturstudie att det behövs utbildning för de assistenter som arbetar med elever i 



 
 
 

 16 

behov av AKK. Douglas menar att utbildningen för assistenter inte behöver vara omfattande 

utan mer kärnfull med praktiska övningar som ger tillfälle att öva. McMillan (2008) 

undersökte och jämförde tre olika former av utbildning i AKK som genomfördes stegvis. I 

första steget gavs utbildning enbart om hur kommunikationsmedlet fungerade, därefter fick 

lärarna utbildning i olika strategier hur kommunikationsmedlet kunde användas. Som sista led 

i utbildningen genomfördes den med lärare och elever tillsammans, hur de skulle använda 

kommunikationsmedlet. Resultatet av studien visade att enbart utbildning av tekniken inte 

räckte för att öka elevernas användning av AKK utan det gav bäst resultat när lärare och 

elever lärde sig tillsammans. 

2.7 Lärande i särskolan                                                                                                                    

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. 

Grundsärskolan är en skolform för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. 

Grundsärskolan är precis som grundskolan en obligatorisk skolform och består av två 

inriktningar; grundsärskola och träningsskola. Särskolan är till för de elever som inte 

förväntas uppnå kunskapsmålen i grundskolan (Skolverket 2013).  I skolverket (2016) står att 

läsa om inriktningen träningsskolan. Den elev som inte bedöms kunna tillgodogöra sig hela 

eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen kan istället läsa ämnesområden i 

inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och 

ämnesområden.   

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan välja att genomföra efter avslutad 

grundsärskola. Gymnasiesärskolan består av nationella program, individuella program och 

program som avviker från den nationella programstrukturen (Skolverket 2013). Ineland, 

Molin och Sauer (2013) skriver att särskolan behövs för att tillgodose speciella behov hos 

barn och ungdomar som inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven i den reguljära skolan 

samt att särskolan behövs för att ge barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 

kompensatoriska insatser så att de senare kan vara en del av samhällsgemenskapen. 

  

Alla barn har rätt till utbildning oavsett vilka hinder som kan finnas. Och som Heler (1989) 

skriver är det av stor betydelse, att som lärare tro att det finns en potential till lärande i varje 

elev. En av våra uppgifter som lärare är att göra den förmågan synlig och livskraftig. Berthén 

(2007) skriver att lärarna i särskolan har ett huvudsakligt motiv, att skapa förutsättningar för 
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att deras elever ska klara ett framtida deltagande i samhället. Det handlar om att träna 

elevernas vardagsfärdigheter, från att kunna gå från beroende till att bli mer självgående. 

  

Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv visar resultatet emellertid att Tränings och Grundsär 

utgör olika verksamheter. Personalen drivs av olika motiv och uppfattar olika objekt att 

omvandla… I Tränings bedrivs en verksamhet som närmast kan beskrivas som 

en vardagsförberedande verksamhet medan lärarna i Grundsär driver ett arbete som kan 

beskrivas som en undervisningsförberedande verksamhet. I Tränings är det elevernas färdigheter 

inför ett kommande deltagande i ett vuxenliv som tränas och i Grundsär tränas elevernas 

skolelevskompetenser. (Berhtèn, 2007, s. 171).  

  

I Skolverket (2009) kan läsas att lärare inom särskolan framhåller behovet av 

individualisering i särskolan, eftersom eleverna har mycket olika förutsättningar för sitt 

lärande. Men detta riskerar att ske på bekostnad av samspelet i gruppen och 

individualiseringen kan splittra gruppen och känslan av samhörighet, vilket kan bidra till 

negativa konsekvenser för elevernas självförtroende. Ytterligare en utmaning i särskolan lyfts 

fram i rapporten från Skolverket (2009) där det kan läsas att målen inom särskolan bör ha sin 

utgångspunkt i vilka kunskaper som är viktiga och vad de ska användas till. Det är inte alltid 

de ”traditionella” skolkunskaperna, som att läsa och skriva, fokus bör ligga på, utan även 

förmåga att klara det vardagliga livet och förmåga till sociala samspel. ”Det innebär att vid 

sidan av ett mer traditionellt, nivåanpassat kunskapsstoff, finns andra kunskaper som behöver 

komma in i särskolans undervisning” (Skolverket, 2009, s. 23). Barrow och Östlund (2012) 

menar att för lärare i grundsärskolan och träningsskolan har villkoren för att undervisa, och 

därmed också karaktären på arbetet, förändrats. I takt med att kunskapsbegreppet tillsammans 

med ökade krav om dokumentation blivit alltmer centralt, ställs andra krav på de lärare som 

arbetar där. Wilder (2008) menar att en utmaning i svenska skolan är att svara på elevers 

olikheter. Enligt Frithiof (2007) betraktas allmänt grundskolan som den normala 

verksamheten och särskolan som den avvikande. Samtal med elever i särskolan visar att de 

inte sällan upplever att undervisningen är enahanda och att de får göra samma sak om och om 

igen (Skolverket, 2009). Ahlberg (2013) skriver att diskussionen kring om huruvida särskolan 

ska finnas kvar som särskild skolform har pågått i flera årtionden och kommer troligtvis att 

pågå länge än. 
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2.8 Läroplaner  

I grundsärskolans kursplan för ämnet svenska (Lgrs11) betonas språkets grundläggande 

betydelse för kommunikation, samspel och lärande. Kommunicerande utgör en grund för att 

kunna utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt. Utan kommunikation 

uteblir samspelet med andra människor vilket i sin tur utgör en grund för att kunna känna 

gemenskap och delaktighet med sin omgivning. Språket i sig utgör också grunden för ett 

lärande och tillsammans med alla ämnen i skolan ska ämnet svenska utveckla elevens lärande 

och tänkande till nytta för resten av livet. 

  

Språk är inte bara kommunikation utan också en förutsättning för tänkande. Med språkets hjälp 

är det möjligt att dra slutsatser, planera, lösa problem eller förstå hur olika saker hänger ihop. En 

viktig sida av ämnet är att utveckla språket som tankeredskap. Alla ämnen har ett ansvar för att 

språkutveckling sker, men ämnet svenska har huvudansvaret. Det ingår i ämnet att beakta att 

förutsättningarna för utvecklingen av språket blir lika gynnsamma för alla elever oavsett kön och 

social bakgrund (Lgrs11:2011). 

 

Även i läroplanen för ämnesområdet kommunikation, för inriktning träningsskola, står att 

eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig 

med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Undervisningen ska även bidra till 

att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet. Det står också att undervisningen ska syfta 

till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att 

aktivt påverka sin situation (Lgrs 11).  

 

I läroplanen för gymnasiesärskolan står att ”huvuduppgiften för gymnasiesärskolan är att 

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper” (s.7). Vidare står det att det är viktigt att ge eleverna möjligheter till att se 

samband för att de ska kunna ske någon kunskapsutveckling. På gymnasiesärskolans 

individuella program läses ämnesområden. Det går att välja mellan sex olika områden; 

estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ 

och samhälle samt språk och kommunikation. Samtliga ämnesprogram har kunskapsmål som 

handlar om kommunikation. Gemensamma mål i de olika ämnesprogrammen är att 

undervisningen skall leda till förmåga att kommunicera och samverka, utveckla förmåga att 

samtala om och reflektera. Inom ämnesområdet språk och kommunikation sker undervisning i 

olika former av kommunikation genom bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. 



 
 
 

 19 

Undervisningen ska ge eleverna förmåga att utveckla sitt sätt att kommunicera och samspela 

med andra (Skolverket, 2013).  

 

2.9 Sociokulturell teori  

Sociokulturell teori är en form av kognitiv teori. Kognitiva teorier tar hänsyn till barnets 

kognitiva utveckling, det vill säga den mentala utvecklingen, och ligger till grund för vår tids 

forskning om språk. De främsta förespråkarna är Jean Piaget och Lev Vygotskij. Arnqvist 

(1993) skriver att ”mycket förenklat kan man säga att Piagets kognitiva teori utgår från att 

tänkandet påverkar barnens språkliga utveckling. Vygotskij å sin sida hävdar att språket styr 

den kognitiva utvecklingen” (s. 29). Utmärkande för ett sociokulturellt perspektiv är just 

intresset för lärandets sociala karaktär och sammanhang framkommer i Skolverket (2009). Vi 

kommer i den här texten att lyfta fram Vygotskij teorier om inlärning och redovisa olika 

författares synpunkter och beskrivningar av dessa. 

  

Vygotskij (1999) börjar i sin bok med att ta upp frågan om relationen mellan tanke och ord. 

Han menar att detta är den grundläggande frågan som måste förstås innan det går att få 

förståelse för andra frågor. Vygotskij berättar att förståelsen av tänkandets och språkets 

funktion är något som inte undersökts i sitt sammanhang utan är höljt i dunkel. Med hjälp av 

naturvetenskapen beskriver han hur viktigt det är att forska på sammanhang och inte enskilda 

företeelser. Som exempel förklaras förståelsen av ämnet vatten. Vatten består av två 

grundämnen, väte och syre. Var för sig uppvisar dessa ämnen helt andra egenskaper än när de 

är förenade i en vattenmolekyl. På liknande sätt går det inte att undersöka tänkandets och 

språkets funktion var för sig utan i ett sammanhang. Vygotskij menar att språket är en 

funktion av kommunikation samtidigt som det är en funktion av tänkande och består av ord 

med olika betydelser och associationer. Författaren ser språket som ett verktyg för social 

samvaro, förståelse och förmågan till att förmedla åsikter. 

 

Vygotskij (1999) undersökte det egocentriska barnspråkets funktion och kom fram till en helt 

ny förståelse för barnets språkutveckling mot tidigare forskning av främst Piaget. Vygotskij 

såg att barnets egocentriska språk mycket tidigt fyllde en speciell roll i dess aktivitet och att 

det egocentriska språket fungerar som en övergång från det yttre till det inre språket. Vidare 

fastställde Vygotskij att utvecklingens riktning går från det sociala till det individuella, det vill 

säga att barnets första språkuttryck sker i ett socialt samspel för att därefter övergå till inre 
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tankar.  Författare som Alexandersson (2009), Näslund och Gardelli (2013) och Strandberg 

(2006) skriver om Vygotskijs teorier. Samtliga lyfter fram att Vygotskij ansåg att människor 

lever i ett sammanhang och att kunskap utvecklas i förhållande till vår sociala omgivning. 

Vidare skriver de att det är sociala interaktioner som förser barnet med ett språk och att det 

endast är genom interaktioner som människan utvecklas.  Vygoskij (1999) menade att absolut 

alla barnets förmågor: intellektuella, emotionella, sociala och existentiella har sina rötter i 

sociala relationer. 

  

När det gäller förståelsen för hur kunskap ökar och utvecklas beskriver Vygotskij (1999) det 

utifrån sin formulering av begreppet den närmaste utvecklingszonen. Han menar att det är där 

som inlärningen sker. För att barnet ska utöka sitt lärande måste den nya kunskapen ligga nära 

den aktuella utvecklingsnivån. Om ny kunskap ligger för långt ifrån den aktuella 

utvecklingszonen sker inget lärande. Svensson (1998) beskriver Vygotskijs tankar om 

inlärning, att det är en förutsättning för att barnet ska utvecklas. Samtidigt kan barnet inte lära 

sig vissa saker förrän det nått en viss utvecklingsnivå och därmed en viss mognad. För att 

stimulera ett barn bör den vuxne välja sådana aktiviteter som ligger något över barnets nivå, 

och som barnet klarar tillsammans med en vuxen. Vygotskij (1999) poängterar vikten av att 

undervisningen bör ske inom de övre delarna av barnets utvecklingszon. Inlärning som riktas 

mot nivåer som redan har uppnåtts är ineffektiv och leder inte till lärande eller utveckling. 

 

Crain (2011) skriver också om Vygotskijs tankar, att det är läraren som hjälper eleven framåt i 

sin kunskapsutveckling.  “Vygoskij said, we cannot look at what the child can do when 

working alone; we must see how far ahead she can go when offered some assistance.” (Crain, 

2011, s. 24).  Vygotskij (1999) skriver att barn alltid kan göra mer och lösa svårare uppgifter i 

samarbete och under handledning än på egen hand och att språkinlärning och inlärning i 

skolan bygger i stor utsträckning på imitation. I skolan lär sig barnet sådant som de ännu inte 

kan på egen hand men som de har möjlighet att lära sig i samarbete med läraren och under 

dennes handledning. Det är samspelet mellan eleven och omgivningen, den sociala kontexten, 

som påverkar utvecklingen och det är där som språket och tänkandet byggs upp och utvecklas. 

Vygotskij betonar att lärandet är ett socialt fenomen där dialog och mening är de centrala 

begreppen för kunskapsprocessen. Även Gotthard (2002) menar att det mesta av det vi lärt oss 

har vi lärt oss genom samspel och kommunikation med andra. 
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3. Syfte och frågeställning 

 3.1 Syfte 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur verksamma lärare i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan arbetar för att utveckla elevernas kommunikation med hjälp av 

alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Fallstudien genomfördes på en 

grundsärskola med inriktning träningsskola samt på en gymnasiesärskola med inriktning 

individuellt program. En jämförelse mellan dessa skolformer gjordes gällande likheter och 

skillnader i hur lärare arbetade med alternativa kompensatoriska kommunikationshjälpmedel 

för elever i olika åldrar. 

 

3.2 Frågeställningar 

- Hur arbetar lärare i särskolan för att utveckla elevernas kommunikation?  

- Hur beskriver lärarna sitt arbete och sina metoder kring att utveckla elevernas 

möjligheter och vilja till kommunikation? 

- Vilka likheter och skillnader kan ses mellan grundsärskola och gymnasiesärskola?  

 

4. Metod och genomförande 

I detta avsnitt presenteras vilken metod som användes för att samla in data, samt hur den 

sedan analyserades.  

 

4.1 Forskningsansats  

Studiens forskningsansats är kvalitativ och inspirerad av fallstudie som metod. En kvalitativ 

studie har sina styrkor och svagheter eftersom den utförs och analyseras av människor. Fejes 

och Thornberg (2015) lyfter fram att styrkan ligger i att ny förståelse utvecklas genom 

mänskliga insikter och erfarenheter. Svagheten ligger i att forskningsarbetets kvalité avgörs 

av forskarens förmåga och kunnighet. En kvalitativ studie kan även vara vinklad av 

forskarens förkunskaper. Larsson (2005) diskuterar vikten av att det framgår vilka 
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förkunskaper forskaren har och i vilket perspektiv studien görs. Fallstudie förklaras av 

Creswell (2013) som en typ av kvalitativ forskning där en viss fråga undersöks i ett avgränsat 

sammanhang. Olika metoder för att inhämta data används vilket ger en fördjupad förståelse av 

det specifika fallet. Vi har valt att använda en kvalitativ fallstudie med upprepade intervjuer 

samt icke deltagande observationer. En icke deltagande observation i klassrumsundervisning 

innebär att inte delta i diskussioner som förs i klassrummet, utan observera utifrån ett 

förbestämt protokoll kring vad som skall observeras (se bilaga 3). Efter genomförda intervjuer 

samt observationer har vi granskat vårt material för att tyda vad som är betydelsefullt och inte 

av betydelse utifrån vårt syfte enligt Fejes och Thornberg (2015). 

  

4.2 Datainsamling 

För att besvara frågeställningarna användes intervjuer och observationer som 

datainsamlingsmetoder. Vi anser att dessa insamlingsmetoder tillsammans gav en tydlig 

uppfattning kring det kommunikativa arbetet i klassrummet. Den kvalitativa 

forskningsintervjun beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som ett hantverk eller en metod 

som påminner om att gräva efter malm. Vidare beskrivs att metodens validitet begränsas av 

intervjuarens erfarenhet och skicklighet. Den ”malm” som eftersöktes i vår studie var vilka 

alternativa kommunikationssätt som utformades och genomfördes för olika elever. 

  

I syfte att besvara våra frågeställningar valdes halvstrukturerade intervjuer. Gillham (2008) 

skriver att den halvstrukturerade intervjumetoden innefattar två strukturer. Den strukturerade 

delen är gemensam och innebär att samma frågor ställs till alla intervjupersoner, längden på 

intervjuerna är i princip lika långa och följdfrågor ställs för att säkerställa ämnesfokus om 

svaret som efterfrågas inte spontant kommer fram. Eftersom vi ställde samma frågor kunde vi 

jämföra svaren i vår analys. Vidare skriver Gillham att den ostrukturerade delen kännetecknas 

av att öppna frågor ställs för att låta riktningen på svaren vara ostyrda och att sonderande 

frågor ställs för att utröna om det finns mer att berätta. I och med vårt val av att genomföra 

intervjuerna på endast två skolor, var tillgången på intervjupersoner begränsad. Vi 

inspirerades därför av sättet att genomföra intervjuer som Frithiof (2007) gjorde, det vill säga 

att ha få intervjupersoner men flera intervjutillfällen. 

  

Observationer genomfördes som ett komplement till intervjuerna. Observationens fördelar är 

att se vad som görs, inte vad som sägs. En nackdel med observationer är att det kan störa 
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verksamheten. Det blir forskarens bild av verkligheten menar Creswell (2013) men lyfter 

ändå fram observationen som ett nyckelverktyg för att samla in data i en kvalitativ 

undersökning. Garsten (2010) skriver att forskaren kan delta i olika grad när det kommer till 

observationer. Vi valde att observera i klassrummet utan någon större interaktion med 

elevgruppen. Då vi fokuserade på lärarens arbete med kommunikationen i klassrummet ville 

vi inte att för stort fokus skulle läggas på oss som nya i klassrummet av eleverna, så vi valde 

att sitta en bit ifrån och utan att själva delta aktivt i lektionen. Creswell (2013) skriver att 

forskaren som genomför en icke deltagande observation sitter en bit ifrån gruppen som ska 

observeras och för anteckningar. Larsson (2005) framhåller vikten av att ha en god struktur på 

arbetet med en röd tråd som går att följa. Likaså att resultatet är skrivet med en enkel och klar 

struktur. Därför genomfördes observationerna utifrån ett observationsprotokoll för att 

säkerställa att det inte blev ostrukturerat och svårtolkat. Creswell (2013) skriver att designen 

på observationsprotokollet utformas med två kolumner, en kolumn för beskrivande 

anteckningar och en kolumn för reflektionsanteckningar. Vi utformade vårt 

observationsprotokoll efter att vi hade genomfört intervjuerna. Vi diskuterade vad vi ville 

fokusera på under observationerna och skrev sedan ned punkter utifrån detta. 

  

4.3 Urval och genomförande                                                                                                                           

Urvalet var bekvämlighetsurval ur geografisk synpunkt. Vi kontaktade en grundsärskola och 

en gymnasiesärskola i vår geografiska närhet och besökte dem för att kunna genomföra 

intervjuer och observationer under en kort period. Vi har genomfört tolv stycken intervjuer 

och sex stycken observationer för att besvara våra frågeställningar. Vi har intervjuat tre 

stycken lärare var, vid två tillfällen, samt observerat dessa lärare vid ett tillfälle vardera. Vi 

valde att intervjua tre stycken lärare som är verksamma i grundsärskolan, inriktning 

träningsskolan samt tre stycken lärare som arbetar på gymnasiesärskolan inriktning 

individuellt program. Vi har i vår resultatdel benämnt dessa lärare med siffor, för att 

avidentifiera dem. Kontakt togs med lärarna via e-post med information om vår studie via ett 

missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet beskrevs syftet med studien samt information om de 

etiska aspekterna. Information till berörda föräldrar gick ut som ett informationsbrev i 

klassernas veckobrev (se bilaga 3). Tidpunkt bokades för intervjuer och observationer. Nästa 

steg var att intervjua samtliga lärare. Efter en tid observerades dessa lärare i klassrumsmiljö 

och därefter genomfördes en uppföljande intervju. Inför intervjuerna formulerades en 

intervjuguide (se bilaga 2 och bilaga 5) som fungerade som ett stöd under samtliga tillfällen. 
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Intervjuerna spelades in med iPhone samt med diktafon, med lärarnas samtycke. Efter 

genomförda intervjuer transkriberades de. Observationerna genomfördes utifrån 

observationsprokoll (se bilaga 4) vid olika lektionstillfällen och varade mellan 20–40 minuter 

per gång. Under observationerna antecknade vi allt vi såg i enlighet med 

observationsprotokollet. 

  

4.4 Tillförlitlighet  

Att använda olika datainsamlingsmetoder, triangulering, är ett sätt att öka validiteten i studien. 

Det finns alltid risker med en kvalitativ forskning eftersom det är människor med olika 

förutsättningar som deltar (Creswell, 2013; Fejes & Thornberg, 2015; Larsson, 2005).    

Intentionen är dock att studien ”präglas av en systematisk och kritisk analys av noggrant 

insamlade data” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 40). 

 

4.5 Dataanalys                                                                                                                        

Fejes och Thornberg (2015) skriver att ”utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur 

en massiv mängd data” (s.35). Den planerade dataanalysen bearbetades enligt följande 

(Cresswell, 2013; Fejes &Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014): 

- Lärarnas uppfattningar samlas in med hjälp av intervjuer utifrån vår intervjuguide.  

- Intervjuerna transkriberas och analyseras genom stegen: läsa, koda, sortera efter teman. 

- Anteckningarna från observationer analyseras på samma sätt genom stegen: läsa, koda, 

sortera efter teman. 

Det bearbetade materialet sammanställdes och utformades till ett resultat som besvarade 

studiens frågeställning. Sverke (2010) pekar på vikten av att dokumentera fallen snabbt 

eftersom det glöms snabbare än vad man tror. ”Skrivandet i sig, både vad man antecknar 

under intervjuer och när man senare redigerar och grupperar materialet, blir en del av 

analysen” (s.30). Fejes och Thornberg (2015) definierar dataanalys i kvalitativ forskning som 

den process där forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial, vilket i 

vårt fall var intervjutranskriptioner och fältanteckningar från observationer i klassrummen. Vi 

valde att fokusera på kategorisering som analysmetod i denna studie för att komma fram till 

ett resultat. Det innebar att vårt material strukturerades i ett antal kategorier utifrån vårt syfte. 

Sverke (2010) skriver att nyckeln till kvalitativ forskning är jämförelse. 
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4.6 Etiska överväganden                                                                                                       

Larsson (2005) pekar på att en vetenskaplig uppsats bör uppvisa god etik. Även 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om vikten att skydda de individer som deltar i forskningen. 

Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av konfidentialitet och att forskaren vidtar åtgärder för 

att skydda försökspersoners integritet. Mot bakgrund till detta namngav vi inte de lärare eller 

skolor och kommuner som förekom i studien. Vi följde CODEX (www.vr.se) fyra 

forskningsetiska principer. Den första är informationskravet, vilket betyder att forskaren ska 

informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Den andra är samtyckeskravet som innebär att 

forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Den tredje 

principen är konfidentialitetskravet vilket innebär att de som medverkar i en undersökning 

skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Den 

sista är nyttjandekravet som innebär att i sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får 

inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan 

(Vetenskapsrådet 2011). Vi skickade via e-post ut ett missivbrev till rektorer och pedagoger 

på berörda skolor med tydlig information för att uppfylla de etiska kraven. 

Information om studien och observationerna gavs via ett informationsbrev till samtliga 

föräldrar till de elever i de klasser vi besökte. Det framgick att vi inte observerade eleverna 

utan lärarna, med fokus på det kommunikativa stödet. I informationsbrevet skrev vi att 

föräldrarna var välkomna att kontakta oss via e-post om de hade frågor eller funderingar om 

studien. Vi informerade samtliga undersökningspersoner syftet med undersökningen, om hur 

den var upplagd, att undersökningspersonerna deltog frivilligt och hade rätt att dra sig ur när 

som helst. Detta benämner Kvale och Brinkmann (2014) som informerat samtycke. Närvaron 

av elever ställde extra höga krav när det kommer till etiska överväganden.  Under våra 

observationer var det inte eleverna som var i fokus, utan själva arbetssättet. Vi avidentifierade 

eleverna i observationsanteckningar genom att inte benämna dem vid deras riktiga namn. För 

att följa god forskaretik förvarade vi materialet i ett låst utrymme i respektive arbetsrum 

(Vetenskapsrådet, 2011).  
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5. Resultat 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur verksamma lärare i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan arbetar för att utveckla elevernas kommunikation med hjälp av 

alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).  Vi jämförde också dessa skolformer 

med varandra för att hitta likheter och skillnader i hur lärare arbetar med kommunikation. 

 

Resultatet av den kvalitativa fallstudien inleds med en presentation av de lärare som har 

deltagit, samt att numrera dessa. Detta för att läsaren lättare ska kunna följa med i texten och 

veta vem som har sagt vad. Resultatet kommer att redovisas som en sammanställning från 

intervjuerna samt från observationerna med hjälp av våra teman. 

  

5.1 Presentation av deltagande lärare 

I vår studie deltog sex stycken lärare. Tre lärare arbetar på grundsärskolan inriktning 

träningsskola. De andra tre arbetar på gymnasiesärskolan inriktning individuellt program. 

  

Lärare 1 arbetar på grundsärskolan inriktning träningsskolan, och är utbildad förskollärare. 

Har läst 20 poäng specialpedagogik. Har arbetat 17 år i särskolan. 

  

Lärare 2 arbetar på grundsärskolan inriktning träningsskola, och är utbildad specialpedagog. 

Har arbetat 18 år inom särskolan, varav 4 år som specialpedagog. 

  

Lärare 3 arbetar i grundsärskolan inriktning träningsskola, och är utbildad speciallärare. Har 

arbetat 7 år inom särskolan, varav 3 år som speciallärare. 

  

Lärare 4 arbetar på gymnasiesärskolans individuella program. Har en 3-årig 

universitetsutbildning inom språk och en grundskollärarutbildning. Har arbetat 20 år med 

elever i särskilt behov varav 2 år i särskolan. 

 

Lärare 5 arbetar på gymnasiesärskolans individuella program. Har en 

grundskollärarutbildning och läser till speciallärare. Har arbetat 8 år i särskolan. 
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Lärare 6 arbetar på gymnasiesärskolans individuella program. Har en utbildning för omsorg 

av psykiskt utvecklingsstörda. Har arbetat med personer med utvecklingsstörning i nästan 25 

år varav 17 år i särskolan. 

 

5.2 Sammanställning av resultat 

Vårt material har i detta steg strukturerats i ett antal kategorier utifrån vårt syfte. När vi 

analyserade vår insamlade data kunde vi se att tre olika teman framkom: 

  

AKK och hjälpmedel i undervisningen 

Hinder i kommunikation 

Pedagogernas kunskaper inom AKK 

  

Vi har under respektive tema redovisat intervjudata med citat samt med anteckningar från 

våra observationer. De metoder och hjälpmedel som nämns finns beskrivna i bilaga 6. 

 

5.2.1 AKK och hjälpmedel i undervisningen 

Träningsskolan: En stor del av eleverna och dess personal på träningsskolan kommunicerar 

genom pekprat, vilket innebär att kommunikation sker via bilder. Alla elever och personal har 

personliga knippen med bilder, som de bär med sig överallt. 

  

Eleverna kommunicerar nästan uteslutande genom sina bilder. En elev går till sitt veckoschema 

och pekar på bilden för bil. Pedagogen svarar: ja på fredag ska du åka bil. Vid omklädningen 

visar pedagogen en karta med bilder på kläder. Eleven pekar på bilden för mössa och hämtar 

därefter sin mössa (Fältanteckning, observation 3). 

  

I ett av klassrummen erbjuds alla gäster ett ”gäst-knippe” med bilder för att lättare kunna 

kommunicera med eleverna. Alla tre lärare arbetar med bildbasprogrammet InPrint. Det är 

väldigt viktigt att alla elevers kommunikationskartor har samma upplägg och bilder.  Under 

observationerna framkommer att det har skapats en miljö med tydliggörande bilder i samtliga 

klassrum. Bilder tydliggör innehåll i lådor i klassrummet, elevernas schema består av bilder, 

även veckans matsedel är förtydligad med bilder. 

  

På väggarna i två av klassrummet sitter kommunikationskartor som möjliggör samtal kring 

aktiviteter som klassen gjort ihop, till exempel bilder från utflykter. En kommunikationskarta 
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handlar om en utflykt som klassen har gjort för att titta på tranor. Kommunikationskartan 

består i det fallet av bilder från utflykten (till exempel bilder på tranorna, platsen som 

besöktes samt andra bilder som beskriver utflykten) vilket möjliggör att eleverna själva kan 

peka på bilderna och skapa ett samtal om utflykten. Det blir tydligt under en observation att 

pedagogen hjälper och stöttar eleverna hela tiden och svarar på elevernas kommunikation. 

  

Pedagogen hjälper och stöttar sin elev hela tiden och svarar på elevens kommunikation, antingen 

med tecken som stöd eller genom att peka på kommunikationskartan (Fältanteckning, 

observation 1). 

 

Samtliga lärare poängterar vikten av att själva vara förebilder vid pekprat. Det gäller att vara 

modellen i språket och själv använda sina bilder i kommunikationen med eleven. En av 

lärarna menar att eleverna som har ett talat språk måste få förebilder som pratar vilket gör att 

grupperna inom träningsskolan, till stor del, görs utifrån elevernas kommunikativa förmåga. 

  

Samtliga pedagoger uppger att de har gått tecken-som-stöd utbildning och vid intervjuerna 

uppger samtliga att de utövar tecken, men vid observationerna framgår det dock att endast två 

av tre pedagoger som arbetar inom träningsskolan använder tecken som stöd i klassrummet. 

   

Pedagogen tecknar inte. Men pratar tydligt och högt med eleverna (Fältanteckning, observation 

2).   

 

Pedagogen tecknar hela tiden, tecken som stöd (Fältanteckning, observation 1). 

  

Samtliga lärare är överens om att de hjälpmedel som används genererar positiva effekter när 

det kommer till att öka elevernas möjlighet att kommunicera. ”- Oj, massor! Man får ju igång 

kommunikationen” (L 2). En lärare på träningsskolan poängterar att hjälpmedlen måste vara 

lätta att använda. 

   

Vi kan se att den alternativa och kompletterande kommunikation som används till störst del 

inom inriktningen träningsskola är pekprat, men även tecken som stöd, kommunikationskartor 

och bildscheman används. En lärare menar att allt har sin bas i pekpratet ”Mycket går ut på 

pekprat” (L 2).  
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Gymnasiesärskolans individuella program: Även på gymnasiesärskolans individuella 

program använder samtliga lärare AKK i sin undervisning. De använder sig av bildstöd, 

bildscheman bildkort, ja- och nejkort, tecken som stöd och bliss-symboler. De tekniska 

hjälpmedlen som används är dator, smartboard, iPad och Step (en slags talapparat som ger 

eleven en röst). En av datorerna är anpassad för ögonstyrning med en eyetracker (en modul 

som ersätter tangentbord och mus) och ett tillhörande specialprogram. Bilderna till bildstöd 

och bildscheman hämtas via olika appar och dataprogram. Bland annat använder de Widgit 

Go (en app med symboler till iPad) och In Print (ett bildbasprogram, samma som 

träningsskolan använder). 

 

Lokalerna utgör också en förstärkning till ökad kommunikation och förståelse. Eleverna har 

sina arbetsplatser i olika rum och vid varje plats finns bildstöd på väggarna. Bildstödet 

varierar utifrån elevens behov. Aktuella och gemensamma aktiviteter återfinns på väggarna i 

de gemensamma lokalerna. Som exempel sitter veckoschemat i bilder uppsatt och bilder som 

hör till det som eleverna arbetar med just då. Det syns tydligt att de bilder som finns är 

uppsatta för att fylla en funktion. De sitter inte uppe för att det ska vara fint utan för att 

förstärka och förtydliga förståelsen för eleverna.  Lärarna arbetar aktivt med att plocka ned 

inaktuell information för att ha en så tydlig miljö som möjligt. 

 

Under observationerna kunde det bekräftas att många olika typer av AKK används. Under 

exempelvis morgonsamlingar används en smartboard, bildschema, ja- och nej-kort och tecken 

som stöd. Personalen ser till att varje elev har tillgång till det material och hjälpmedel som 

möjliggör ökad kommunikation och ökad förståelse för vad som händer. Varje elev använder 

sig av det sätt som passar den bäst, ihop med en lärare eller assistent. 

 

Lärarna kombinerar de olika kommunikationssätten och oftast tillsammans med tecken som 

stöd. Några verbala elever har också lärt sig tecken som stöd som de använder sig av i 

kommunikationen med andra elever som inte är verbala. ”Eleven som håller 

morgonsamlingen tecknar samtidigt som den pratar” (Fältanteckning, observation 4). Under 

observation 6 iakttogs att stor del av personalen tecknar som stöd när de pratar. Lärarna var 

överens om att eleverna förstår bättre när personalen använder kroppen ihop med talet. De 

framhöll även att ansiktsuttryck och kroppsspråk är viktiga delar i kommunikation. 
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All personal och alla elever har ja- och nejkort som de kan hålla upp för att besvara olika 

frågor och påståenden. “Det är så häftigt! En helt ny värld har öppnat sig när vi började med 

korten.” (L 6). De elever som inte kan hålla i korten själva får hjälp av personalen som har 

korten som de håller upp framför eleven. Eleven får då peka eller titta på det kort som de 

menar, ja- eller nejkortet. 

 

Eleven får en fråga och elevens assistent håller upp ett ja-kort och ett nej-kort. Eleven tittar på 

ja-kortet. Assistenten frågar om det är ja som hen menar och eleven tittar på samma kort igen 

och ser nöjd ut (Fältanteckning, observation 5).  

 

De tre lärare som blev intervjuade pratade sig varma om ja- och nejkorten. De började 

använda korten i början av vårterminen 2017 och samtliga i personalen märker att det har 

öppnat upp mycket för kommunikationen. Eleverna har börjat visa att de själva tar initiativ till 

att vilja förmedla sig. Som exempel berättar en lärare; 

  

Till exempel en elev som vill något kan komma fram till mig och peka på mina ja- och nejkort. 

Då frågar jag om hen vill något, då pekar hen på ja-kortet. Sedan får jag fråga mig fram med 

hjälp av korten tills vi förstår varandra… det hände aldrig tidigare (L 6). 

  

Och under intervjun med en annan lärare som också ivrigt pratade om ja- och nejkorten 

sades; ” och faktiskt den här veckan har också eleverna som kan prata börjat använda sina ja- 

och nejkort med de andra eleverna” (L 5). Lärarna är stolta och glada över att de har kommit 

på ett sätt för eleverna att kunna vara mer delaktiga i samtal och att eleverna kommunicerar 

mer med varandra. Samtliga lärare beskriver att eleverna har blivit mer lugna och öppna 

sedan de började med korten. Eleverna har fått ett verktyg som de kan förmedla vad de vill, 

på ett tydligare sätt som de också kombinerar med de andra hjälpmedlen. 

  

Förutom bilder och tekniska hjälpmedel använder gymnasiesärskolans individuella program 

känslor och upplevelser som stöd och komplement för kommunikation i sin undervisning. Till 

exempel genom musik och bild får eleverna andra verktyg att uttrycka sig med. Elever som 

inte använder sin röst kan under musiken börja sjunga på sitt sätt och därmed visa att den mår 

bra och tycker om att förmedla det.  Personalen tar också med sig eleverna en gång i veckan 

till simhallen för att eleverna tycker så mycket om att ligga i bubbelpoolen. Det kanske i sig 

inte är ett alternativt kommunikationsmedel men i intervjun med en av lärarna så poängterade 
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hon att de vill ge eleverna upplevelser som sedan kan ligga till grund för utökad 

kommunikation. 

     

Det är så viktigt att eleverna får upplevelser som de tycker om. Det är också en källa till att 

kunna må bra och att komma nära dem, och det öppnar i sin tur upp för kommunikation. Även 

om det tar mycket tid för oss när eleverna ska bada, med liftar och flytvästar och allt…ja det är 

så värt det (L 4). 

 

Under intervjuerna framkom också att elevernas hjälpmedel behövde anpassas och provas in. 

Samtliga lärare beskrev hur viktigt det var att ha tät kontakt med rehabilitering och logopeder 

för att kunna utnyttja hjälpmedlen på bästa sätt. En lärare säger: ”Det är viktigt att vi har 

samarbete med rehabiliteringen eftersom alla hjälpmedel måsta anpassas till eleverna” (L 4). 

 

Det finns stor variation av hjälpmedel i undervisningen på gymnasiesärskolans individuella 

program, både tekniska och icke tekniska, som hjälper eleverna att kunna förstå vad som 

förmedlas och underlättar så de kan göra sig förstådda. 

 

5.2.2 Hinder i kommunikation  

Träningsskolan: Alla lärare som arbetar i inriktningen träningsskola talar om pedagogens 

makt och stora inflytande när det kommer till vad eleverna ska samtala kring.  

” Ja, hinder om man ser det som ett hinder är ju jag som bestämmer vad som finns i kartorna. 

Hur är jag säker på att eleven vill ha det här?” (L 2). En annan lärare menar att bilderna 

bestämmer ju lärarna och därmed också vad eleverna ska prata om. Läraren menar att vi 

måste bli bättre på att arbeta för att stärka elevernas delaktighet när det kommer till innehållet 

i deras kommunikationsverktyg. ” Det är vi som har makten där och då vill det komma till att 

vi vet om att vi har den så vi förvaltar den rätt” (L 3). Läraren poängterar att det är ett stort 

ansvar, det gäller att vara lyhörd och utgå ifrån elevernas intresse. 

  

Samtliga lärare som arbetar inom inriktningen träningsskola berör svårigheten att väcka 

intresse för att kommunicera. 

  

Man måste ju prova sig fram och testa och märker man att eleven inte svarar och kommunicerar 

tillbaka så får man försöka på annat sätt. Samtidigt måste man ha is i magen för det kan ta ett 

halvår, det kan ta ett år (L 3). 
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Alla lärare påpekar det tålamod som krävs, att man inte ger upp för fort. En lärare menar att 

startsträckan att börja använda bilder kan vara väldigt lång. Vissa barn kanske inte pekar 

tillbaka på en bild på flera år. Samtliga lärare berör tidsaspekten när det kommer till att få 

gensvar på kommunikation, det gäller att vänta ut och ha tålamod. En lärare menar att det 

största hindret kan vara att personalen inte ger tid och föregår med gott exempel genom att 

inte använda bilderna själv. 

  

Två av lärarna talar om svårigheten när eleverna låser sig och inte är mottagliga för de 

kommunikativa hjälpmedel som skolan kan erbjuda. ”Vi har ett litet dilemma, vi kan tänka att 

hen behöver något hjälpmedel men vi hittar inget som passar” (L 3). ”För vissa elever är det 

svårt att bläddra i sitt knippe. Det är inte alla som vill ha det med sig, de rycker bort det, 

slänger bort det” (L 1). En av lärarna talar om svårigheten att låsa fast sig vid ett sätt att 

kommunicera, i detta fall bildkommunikation, vilket de andra lärarna på träningsskolan 

förespråkar. Hen menar att ”-men jag kan inte se att det passar hen att ha bildkommunikation. 

För hen har så mycket att prata om! Så jag skulle få uppdatera hela tiden” (L 3). Läraren 

poängterar att det är svårt att hitta rätt metod, hen menar att det är viktigt att se andra sätt för 

att främja kommunikationen också. Vissa elever utmanar läraren mer i att hitta rätt metod än 

andra. Läraren menar att tecken som stöd är ett bättre verktyg för den specifika eleven än vad 

bilderna utgör. ”Ja, men sen vet jag inte, jag kanske inte är tillräckligt övertygad om att eller 

för bildkommunikation” (L 3). Läraren menar att det handlar mycket om sin egen inställning. 

”Jag tror inte riktigt på pekprat för elev X” (L3). Det blir tydligt att läraren har stort inflytande 

när det kommer till val av vilka kommunikationsverktyg som ska användas för deras 

respektive elever på träningsskolan. 

  

Lärarna poängterar vikten av att stödet för kommunikationen måste vara individanpassat. 

  

Vi har en nu, hen är inte intresserad. Det spelar ingen roll hur mycket bilder vi har. Hen tittar 

bara inte på bilderna, hen tittar inte på det vi pekar på (L 1).  

 

Lärarna inom träningsskolan är överens om att vad som passar en elev passar inte alla, att det 

inte alltid är lätt att hitta rätt metod för att öka viljan att kommunicera från elevernas sida. En 

lärare säger att hen har en ryggsäck, av erfarenheter och kunskap, som hen plockar ur. Läraren 

poängterar vikten av att prova sig fram och testa olika verktyg. Under intervjuerna 

framkommer att många olika verktyg för AKK används såsom tecken-som-stöd, bilder, 
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digitala verktyg i form av iPad och datorer. Under observationerna är pekprat den 

kommunikationsform som dominerar. Att kommunicera, till så stor del, genom bilder kan 

bidra till att kommunikationen blir enformig. En lärare funderar över hur de får eleverna att 

prata om till exempel känslor.  

 

En gemensam strategi som samtliga lärare inom träningsskolan talar om och använder sig av 

är att själva kommunicera till stor del via sina bilder, i kontakten med eleverna, och vara 

kommunikativa förebilder. 

 

Det viktigaste är att jag pratar, att jag visar med mina bilder. Jag kanske inte får gensvar på ett 

halvår. Jag kanske håller på med mina bilder och eleven svarar inte. Men sen kanske eleven 

kommer igång, efter det halvåret (L 2). 

  

Lärarna talar om vikten av att eleverna måste se fördelen med att använda sitt 

kommunikationsverktyg. De menar att det ligger mycket jobb bakom och kan ta flera år. 

Under observationerna framkommer att de kommunikationsverktyg som används hjälper till 

att stärka elevernas möjlighet till att kommunicera med sin omgivning. 

 

En elev kommer fram till läraren och vill ha hjälp att byta program på sin iPad (under sin rast). 

Eleven visar läraren detta via bilder i sin kommunikationskarta. Läraren svarar direkt och hjälper 

eleven att byta program på iPaden. Eleven blir nöjd och går tillbaka till soffan (Fältanteckning, 

observation 3).  

 

Samtliga lärare är överens om att AKK behövs, men att det kan ta tid att hitta rätt metod. 

 

Gymnasiesärskolans individuella program: Lärarna på gymnasiesärskolans individuella 

program framhöll sig själva som det största hindret i kommunikation. De menade att ansvaret 

för att kommunikation ska kunna ske ligger hos lärarna och att de måste hitta varje elevs bästa 

sätt att kommunicera på. De menar också att det krävs mycket fantasi och tålamod för att hitta 

rätt sätt. ”Det största hindret är jag själv. Det är min fantasi som utgör begränsningen för vad 

man kan göra. Det är inte hos eleven felet är utan det är jag som måste komma på hur jag kan 

nå eleven” (L 4). 

 

Samtliga lärare berättar att det tar tid att lära sig hur eleverna fungerar och på vilket sätt som 

de bäst kan ta emot och ge information. Lärarna tycker att det är svårast i början innan de 
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känner eleverna. Att ha en bra relation till vårdnadshavare, som också berättar mycket om 

eleven, underlättar och gör att det går fortare att tolka och förstå den nya eleven. 

  

Det kan också uppfattas som ett hinder att det inte finns så mycket material, för stor del av 

tiden går åt till att själv skapa och ta fram material. Mycket av det material och läromedel som 

finns upplevs som för barnsliga. Bilder i böcker och böcker med ”känselsidor” är oftast 

skrivna och ritade till yngre barn.  

 

Ett annat hinder till kommunikation som lyftes fram var att det tog lång tid att komma i 

kontakt med logopeden. Samtliga lärare tyckte att det vore bra med mer kontakt med 

logopeden för att få hjälp att hitta rätt hjälpmedel för varje elev. 

 

Under en av observationerna kom det en datatekniker som skulle hjälpa eleven som använder 

datorn som är anpassad för ögonstyrning. Det var något tekniskt fel som behövde åtgärdas. 

Tekniken kan också bli ett hinder om den inte fungerar eller om det är svårt att använda olika 

program. Det krävs att lärarna är tekniska också. 

 

En av lärarna sammanfattar sin beskrivning av vad som kan hindra bra kommunikation; 

  

Jag tycker att det är svårast med kommunikationen i början, när vi inte känner eleven. Våra ja- 

och nejkort har öppnat upp mycket. Det tar också mycket tid att göra alla bilder och kort som vi 

använder. Det känns som ett hinder att inte hinna med (L 5). 

 

5.2.3 Pedagogernas kunskaper inom AKK 

Träningsskolan: Ingen av lärarna inom träningsskolan uppger att det pågår någon aktiv AKK-

utbildning för deras del. 

  

Jag har gått några kurser, men det var många år sen. Sen har jag gått någon föreläsning så där. 

Sen har vi ju varit på den kommunikationskarnevalen i Göteborg, så där har jag fått lite. Men 

sen får man ju vidareutbilda sig själv (L 1).  

 

Samtliga lärare som arbetar inom träningsskolan påpekar att de är mycket hjälpta av sin egen 

erfarenhet när det kommer till att hitta vägar till kommunikation. En lärare menar att viss 

kunskap kommer från olika kurser kring AKK, men att det i huvudsak handlar egen 

erfarenhet. Alla tre lärarna poängterar vikten av kollegialt lärande, att lära av varandra i 
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arbetslaget. Det är viktigt att hjälpas åt. En lärare menar att det sitter ju i väggarna och att man 

lär av sina kollegor. Lärarna säger att de pratar mycket kommunikation med varandra, att det 

är viktigt att hjälpas åt.  ”Man ska ju bada barnet i kommunikation… det ena utesluter inte det 

andra. Det är inte jag som sagt det utan det kommer från, jag har läst det där” (L 2). Läraren 

poängterar vikten av att arbeta tillsammans för att det ska bli bästa möjliga förutsättningar för 

eleverna. En lärare menar att det är viktigt att arbetslaget talar mycket om hur kommunikation 

kan utvecklas, att ha schemabilder är inte samma sak som bilder som kan bidra till att 

eleverna kan uttrycka en önskan eller be om hjälp (att byta spel på iPad exempelvis). En 

lärare menar att bilderna i elevernas personliga bildknippen utgör den möjligheten. Läraren 

poängterar hur viktig att dessa knippen uppdateras ofta och utformas individuellt, efter 

elevens behov och intressen.  

 

Lärarna på träningsskolan uppger att alla är hjälpa av talpedagogen på elevhälsan. 

Talpedagogen hjälper arbetslaget med att vidareutveckla kommunikationen. En lärare tar upp 

vikten av att få ha kontinuerliga möten med logopeden och vikten av att få handledning vilket 

logopeden hjälper arbetslaget med, men lärarna efterfrågar mer kontakt och stöd. En lärare 

menar att kontakten med habiliteringen inte fungerar så bra. 

 

Sen är det ju även logopeden på habiliteringen, men tyvärr är det inte så jättetight kontakt med 

habiliteringen nu för tiden… det var bättre förr (L 1). 

  

Samtliga lärare pratar kring svårigheten kring att hitta rätt och bra material. Lärarna uppger att 

mycket att materialet skapar de själva.  ”- Materialet får man hitta på själv, det finns ju aldrig 

något färdigt” (L 1). När det kommer till att skapa eget material arbetar samtliga lärare med 

samma bildbasprogram (InPrint) och utformningen på bildkartorna följer samma mall. En 

lärare menar att kan vara roligt och utmanande att skapa eget material, men att det är otroligt 

tidskrävande. 

   

Gymnasiesärskolans individuella program: Samtliga lärare framhöll vikten av att utbyta 

erfarenheter. När frågor om utbildning inom AKK ställdes svarade de att de lär sig bäst 

genom erfarenheter och av varandra. Bland lärarna betonas värdet av att man som lärare har 

möjlighet till organiserade och återkommande möten med kollegor, som till exempel 

arbetslagsmöten. Lärare uttryckte att de behöver få samtala med andra om undervisning och 

om olika elever. 
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Under intervjuer framkom att utbildning inom språk är en bra bakgrund för att arbeta med 

elever som har språkliga svårigheter. Förståelse för hur språkinlärning fungerar och hur ett 

nytt språk succesivt behärskas kom till användning när det gäller att förstå hur 

kommunikation kan ske utan det verbala språket. Att ha insikt i svårigheter med att kunna 

uttrycka sig ansågs bland lärarna vara till hjälp för att hitta andra vägar till kommunikation för 

elever utan möjlighet att kunna tala. 

 

I stället för utbildning inom någon speciell form av AKK framhöll lärarna att det är viktigt 

med samarbete med rehabilitering och logopeder eftersom material och hjälpmedel måste 

anpassas till eleverna. En av lärarna uttryckte att det bästa vore om en logoped kunde tillhöra 

personalgruppen så att de kunde arbeta tillsammans varje dag.  

 

En viss frustration under en av observationerna kunde dock märkas över bristen i att inte 

kunna det tekniska om en dator inte fungerar. Det upplevdes som om lärarna tyckte att det tog 

tid innan en datatekniker kunde komma och åtgärda problemet som uppstod. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga lärare arbetar med någon form av AKK för att öka 

elevernas möjligheter till att kommunicera. Det handlar om tekniska hjälpmedel, bilder, 

pekprat samt tecken som stöd. Lokalerna med uppsatta bilder fungerar som förstärkning till 

kommunikation inom de båda skolformerna. 

 

Samtliga lärare uppger dock att det kan vara svårt att hitta rätt form av stöd för att öka 

kommunikationen och det största hindret uppger lärarna är de själva. Det ligger ett stort 

ansvar i att hitta rätt form för att utveckla elevernas kommunikation och det krävs tålamod 

och tid. Lärarna uttrycker att det är viktigt att ta tillvara på elevens intresse och skapa 

individuellt stöd för alla elever. De lyfter fram att det är svårt att hitta lämpligt material och 

mycket får de skapa själva, vilket är tidskrävande. 

 

Lärarna poängterar vikten av kollegialt samarbete, att det är viktigt att arbeta tillsammans, 

utbyta erfarenheter och lära av varandra.  Vad som passar en elev passar inte alla. Ingen av 

lärarna uppger att de genomgår någon utbildning inom AKK, men samtliga lärare efterfrågar 

bättre kontakt med habilitering och då främst logoped.  
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6. Diskussion  

Detta avsnitt redovisas i två delar. Den första delen består av en resultatdiskussion där vi 

redogör för om vi fått svar på  våra frågeställningar samt om vi har uppnått vårt syfte med 

undersökningen. Den andra delen är en metoddiskussion där vi diskuterar för- och nackdelar 

med metoden vi har valt, samt beskrivs vad som gick bra och mindre bra. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån våra tre forskningsfrågor;  

- Hur arbetar lärare i särskolan för att utveckla elevernas kommunikation?  

- Hur beskriver lärarna sitt arbete och sina metoder för att utveckla elevernas 

möjligheter och vilja till kommunikation? 

- Vilka likheter och skillnader kan ses mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan?  

 

6.1.1 Lärares metoder i särskolan som utvecklar elevernas kommunikation  

Vi kunde utifrån våra intervjuer och observationer märka att samtliga lärare, som vi i denna 

studie intervjuat och observerat, arbetar med AKK i någon form i skolan för att skapa 

möjligheter för eleverna att kommunicera. De menar att arbetet med AKK bidrar till att 

elevens kommunikation ökar och de erbjuder olika verktyg till var och en. Det märktes att 

tack vare arbetet med att hitta individanpassade lösningar kunde ett utbyte av kommunikation 

ske som Ohlsson (2006) och Zachrisson, Rydeman och Björck-Åkesson (2001) förklarar att 

innebörden av vad kommunikation är. 

 

Vygotskij (1999) menar att utveckling sker i samspelet mellan eleven och omgivningen, och 

att mycket av vår språkinlärning och inlärning bygger på imitation. Vi kunde i vår studie se 

att samtliga lärare arbetar för att vara kommunikativa förebilder, genom att själva 

kommunicera via bilder och/eller pekprat under hela skoldagen. Lärarna använder också 

tecken som stöd och sitt kroppsspråk för att förstärka kommunikationen. Det korrelerar bra 

med Gotthard (2002) som skriver att tecken som stöd kan öka ordförståelsen samt fungera 

som en kompensation för bristande talförmåga. Lärarna samspelar med eleverna och varandra, 

vilket ger ett stort stöd för de elever som inte själva kan peka eller teckna som också 

Fischbein (2006) menar är viktigt. 
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Vi kunde också se under våra observationer att tekniska hjälpmedel användes. En viss 

frustration kunde märkas om lärarna inte helt behärskade tekniken som också McNaughton et 

al. (2008) diskuterar i sin studie. 

 

Vår fallstudie visar att eleverna i träningsskolan ges information nästan uteslutande av bilder 

via bildscheman och kommunikationskartor, vilket Zachrisson, Rydeman och Björck-Åkesson 

(2001) beskriver som ett alternativ till att förmedla sig verbalt. Mycket av kommunikationen 

sker via pekprat med hjälp av personliga bildknippen som elever och pedagoger bär med sig. 

En av lärarna funderade dock på om inte tecken som stöd skulle fungera bättre än pekprat för 

den elev som inte ville titta på bilderna. Det gäller att ha tålamod att hitta rätt metod. Brodin 

(1990) poängterar att det är nödvändigt att fortsätta att försöka även om barnet inte svarar, 

eftersom barn med svåra funktionshinder behöver mycket tid att producera ett svar. 

 

Lärarna på gymnasiesärskolan använder också bildstöd i stor utsträckning, men även fler 

tekniska hjälpmedel. Detta möjliggör alla elevers grundläggande rätt att kommunicera, vilket 

Gotthard (2002) pekar på är av stor vikt. Vi kan även se att många olika typer av hjälpmedel 

kombinerades, vilket kan spela en betydande roll när det kommer till att underlätta 

kommunikationen som både Kylen (2012) Mitchell (2008) poängterar. Lärarna framhöll 

också vikten av samarbetet med rehabiliteringen och logopeder för att få hjälp att utveckla 

elevernas kommunikation. Svensson (2011) skriver att det vanligen görs en utredning med 

hjälp av logoped för att synliggöra bristerna i kommunikationen och för att få hjälp att ta fram 

lämpliga hjälpmedel och metoder. 

 

6.1.2 Lärarnas beskrivning av sitt arbete och sina metoder för att utveckla elevernas 

möjligheter och vilja till kommunikation 

Samtliga lärare understryker vikten av att inte ge upp för tidigt när det kommer till att få 

eleverna att kommunicera tillbaka med ett alternativt kommunikationsmedel såsom bilder 

eller tecken som stöd. Det kan ta tid. Heler (1989) påpekar betydelsen av att vi lärare tror på 

varje elevs potential och deras vilja till att kommunicera. Samtliga lärare förklarar att mycket 

handlar om att dela med sig av egna erfarenheter och lära av varandra i arbetslaget vilket Soto 

et al (2001) också skriver om. Lärarna menar också att det krävs fantasi och inlevelseförmåga 

för att kunna göra ett bra jobb. 
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Lärarna i träningsskolan lyfte fram att det krävs tålamod när det kommer till att vänta ut 

elevens egen vilja och lust att kommunicera. Vikten av att skapa tillgängligt och 

individualiserat stöd poängteras av Snell (2009). Lärarna menar också att mycket tid går åt till 

att själva skapa material för att kunna individanpassa och i takt med att eleven utvecklas och 

lär sig mer måste korten göras om.  

 

Lärarna på gymnasiesärskolan framhöll sin ny påfunna metod att arbeta med ja- och nejkort. 

Att försöka hitta egna lösningar stöds av Snell (2009) och (Gys11) som betonar vikten av att 

skapa individuellt och tillgängligt stöd för att främja kommunikation. Lärarna menade också 

att social samvaro såsom bad och andra gemensamma aktiviteter har stor bidragande del till 

ökad kommunikation. Att aktivt genomföra sociala aktiviteter med eleverna bidrar till att 

underlätta relationer med andra som enligt Van Nijnatten och Heestermans (2012) är svårt för 

elever med utvecklingsstörning.  

 

6.1.3 Likheter och skillnader mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan  

Den största likheten vi kunde se var att samtliga lärare visade stort engagemang och använde 

någon form av AKK för att skapa större möjligheter till kommunikation för eleverna. De 

strävade efter att utmana och öka elevernas förmåga till att kommunicera enligt mönstret för 

lärande som Vygotskij (1999) beskriver. 

 

Samtliga lärare berättade under intervjuerna om tidsaspekten av att skapa material och olika 

kommunikationsverktyg såsom bilder och scheman. Materialet måste uppdateras ofta vilket är 

tidskrävande. Det tar även lång tid att hitta rätt kommunikationshjälpmedel. Wilder (2014) 

skriver om vikten av tålamod och engagemang från inte bara eleven utan omgivningen. Även 

Rygvold (1995) pekar på den uppmuntran som krävs av omgivningen för att få eleven att vilja 

kommunicera och vidareutveckla sitt språk. 

                                                                                                                                          

Samtliga lärare riktar uppmärksamheten på arbetslagets betydelse och vikten av att lära av 

varandra. 

                                                                                                                                                      

I de klassrum som vi observerade, hade det skapats en kommunikativ miljö, som bjuder in till 

kommunikation. Detta menar också Arnqvist (1993) är viktigt för att eleverna ska känna sig 

motiverade att förbättra sitt språk.  



 
 
 

 40 

                                                                                                                                                  

Den största skillnaden vår fallstudie visade var valet av kommunikationsverktyg. 

Träningsskolan arbetade till största del med pekprat medan lärarna på gymnasiesärskolan var 

mer öppna för andra verktyg. Ännu en skillnad vi såg var att pedagogerna på träningsskolan 

efterlyste mer utbildning, medan lärarna på gymnasiesärskolan verkade nöjda med sin egen 

och kollegornas kompetens.  

                                                                                                                                                   

6.2 Metoddiskussion                                                                                              

Metoddiskussionen presenteras utifrån de metoder vi valde att genomföra vår studie på. 

 

Vi intervjuade och observerade sex stycken lärare som arbetar inom särskolan inriktning 

träningsskolan samt inom det individuella programmet på gymnasiesärskolan. Urvalet är litet 

och vi anser därför att resultatet från vår fallstudie inte kan generaliseras utan gäller endast för 

de två skolor som besöktes.  

 

6.2.1 Intervju                                                                                                                                           

Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer eftersom de utformas så att samma frågor 

ställs till samtliga intervjupersoner. Frågorna var dock öppna så att riktningen på svaren inte 

var styrda (Gillham, 2008).  Intervjuformen möjliggjorde att en noggrann jämförelse mellan 

skolformerna kunde göras.  

                                                                                                                                       

Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen för varje lärare som efter varje intervjutillfälle 

spelades in och transkriberades snabbt. Detta i enlighet med Sverke (2010) som pekar på 

vikten att dokumentera snabbt innan materialet faller i glömska. Vi transkriberade våra egna 

intervjuer som vi genomfört, och därefter tog vi del av varandras material för att inte missa 

viktiga detaljer. Intervjuerna lyssnade vi dessutom på flera gånger.                                    

 

Fördelen med halvstrukturerad intervju som metod anser vi var att vi hade samma frågor som 

vi ställde till varje lärare. Vi hade i förväg bestämt vad vi ville veta och utformade sedan de 

frågor som vi ställde. En nackdel med intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2014) är att 

metodens validitet begränsas av intervjuarens erfarenhet och skicklighet. Fördelar med att 

intervjua lärare som arbetar inom samma fält var att våra förkunskaper möjliggjorde att vi 

kunde utforma specifika frågor utifrån den frågeställning som vi hade. Nackdelen däremot att 
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intervjua lärare inom samma fält var att vi inte ställde vissa följdfrågor eller bad om mer 

utvecklade svar då vi undermedvetet trodde oss veta vad svaret var.  

 

6.2.2 Observation  

Vi valde att genomföra en icke deltagande observation som komplement till intervjuerna. 

Under observationerna satt vi en bit ifrån elevgruppen som Cresswell (2013) beskriver att en 

icke deltagande observation ska genomföras. Vid varje tillfälle fyllde vi i vårt 

observationsprotokoll direkt och försökte fokusera specifikt på frågorna: Hur AKK används 

under lektionen, hur lärare och elever behärskar verktygen för AKK, Vilka verktyg och sätt 

används för AKK samt om elevens möjlighet att kommunicera och göra sig 

förstådd förbättras genom AKK. Efter observationerna jämförde vi det vi sett med de svar vi 

hade fått från intervjuerna och skrev ner det. Arbetet med att analysera det vi hört och sett var 

som att gräva efter malm som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver processen med den 

kvalitativa forskningsintervjun. 

 

Att använde både intervjuer och observationer upplevde vi som en fördel, då vi fick en 

helhetssyn kring lärarnas arbetssätt. Både intervju och observation gav oss en lärorik inblick i 

pedagogernas arbetssituation. En nackdel med intervju som metod är den tid det tar att 

transkribera materialet efteråt, vilket gör att inte så mycket arbete kan läggas på att skriva på 

rapporten innan intervjuerna transkriberats klart. En nackdel vi upplevde när vi analyserade 

vår insamlade data var att vi skulle valt att observera vid fler tillfällen än det vi gjorde, för att 

få mer insyn i lärarnas arbete. Under observationerna störde vi till viss del verksamheten, 

även om tanken var att vi inte skulle delta aktivt. Vi anser att den valda metoden gav oss svar 

på våra forskningsfrågor.  

 

En brist när det kommer till urvalet var att vi bara besökte två skolor.  Det skulle varit 

intressant att besöka fler skolor. Den träningsskola vi besökte jobbade nästan uteslutande med 

pekprat och det hade varit intressant att se andra infallsvinklar kring kommunikation på en 

grundsärskola.  
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7. Arbetsfördelning  

Vi har arbetat tillsammans under hela studien. Vi har genomfört intervjuer och observationer 

på varsitt håll, men vi har tagit del av varandras transkriberingar för att sedan gemensamt 

analysera vårt insamlade material. Vi har under arbetets gång upplevt det som en tillgång att 

ha varandra att diskutera med.  

8.  Slutsatser 

Vi har under arbetets gång kommit fram till att lärare i särskolan arbetar med AKK i stor 

utsträckning. De använde sig av olika typer av hjälpmedel, kroppsspråk, upplevelser och den 

befintliga miljön för att hitta alternativa sätt till den verbala kommunikationen. Dock 

upplevde hälften av de intervjuade pedagoger (samtliga lärare aktiva inom träningsskolan) att 

fortbildning inom området saknas. De menade att de i stor utsträckning lärde av varandra och 

att det inte alltid räckte. Att utbildning behövs inom AKK skriver Soto, Müller, Hunt och 

Goetz (2001) och pekar på vikten av att samtlig personal utbildas i hur AKK ska användas. 

 

Vi har under arbetet med vår studie sett engagerade och skickliga lärare som arbetar inom 

särskolan. Lärare som kämpar för att alla elever ska kunna ges möjlighet att kommunicera, 

trots stora svårigheter med detta. Att hitta ett fungerande kommunikationssätt för samtliga 

elever är en utmaning, men av väldig stor betydelse för den enskilde individens utveckling 

och självkänsla. Det är viktigt att få bli förstådd och kunna göra sig förstådd, i samspel med 

andra människor. Vi har sett lärare som inte tappar tron på elevernas förmåga att utveckla sin 

kommunikation, som ser sig själva som hindret i stället för elevens begränsning. Lärare som 

dagligen kämpar för att varje elev ska känna delaktighet och få göra sin röst hörd, på sitt vis. 

Det är ett utmanande, tålamodsprövande och helt underbart arbete!                                                          

 

9.  Förslag på vidare forskning                                                                                                   

Vi ville till en början skriva om språkutvecklande arbetssätt i särskolan, vi fick dock byta 

ämne då det var väldigt svårt att hitta aktuell forskning kring det ämnet.  Det vore intressant 

att ta del av aktuell forskning kring framgångsrika arbetssätt när det kommer till 

språkutveckling och talutveckling hos barn med funktionsnedsättning.  
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Bilaga 1  

Missivbrev:   

Hej! 

Vi är två studenter som heter Marie Qvistberg och Catrin Eriksson och vi arbetar i grundsärskolan i Hjo och i en 

gymnasiesärskola i Bålsta. Nu läser vi vår sista termin till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Just nu håller vi på med att skriva en uppsats och vi är intresserade av hur 

andra lärare med liknande uppdrag arbetar för att främja elevernas kommunikation. Målet med studien är att få 

en djupare förståelse för hur verksamma lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan arbetar för att utveckla 

elevernas kommunikation. 

Vad innebär det att delta i studien? 

Vi hoppas att du som intervjuperson vill dela med dig dina erfarenheter till oss. Att delta i denna studie innebär 

att Marie eller Catrin intervjuar dig om ditt arbete och fokus ligger på dig som lärare och din undervisning. Vi 

bifogar stödfrågor som du kan ta del av innan. Intervjun kommer att spelas in, detta för att vi ska få med allt som 

blir sagt som ska transkriberas. Den inspelade intervjun kan ni som intervjuperson få lyssna på om så önskas. 

Materialet ska sedan bearbetas, analyseras och bli ett resultat i vår uppsats. 

Vi vill även göra en observation hos dig och i din undervisning. Fokus är att se hur du arbetar med 

kommunikation. Vi kommer inte att filma observationen utan kommer att göra anteckningar under 

observationstillfället. 

Konfidentialitet 

Ditt namn eller annan personlig information kommer inte att användas vid anteckningar eller i uppsatsens 

slutliga resultat. De inspelade intervjuerna, fältanteckningar eller observationsmall kommer endast att användas 

för studiens syfte. Allt material kommer att förvaras på en säker plats och allt blir raderat efter uppsatsens 

färdigställande. 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Om du samtycker till att 

delta i studien, var vänlig att höra av dig via telefon eller e-post så kontaktar vi dig per telefon för en bokning av 

intervju samt observationstillfälle. 

 

Med vänlig hälsning:   

Marie Qvistberg mqg14001@student.mdh.se Mobil: 070749 XX XX 

Catrin Eriksson cen14004@student.mdh.se Mobil: 073949 XX XX 

Handledare:  unilla Sandberg,    , Mälardalens högskola. Tel: 021-10 XX XX  

gunilla.sandberg@mdh.se  

 

 

 

mailto:mqg14001@student.mdh.se
mailto:cen14004@student.mdh.se
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Bilaga 2  
Intervjufrågor:    

 Vad har du för utbildning, bakgrund, antal år?    

 Kan du berätta om hur du arbetar för att eleverna ska utveckla sitt sätt att 

kommunicera? 

 Vilka hinder kan uppkomma? 

 Använder du något speciellt material eller hjälpmedel?    

 Vad upplever du för eventuella begränsningar kring dessa hjälpmedel? 

 Hur använder eller utgår du ifrån elevernas intressen för att få dem motiverade till 

att vilja kommunicera? 

Övrig 

           Är det någon fråga du saknat, som jag borde ha ställt? 

           Vill du tillägga något?  
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Hej alla föräldrar!                                                 23 Mars 2017  

 

Vi heter Marie Qvistberg och Catrin Eriksson Vi läser nu den sista terminen till speciallärare 

vid Mälardalens högskola i Västerås. Just nu håller vi på med att skriva ett examensarbete och 

är intresserad av hur andra lärare, med liknande uppdrag, arbetar med kommunikation i 

särskolan. Vi kommer att genomföra en observation och en intervju med lärare X. Detta 

innebär att vi är med vid ett lektionstillfälle tillsammans med klassen. Elevens namn eller 

annan personlig information kommer inte att användas vid anteckningar eller i uppsatsens 

slutliga resultat. De inspelade intervjuerna, fältanteckningar eller observationsmall kommer 

endast att användas för studiens syfte. Allt material kommer att förvaras på en säker plats och 

allt blir raderat efter uppsatsens färdigställande. 

Vi hoppas att ni föräldrar godtar detta så vi kan genomföra vår studie. 

  

Mvh Marie Qvistberg och Catrin Eriksson 
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Observation  

 

Genom att observera hur man använder sig av olika kommunikativa möjligheter i 

undervisningen i särskolan har vi valt att följa elever och lärare i grundsärskolans tidigare 

år, inriktning träningsskolan, samt gymnasiesärskolan inriktning individuella program, för att 

se och jämföra deras sätt att arbeta med kommunikation. 

  

Vi har under observationerna tittat efter följande punkter:  

 

1. Hur AKK används under lektionen. 

2. Hur lärare och elever behärskar verktygen för AKK.  

3. Vilka verktyg och sätt används för AKK            

4. Om elevens möjlighet att kommunicera och göra sig förstådd förbättras genom 

AKK. 

 

Exempel på observationsprotokoll: 

 

Observationsprotokoll för Lärare 1 

Längd på lektionen: 40 min 

Punkt Beskrivande anteckningar Reflekterande anteckningar 

1   

2   

3   

4   
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Intervjuguide del två:  

 

Vi ställer frågor utifrån det vi sett under observationen samt följande förklarande frågor: 

  

1.     Hur vet du på vilket sätt du ska kommunicera med eleverna? 

 

2.     Hur har du lärt dig det?  

 

3.  Känner du att det behövs stöd för att hitta rätt väg till kommunikation? I så fall på 

vilket sätt eller vad kan behövas?  

   
4.  Vill du beskriva hur du tycker att det fungerar att hitta rätt metod? 
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Begrepp:  

Pekprat- Innebär att kommunikation sker via bilder. Pekprat innebär att pekar på bilderna 

medan du pratar med barnet/ ungdomen.  

 

Kommunikationskarta- Är ett kommunikationshjälpmedel som består av bilder. 

Kommunikationskartan ska bidra till att brukaren ska kunna uttrycka ett behov, önskan eller 

fråga om någonting exempelvis.  

 

Situationskarta- En situationskarta är en kommunikationskarta som är avsedd för en viss 

situation eller aktivitet.  

 

InPrint- Är ett bildbasprogram där det går att skapa material med bild- och symbolstöd.  

 

Bliss- Ett system/ symbolspråk där symboler och ord representeras av bilder.  

 

Widgit Go- Är en app för Ipad/ Iphone där användaren kan skapa egna kommunikationskartor 

med bilder. 

 

Habilitering- En verksamhet som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. 

Habilitering erbjuder dessa barn och ungdomar stöd av olika slag, målet är att brukaren ska 

kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Yrkesgrupper som förekommer inom 

habiliteringen kan vara: specialpedagog, logoped, kurator och dietist.  

 

 

 


