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Sammanfattning 
Författare: Ida-Marie Bergström och Elin Rubinsson 
Titel: Kommunikation i grundsärskolan - en studie om kommunikativ lärmiljö i grundsärskolan 
År: 2018 
Antal sidor: 48 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger i 

grundsärskolan arbetar för att utveckla elevers möjlighet till kommunikation. Metoden som 

valdes för studien var kvalitativa fokussamtal och intervjuer. Samtalen har fokuserat på 

informanternas egna upplevelser och erfarenheter av kommunikation i grundsärskolan. 

Fokussamtalen och intervjuerna bearbetades, strukturerades stegvis och kopplades sedan till 

studiens syfte. Utifrån materialet skapades ett tvärvetenskapligt perspektiv på kommunikation 

utifrån filosofiska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter. I resultatet framkom att 

alla speciallärare och specialpedagoger använder sig av många olika undervisningsformer och 

medel, bland annat AKK-verktyg, för att utveckla elevernas kommunikation. De såg en god 

lärmiljö som en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sin kommunikation. I en 

god lärmiljö såg de sig själva som centrala för att realisera en kommunikativ lärmiljö. 

Informanterna visade på kompetens och medvetenhet, förmåga att tolka elevernas intentioner 

för en jämställdhet i dialogen. Informanterna visade en relationskompetens som går i linje 

med Buber (2004) som menade att det behövs en realfantasi för att en äkta dialog ska kunna 

ske. Arbetssättet ska vara lek- och lustfyllt och baserat på delaktighet. Anpassningar, 

trygghet, tillit, bli sedd, utformning av dagen, struktur över dagen, tillåtande klimat och 

bemötande är vad informanterna lyfte fram som faktorer som skapar en lärmiljö som 

utvecklar elevers möjlighet till kommunikation. Vårt resultat var samstämmigt med vad 

tidigare forskning visat, att läraren har en betydelsefull roll i att engagera eleverna och en 

helhetssyn, runt eleven är viktig för att utveckla elevers kommunikation. 

 
 
Nyckelord - Kommunikation i grundsärskolan, fokusgruppssamtal, intellektuell 
funktionsnedsättning, samspel, lärmiljö, AKK, sociokulturell teori 
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Förord  

Tre år av studier har givit nya kunskaper, erfarenheter och nyfikenhet.  

Tack till oss båda för gott samarbete under detta arbete och under hela studietiden, det har 

varit värdefullt att ha funnit en vän och samarbetspartner trots 35 mil mellan varandra. 

 

Gun-Marie har under året handlett oss och givit oss värdefull feedback, en stor tacksamhet 

för det stöd du givit oss. Vi vill också tacka våra familjer som funnits vid våra sidor under 

arbetets gång och hela utbildningen. Ett särskilt tack till informanterna som ställt upp med sin 

tid, erfarenheter och kloka tankar, samt kollegor och vänner som peppat.  
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Inledning 

Den här studien handlar om hur några speciallärare och specialpedagoger skapar 

förutsättningar för en kommunikation i grundsärskolan. För att komma in på det området ska 

vi först se på vad som reglerar barns rättigheter i samhället, och vad som ligger bakom 

skolans uppdrag att skapa en undervisningsmiljö som utvecklar kommunikation och utbyte 

för lärande. På samhällsnivå kan vi utgå från barnens rätt till utbildning. 

  

FN:s barnkonvention omfattar och bär budskapet att stärka barnets rättigheter i olika 

sammanhang något som också påverkar undervisningen och vad vi erbjuder i svenska skolor 

(Regeringskansliet, 2006). I artikel 12 i barnkonventionen (Unicef, 2018) framgår det att barn 

ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter och att det i sig ställer krav på kunskap om 

arbetssätt som inhämtar barnets åsikter. Regeringskansliet (2006) menar att enligt FN:s 

barnkonvention har barn rätt till att kommunicera och att det inte begränsas till tal utan att 

barn ges möjlighet att uttrycka sina åsikter genom olika uttrycksmedel. I den här studien har 

fokus legat på området kommunikation i grundsärskolan. En viktig del i detta omfattar att alla 

elever utifrån sina personliga förutsättningar och behov har rätt till att kommunicera med 

andra människor i skola, närmiljö och sin omvärld. En förutsättning för kommunikation är 

sampel, att tolka signaler och att ge återkoppling.  

  

Vi är två lärare som arbetar i grundsärskolan, vi läser sista terminen till speciallärare och har i 

det självständiga arbetet valt att se närmare på kommunikation. Vårt självständiga arbete är 

betydelsefullt eftersom det är en viktig kunskap för eleverna att nu och i framtiden kunna 

kommunicera. Att kunna uttrycka sin egen åsikt och kunna kommunicera med sin omgivning 

och i samhället är av vikt för alla människor. Kommunikation sker dagligen och genom olika 

uttryckssätt, exempelvis genom tal, kroppsspråk, skrift, blickar, konst, musik och teater.  I 

detta arbete har specialläraren och specialpedagogen en viktig roll, att utveckla och locka 

elever i grundsärskolan vidare i sin kommunikation.  

Bakgrund och problemformulering 

I läroplanen (Lgrsä11) för grundsärskolan står det: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 
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andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen 

och i samhället (s.111). 

 

I läroplanen (Lgrsä11) för grundsärskolan står även: 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

● samspela med andra, 

● tolka olika former av kommunikativa uttryck, 

● söka information från olika källor, och 

● använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation (s. 147). 

 

I läroplanen (Lgrsä11) för grundsärskolan beskrivs att det är genom kommunikation vi 

människor kan utveckla vår identitet och visa våra åsikter och även kan få en förståelse för 

hur andra människor tycker och tänker. Kommunikation är ett viktigt verktyg för delaktighet i 

vardagen och i samhället. Vygotskij (2001) menar att barnet är socialt från början och att 

språket fyller en social funktion och genom dialogen med andra människor utvecklar vi både 

förmågan att uttrycka oss och får tillgång till språket. Det är genom att lära känna andra 

människor som vi också lär känna oss själva och våra mentala resurser, menar Vygotskij 

(2001). Vygotskijs teorier om kommunikationen och användningen av språk och olika 

redskap får betydelse för barnet. Genom att barnet lär sig använda en kommunikationskarta 

förändras barnets förutsättningar att kommunicera, när de får verktyg, föremål och bilder som 

utvecklar kommunikationen. Kommunikation kan fungera både som mål och medel för 

lärande och utbyte. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur några speciallärare och 

specialpedagoger i grundsärskolan arbetar med att utveckla elevers möjlighet till 

kommunikation. 

Frågeställningar -  

● Hur beskriver speciallärarna och specialpedagogerna att de jobbar med 

kommunikation i grundsärskolan? 

● Hur beskriver speciallärarna och specialpedagogerna att lärmiljön i grundsärskolan 

kan bidra och skapa möjligheter till kommunikation? 



 
 
 
 
 

9 

Kunskap och lärande - teoretisk referensram  

Den här studien har inspirerats utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. En 

utgångspunkt i detta perspektiv är att människor genom direkt eller indirekt samspel lär av 

varandra.  

Det är genom deltagande kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att 

tänka, resonera och handla (Säljö, 2000 s.115).  

 

Språklig kommunikation är ett sätt att lyfta fram de aspekter och perspektiv på händelser som 

är intressanta i en given situation. Säljö (2000) betonar att tänkande och språklig 

kommunikation inte kan jämställas med varandra och inte är identiska. Det vi säger med talet 

är inte en spegel av vad vi tänker och det finns ingen direkt relation mellan detta. Det går att 

följa vad människor säger och vad de gör, men ofta kan det vara något annat än vad vi tänker 

(Säljö, 2000).  

I ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 2001) ses kommunikation som en situerad 

handling som är dynamisk och förutsägbar. Vad vi säger och gör är grundat i dynamiken i 

samtalet, vilket förlopp samtalet tar och hur båda parter samarbetar (Säljö, 2000).  

Wells (1998) menar att det är viktigt att engagera eleverna i klassrummet och att skapa 

kunskap tillsammans genom att ta tillvara på allas idéer och förslag. Frågorna “när” och 

“hur” öppnar upp och bidrar till att läraren kan ge respons och sedan genom dialogen bygga 

upp kunskap tillsammans. Wells och Arauz (2006) har under sju års tid studerat klassrum i 

Finland genom observationer och intervjuer där de tittat på hur läraren uppmuntrar till en 

monologisk eller dialogisk kommunikation. I en monologisk dialog sker dialogen genom att 

till exempel läraren ställer en fråga och eleven svarar och i en dialogisk dialog finns utrymme 

till att diskutera och lyssna på varandras åsikter. Resultatet i Wells och Arauz (2006) studie 

visar att en av de mest betydelsefulla åtgärderna en lärare kan vidta för att undvika 

monologisk dialog för att istället uppmuntra till dialogisk dialog, är att ställa frågor som ger 

utrymme till fler svar och uppmuntra eleverna till att diskutera och bygga vidare på varandras 

svar. En viktig faktor i en dialogisk dialog är att uppmuntra till problemlösning där eleverna 

får uppleva en gemenskap och tillsammans komma fram till en lösning genom att ta vara på 

varandras bidrag och bygga vidare, Wells och Arauz (2006). 
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Syn på Intellektuell funktionsnedsättning   

Alla människor behöver få känna sig behövda och förstådda, detta är av vikt för alla 

människors välbefinnande enligt Kylén (2008). Kylén (2008) menar att begåvningens 

betydelse är överskattad. För att få rätt bild av en människa behöver vi titta utifrån både 

psykologiska och biologiska egenskaper och den sociala och fysiska miljön. Vi behöver se 

hela människan utifrån ett helhetsperspektiv visar Szönyi (2012) och Kylén (2008). De menar 

att alla har rätt att kommunicera, för att genom kommunikation bli en del av samhället där 

alla har rätt att vara delaktiga och känna till sina rättigheter. Luttropp (2011) framhåller att 

mellan kommunikation och samspel är gränsen liten och de samspelar med varandra. 

Luttropp (2011) menar att det är miljön runt barnet som gör förutsättningar till 

kommunikation och samspel. Hon framhåller att samspel alltid sker i en miljö och 

tillsammans med andra. Kylén (2008) menar att man genom att anpassa miljön skapar 

förutsättningar för lärande Han utgår ifrån Jean Piagets teori om samspel mellan människa 

och miljö. Det här går i linje med Vygotskij (2001) som beskriver den proximala 

utvecklingszonen där barnet tar hjälp av sin omgivning för att ta sig vidare i sin utveckling. 

Det är flera delar i miljön som behöver fungera för att skola, hem och fritid ska samarbeta 

och ge förutsättningar till utveckling, vilket både Kylen (2008) och Wilder (2014) visar. 

Eventuella hinder i samarbetet och miljön kan leda till att en person med intellektuell 

funktionsnedsättning får begränsningar på grund av brister i samarbetet mellan de olika 

delarna, skola - hem - fritid (Kylen, 2008).  

 

Barn med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige har historiskt och har än idag, en utsatt 

position i samhället. Tittar man tillbaka 100 år i tiden har mycket hänt kring personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Förutsättningar att bli en samhällsmedborgare med samma 

rättighet till delaktighet som alla Sveriges medborgare har förbättrats. I Sveriges skolor har 

man utgått från en synsättet där individen ska anpassas till skolans system. I olika tider 

genom historien har eleverna anpassats till att fungera i det rådande skolsystemet. Utifrån det 

som ansetts vara normalt har skolan och samhället anpassat eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning att passa in. Ineland, Molin och Sauer (2015) visar att ett medicinskt 

perspektiv hade tolkningsföreträde under 1900-talet när anpassningar och insatser gjordes för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samhällets uppfattning var att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning var ett hot, de var obotliga och skulle placeras på anstalter. 

Deras möjlighet att kommunicera sin egen vilja var obefintlig (Ineland et al. 2015). 
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Forskaren Kylen (2008) införde på 1960-talet begreppen och kriterierna för begåvning och 

funktion motsvarande A-C-nivå. Där A/grav nivå omfattade de barn som behöver mest stöd 

och omfattande omvårdnad, barnen på B/måttlig nivå placerades i träningsskola och barnen 

på C/lindrig nivå kunde följa undervisningen i grundsärskolan. Det gemensamma för dessa 

definitioner har varit att tydliggöra att om man har en intellektuell funktionsnedsättning av 

någon grad har man svårt att bearbeta och ta in kunskap som sedan ska omsättas till kunskap 

och kunna använda den i olika sammanhang. Granlund (2009) menar att det finns många 

olika definitioner och graderingar på vad intellektuell funktionsnedsättning är. Det beror på 

att det finns olika testverktyg som har använts för att titta på olika förmågor och det även 

utifrån hur man definierar intelligens. Granlund (2009) beskriver intelligens utifrån tre 

begrepp - tankeprocess, lärande och kunskap. Han menar att det är individens egen 

motivation som skapar förutsättningar att göra framsteg och känna drivkraft. Utifrån 

Granlunds (2009) tanke är begåvning ett redskap för att kunna bearbeta information, 

erfarenheter och lagra nya kunskaper. Utifrån vilken definition vi gör av intellektuell 

funktionsnedsättning menar Granlund (2009) att begreppet också får olika betydelse. Det 

finns många definitioner i svenska studier på vad intellektuell funktionsnedsättning kan 

innebära och omfatta. Frithiof (2007) menar att det är svårt att definiera intellektuell 

funktionsnedsättning eftersom begreppet är påverkbart och relativt. Om man söker på 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning i engelska studier kan man se att flera olika 

benämningar används - retarded, mentally retarded, intellectual disability, developmentally 

disabled, special, developmentally delayed, mentally challenged. Vid en snabb tillbakablick 

kan vi se att genom historien har begrepp som - idiot, psykisk efterbliven, 

förståndshandikappad, begåvningshandikapp, psykiskt utvecklingsstörd, sinnesslö, imbecill, 

efterbliven, dåre och handikappad använts. Alla dessa begrepp har använts för att beskriva 

eller kategorisera de människor som omfattas av en intellektuell funktionsnedsättning. 

Intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsstörning är de begrepp som vanligen 

används i Sverige idag. Skolan har gått från att vara ett system där eleven ska passas in, till 

idag där skolan ska individanpassa efter varje elev.  

 

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns det en problematik kring 

kommunikationen, många av barnen har svårigheter i sin kommunikation. Wilder (2014) 

visar att barn med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att kommunicera via tal och 

behöver kompletterande kommunikation. Wilder (2014) menar att symboliken och 
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pragmatiken blir svår att förstå för barnen. Hur de via ord och meningar kan föra en 

kommunikation med sin omgivning blir en utmaning. Funktionsnedsättningen kan innebära 

en nedsatt förmåga att kommunicera. I relation till detta blir det intressant att se på hur lärare 

ser på elevernas delaktighet i kommunikationen idag.  

Kommunikation   

Eftersom området kommunikation och kommunikationens betydelse ska ligga i fokus för den 

här studien ska vi titta närmare på vad kommunikation handlar om och några teorier som 

belyser vad delaktighet i en kommunikation innebär. 

 

Det specialpedagogiska kunskapsområdet är tvärvetenskapligt och kan ses utifrån flera olika 

teoretiska perspektiv - didaktiskt, psykologiskt, sociologiskt, pedagogiskt, medicinskt, 

filosofiskt. Fiske (1997) belyser olika kommunikationsteorier, och visar på vikten i att 

kommunikation är ett tvärvetenskapligt studieområde med skillnader och likheter utifrån 

vilken teoretisk utgångspunkt man tar. Fiske (1997) menar att det behövs pedagogiska 

metoder för att kunna titta på kommunikation på djupet. För en fungerande kommunikation 

krävs tecken och koder, vilket han menar är detsamma som att utövning av social relation och 

att kommunikationen är central i det samhälle vi lever i. För att det ska bli en kommunikation 

behövs en sändare och en mottagare som båda behärskar förmågan att sända och mottaga 

budskap. 

 

Fiske (1997) visar olika sätt att se på kommunikationshandlingar, psykologiskt och 

sociologiskt, något han beskriver som en social samverkan. En persons relation till en annan 

person påverkar deras beteende, stämning och det emotionella utbytet. Fiske (1997) menar att 

det är en kommunikationshandling som ligger nära det förnuftiga, vardagliga samvaron och 

användningen av ordet. Semiotiker som är ett samlingsnamn för studier av tecken, 

lingvistiska som står för det språkvetenskapliga -förståelse och perception av språket och 

humaniora är de ämne som studerar människan som kulturell varelse. De tre delarna 

beskriver Fiske (1997) som kommunikationens funktioner, där individen är medlem i ett 

samhälle, i en kultur. Kommunikationen blir båda social samverkan och ett medel för 

överföring av meddelanden.   

  

Den första kommunikationsmodellen gjordes av Shannons och Weavers på 40-talet. 
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Shannons och Weavers (1948) menar att kommunikation är en process där flera delar 

påverkar i processen. Kommunikation sker både i det talade språket, i det skrivna, i musiken 

och genom dans. Shannons och Weavers menar att det finns kommunikation i allting som 

finns runt omkring oss. Fiske (1997) beskriver Shannons och Weavers 

kommunikationsmodell som en enkel linjär process där överföring av meddelande är det som 

har huvudfokus. 

 

Shannons och Weavers kommunikationsmodell - 

 
Figur 1. Shannons och Weavers kommunikationsmodell (Shannon & Weavers, 1948, s. 2) 

 

Informationskällan ger ett meddelande genom någon typ av kommunikativt handlande. Via 

en sändare omvandlas meddelandet. Sändaren skulle exempelvis kunna vara en telefon som 

omvandlar signaler eller hjärnan som omvandlar signalen till ord. En signal skickas för att 

sedan tas emot som signaler hos mottagaren. Mellan sändare och mottagare finns brus som 

påverkar det mottagna meddelandet. Mottagare åter omvandlar signalerna till meddelanden 

för att sedan resulterar i något kommunikativt handlande hos mottagaren som är destinationen 

av det sända meddelandet.   

 

Kommunikation är mycket mera än att göra sig förstådd menar Røkenes och Hanssen (2007). 

Det handlar om att bygga relationer, kunna leva sig in i den andres värld, skapa en 

gemenskap och att personen reflekterar över sina egna handlingar. En viktig del i en god 

kommunikation är att känna sig själv och kunna ta del av den andres perspektiv och förstå 

vad som händer i samspelet med den andre. För att kunna gå in i en samtalsrelation är det 

viktigt att personen ser den andre som ett subjekt och självständig individ samt visar respekt 

för den andres integritet och självbestämmande (Røkenes & Hansen 2007). Som 

yrkeskompetens för speciallärare och specialpedagoger krävs det en handlingskompetens och 

en relationskompetens. Med det menas att yrkesgrupper som arbetar med människor både 

behöver kunna handla och samverka. I handlingskompetens ingår kunskaper och färdigheter 
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som gör att den professionella kan göra något med den andre för den andre, till exempel 

kunskaper om ett hjälpmedel för att kunna hantera hjälpmedlet. Med relationskompetens 

innebär det att kunna förstå den andres perspektiv och samverka med människor på ett bra 

sätt (Røkenes & Hanssen 2007).  

Olika teoretiska perspektiv på kommunikation  

Barnet behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att titta på kommunikation utifrån 

fyra olika teoretiska perspektiv - filosofiskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt får 

begreppet kommunikation en större bredd.  

Filosofiskt  

Buber (2004) som är en filosofisk förgrundsgestalt förknippas med dialog. Han presenterade 

begreppet “ansikte mot ansikte – dialog”. Med det menas att vi i den optimala dialogen 

lyssnar till varandra och är jämbördiga. I detta förhållningssätt menar Buber (2004) att en 

pedagog är en förebild och det handlar om lyhördhet och öppenhet mot medmänniskan. 

Samhället bygger på mänskliga relationer och läran om dessa och för att ett äkta samtal ska 

ske måste var och en i dialogen vara villig att delta och bidra med sig själv. Det betyder att 

man måste vara villig att yttra vad som helst som faller personen in inom samtalsämnet. Äkta 

sanning, att inget spel pågår och att båda accepterar varandra som partner, det vill säga 

accepterar den andre personen oavsett olika åsikter är en förutsättning i en äkta dialog (Buber 

2004). Å andra sidan menar Buber (2004) att realfantasi behövs för att en äkta dialog ska ske. 

Genom realfantasi kan alla människor sätta sig in i den andres perspektiv och det i sin tur 

bygger upp det mellanmänskliga där båda parter accepterar varandra (Buber, 2004). 

En annan förutsättning för att en äkta dialog ska ske är båda parters delaktighet. Buber (2004) 

menar att det är ett krav med båda parters delaktighet i en dialog och att det levande 

samspelet mellan dem är viktigt. Buber (1997) anser att det i en riktig dialog inte behövs ljud 

och gester för att ett samtal ska äga rum. Han beskriver att det är av betydelse att båda 

personerna i samtalet har mött varandra själsligt och har vänt sig till varandra i samtalet. Det 

viktiga är hur personerna själva i samtalet upplever att de är delaktiga och vad som utspelar 

sig i nuet mellan personerna.  

 

Genom förhållningssättet jag och du i en relation menar Buber (1994) att båda parter i 

samtalet möts som subjekt. Båda accepterar varandra och kan sätta sig in i den andres 
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närvaro.  Båda personerna deltar i dialogen för att skapa ett “jag” och “du”. Till skillnad mot 

den teorin anser Buber (1994) att i ”jag- och det- relationen” finns inget “du” utan istället 

utvecklas då fokus på att ta tillvara på till exempel kunskaper från personen och intresset är 

inte att sätta sig in den andres närvaro. 

Psykologiskt 

Nilsson och Waldemarson (1995) menar att kommunikation kommer från latinets 

“communicare” och betyder att något blir gemensamt. Det innebär att människor delar med 

sig och meddelar sig genom bland annat upplevelser, tankar och värderingar. Kommunikation 

består av information, påverkan och bekräftelse där två personer skickar olika budskap 

mellan varandra. Genom språk och tal, ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser, avstånd med 

mera sker samspelet i dialogen. När det går att möta en annan människa och skapa något 

gemensamt innebär det att vi kan hantera vårt språk socialt och psykologiskt. Genom 

förmågan till samspel kan människor använda den för att närma sig en annan individ och 

skapa gemenskap. Det går också att använda förmågan till samspel genom att stöta bort eller 

skapa avstånd till andra.  Kommunikation handlar om budskap där budskapet bör vara 

förståeligt så att båda parter kan förstå varandra (Nilsson och Waldemarson, 1995). 

Socialt 

Habermas (1996) teorier handlar om kommunikativt handlande och kommunikativa förnuftet. 

Habermas är sociolog och filosof, en inflytelserik tänkare i vår tid. Habermas (1984) menar 

att kommunikation finns överallt, genom ord, kroppsspråk, miner, gester och skrift. En 

förutsättning för att ta del i samhällets olika rum krävs kommunikation.   

Den objektiva-, den sociala-, och den subjektiva världen delar Habermas (1984) in 

kommunikativt handlande. Kommunikation sker i det sociala rummet, mellan människor. Det 

kommunikativa handlandet skapar gemenskap mellan människor och en förståelse för 

varandra. Språket förnyas och förändras genom förståelse och är en levande process.  

 

Ett kritiskt tänkande, samarbete och samtal är begrepp som är centrala i Habermas teori kring 

kommunikation. Allmänteori om mänskligt samspel i samhället, kallad universalpragmatik.  

Utifrån Habermas teori om kommunikation söker människor gemensam förståelse genom att 

utveckla ett samspel. Habermas menar att för att uppnå ett öppet samtal mellan människor, en 

kommunikativ handling genom tänkandet, skapas förnuftiga beslut. En kommunikativ 
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handling, menar Habermas (1996), sker efter bestämda mönster där alla deltagare har 

möjlighet att kritisera, kritiseras, hävda sina åsikter för att till slut nå en gemensam enighet. I 

kommunikationen räknar han även i kroppsspråkets delar med gester. I en kommunikation 

menar Habermas (1996) att den präglas av vilka intressen som parterna har i förhållande till 

varandra. Är personen intresserad av att kontrollera den andre och påverka den andre i en viss 

riktning? Försöker personen förstå den andre och uppnå konsensus? Eller vill hen bete sig på 

ett sådant sätt att den andre upptäcker något hos sig själv som hen tidigare inte sett. Då blir 

hen fri från negativa omedvetna handlingsmönster. Detta kallar Habermas frigörande 

självreflektion. 

Pedagogiskt  

Claesson (2008) menar att läraren för femtio år sedan planerade alla aktiviteter där eleverna 

väntade på instruktioner. Om en fråga ställdes fanns det redan ett på förhand givet svar. Det 

har enligt Claesson (2008) förändrats då elever idag uppmuntras att berätta vad de tycker och 

tänker. Dagens skola bygger i högre grad på att elevens frågor och kunskaper ligger som 

utgångspunkt i undervisningen. Om vi istället blickar tillbaka 100 år i tiden var den dialog 

som förekom i den svenska folkskolan präglad av Luthers sätt att tänka som kännetecknades 

av givna frågor och givna svar. Eleven hade lärt sig svaren utantill och läraren frågade. En 

stor betydelse för att dialogen i klassrummet skulle förändras var att det fanns en strävan efter 

den demokratiska skolan. Tolerans och att lära sig lyssna på den andres åsikter och strävan 

efter att komma till temporära överenskommelser karaktäriseras också av deliberativa samtal, 

alltså ett demokratiskt jämställt samtal (Claesson, 2008). Claesson (2008) menar att det i ett 

klassrum förekommer fyra olika typer av dialog. Det är samtal, undersökning, debatt och 

instruktion. Genom samtal går de som för dialogen in utan förutfattade meningar och med en 

inställning att försöka förstå den andres sätt att tänka. En dialog som undersökning kan till 

exempel vara brainstorming. I debatten har den som syfte att ta tillvara och lyfta fram 

olikheter och diskutera kring det. Med instruktion menas att läraren frågar en fråga som han 

eller hon inte vet svaret på och använda sig av frågeteknik för att eleven ska engageras 

(Claesson, 2008). 

 

Det finns olika böcker som praktiskt beskriver hur lärare kan gå tillväga för att åstadkomma 

en meningsfull dialog i klassrummet. Mitchell (2016) beskriver 26 olika 

undervisningsstrategier som förutsätter att alla människor kan lära sig och att det är viktigt att 



 
 
 
 
 

17 

pedagoger ser hela barnet och förstår vikten av både kreativitet och känslomässiga mål likväl 

kognitiva mål. Mitchell (2016) visar olika metoder som kan användas i klassrummet där 

pedagogen uppmuntrar elever till att till exempel ta hjälp av rollspel och använda pantomim 

för att var och en ska får ta ställning i olika frågor och att öva i att argumentera för en sak. I 

metoden samarbetsinriktad gruppundervisning är det fokus på lärande hos eleven genom 

samtalet. Samtalet sker i dialog mellan elever och de lär av varandra och ger återkoppling 

men samtalet sker också mellan läraren (Mitchell 2016). 

Aspelin (2012) menar att läraren är den absolut viktigaste faktorn i en elevs inlärning. En 

lärares attityd och hur en lärare bygger upp kommunikationen genom feedback har visat sig 

vara avgörande. Även att elev och lärare har en förtroenderelation mellan varandra och att 

läraren bryr sig om eleverna. 

Tidigare forskning 

Kommunikation och lärmiljöer 

Stanton-Chapman, Denning och Roorbach Jamison (2010) och Westling Allodi (2010) har 

tittat på klasser där eleverna med intellektuell funktionsnedsättning varit inkluderade i 

grundskolan. Stanton-Chapman et al. (2010) lyfter vikten av att skapa förutsättningar för 

samspel för elever med intellektuell funktionsnedsättning i USA för att ge förutsättningar till 

kommunikation och socialt samspel. Med ett medvetet vuxenstöd visar de att förutsättningar 

för den sociala kommunikationen ökar (Stanton-Chapman et al. (2010). 

 

Den pedagogiska lärmiljön går att anpassa för att skapa större förutsättning för barnens 

lärande visar Wetso (2006) i sin avhandling. I studien ingick barn med olika 

funktionsnedsättningar och även barn med intellektuell funktionsnedsättning. Personalen runt 

eleverna har en uppgift att anpassa sin kommunikation och språkliga gestaltning och skapa 

förutsättningar i lärmiljön. Detta skedde genom medveten satsning på utbildning om 

kommunikationsteorier, observationer och analys av dessa i samarbete i arbetslagen. Tid 

lades på att skapa lekprocesser och språkligt utbyte i övningar som var direkt anpassat till 

respektive barns förutsättningar. Wetso (2006) visar också på att samarbete mellan hem och 

skola omkring lekteman gav förutsättningar för eleverna att göra språkliga framsteg. De 

elever som ingick i studien utvecklade sina färdigheter att bättre kommunicera i sina 
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respektive kamratgrupper, deras status i gruppen ökade och negativa kontaktmönster 

reducerades. 

Metoder som uppmuntrar till kommunikation 

Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöttning och 

uppmuntran av sin omgivning för att kommunicera. Wilder (2014) skriver att en 

utgångspunkt för att alla barn och ungdomar ska få möjlighet till att kommunicera är att 

omgivningen och barnet själv får kunskap om olika metoder. Leken och alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK - bilder, symbolspråk och teckenkommunikation) är 

två metoder för att locka till kommunikation. 
 

Leken  

Brodin (2005) visar på leken och datorn som kommunikationsverktyg som en väg till 

inlärning och stimulans för elever med grav intellektuell funktionsnedsättning. Genom 

frågeformulär och intervjuer med vårdnadshavare till barn med grav intellektuell 

funktionsnedsättning kunde hon se närmare på barnens lek. Resultatet visade att 

vårdnadshavarna hade svårt att aktivera sina barn på vad de beskrev som ett meningsfullt sätt 

och att barnens motprestation kunde vara av avgörande om vårdnadshavarens motiverades att 

fortsätta leken. Wetso (2006) visar i sin avhandling om lekprocessen att genom leken kan den 

vuxna skapa möjlighet för dialog. Lekmaterial och teman plockades in utifrån vad barnet 

hade för realupplevelser, om barnet hade åkt tåg – togs tåglek fram, leken skulle 

symboliskt stärka upp barnets minne av tåglek. Ett subjekt, exempelvis en docka, fick 

barnet att lättare hålla tråden i ett beskrivande och att klargöra symboliska handlingar i ett 

valt lektema. Målet var att stimulera respektive barn att utvecklas kommunikativt så långt 

som möjligt utifrån sina förutsättningar i mötet med kamrater och vuxna. De vuxna var aktiva 

i turtagande med barnet i leken. Detta går i linje med Östlunds (2012) avhandling där 

observationer i träningsskolan visar att lek är positivt för interaktion med andra. Brodin 

(2005) menar utifrån Piaget, Vygotsij och Winnicotts teorier att leken är av nödvändighet för 

barns utveckling och att det gäller för alla barn oavsett intellektuella förutsättningar. Brodin 

(2005) menar att oavsett intelligensnivå är barn aktiva i lek även om det för utomstående kan 

uppfattas som en passivitet. Med rätt verktyg och stimulans går det att skapa mer aktivitet i 

leken. För barn med grav intellektuell funktionsnedsättning är digitala verktyg ett hjälpmedel 
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för att hitta vägar att upptäcka leken som blir ett sätt för barnet att kommunicera med sin 

omgivning (Brodin, 2005).   

AKK, verktyg som stöd för kommunikation  

 
AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation. SPSM – specialpedagogiska 

skolmyndigheten beskriver att AKK har olika funktion utifrån det behov som eleven har i sin 

kommunikation, AKK kan fungera som ett uttrycksmedel, ett komplement och/eller som 

alternativ för att kunna uttrycka sig och förstå. 

 

Waugh, Bowers och French (2007) visar att bildstöd med hjälp av bildkort och 

kommunikationstavlor är avgörande för kommunikationen. De menar att effektiv 

undervisning bygger på att kommunikationen fungerar. Bildkort och kommunikationskartor 

är en metod för att öka förutsättningarna för eleverna att uttrycka sig. Detta går även i linje 

med Wilder (2014) som anser att hjälpmedel i kommunikationen bör finnas lättillgängligt och 

att alternativ kompletterande kommunikation, AKK till exempel, bilder och tecken skapar 

bättre möjlighet till att kommunicera och samspela med omgivningen. 

 

En viktig del är också att speciallärare samarbetar med vårdnadshavarna och andra 

professioner som barnet möter i sin vardag runt kommunikationsverktyg för en samsyn runt 

tänkbara kommunikationshjälpmedel (Wilder, 2014). 

 

 

Light och McNaughton (2012) betonar vikten av att lärare har kunskaper om visuellt stöd i 

undervisningen. De anser att om målet i klassrummet är att eleverna ska kommunicera med 

varandra måste också läraren ge eleverna förutsättningar, till kommunikation till exempel 

genom olika bildprogram. Segebart DeThorne, Hengst, Fisher och King (2014) menar att det 

är viktigt att titta på all kommunikation och att tolka vad eleven egentligen vill. I ett klassrum 

gjorde Segebart DeThorne et al. (2014) en observation under en samling där en elev använde 

sig av en pratapparat. Under samlingen gjorde eleverna olika rimövningar och läraren frågade 

om någon av eleverna kunde rimma på ordet ko. Eleven med pratapparaten svarade 

“makaron” som ju inte rimmar på ordet. Istället för att avleda eleven menar Segebart 

DeThorne et al. (2014) att det kan ha varit så att eleven menade något annat med ordet 

makaron. Kanske eleven var hungrig och ville uttrycka att det snart var dags för lunch. 
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Segebart DeThorne et al. (2014) belyser betydelsen av att tolka hela situationen och att sätta 

allt i ett sammanhang. Det är också viktigt att inte ta bort en elevs kommunikationsverktyg 

även om det kan upplevas som lockade då det kan anses störande för omgivningen. Segebart 

DeThorne et al. (2014) anser att det kan ta tid att lära sig ett nytt kommunikationsverktyg 

men att målet är att pedagoger, vårdnadshavare och samhället i stort ska vara positiva till att 

använda olika AKK-verktyg. Om en elevs AKK-verktyg tas bort kan elevens kommunikation 

bli begränsad (Segebart DeThorne et al. 2014) . 

Light, McNaughton, Rackensperger, Benedek-Wood, Krezman och Williams (2008) har 

genom fokusgruppsdiskussioner med sju föräldrar, boende i USA, till barn med cerebral 

pares tittat hur föräldrarna uppfattar att AKK kan skapa möjligheter till en större delaktighet i 

samhället för deras barn. Syftet med att använda AKK ska inte bara vara att lära sig använda 

det alternativ kommunikationsverktyget utan också att förstå syftet med att använda det i 

kommunikation med andra (Light m.fl. 2008). Barnen ska få känna att de får svar på sina 

frågor och funderingar. Kommunikationen ska tjäna ett syfte som blir tydligt för barnet. Light 

m.fl. (2008) har i sin studie sett att föräldrarna har en vilja att vara involverad i sina barns 

undervisning kring kommunikation. 

Metodval  

I det här arbetet har fokus legat på att undersöka hur några speciallärare och specialpedagoger 

i grundsärskolan ser på sitt arbete med den kommunikativa lärmiljön. 

 

En kvalitativ metodansats valdes för studien. Det innebar att vi tidigt i planering av vårt 

arbete var klara över att vi ville samla data genom samtal utifrån att vi ville få en fördjupad 

insyn i ämnet kommunikation. Önskan var att kunna ta del av några speciallärare och 

specialpedagogers perspektiv och syn på kommunikation i särskolan. Studien skulle belysa de 

medverkandes upplevelser av att möta elever i särskolan och den dagliga kommunikationen 

under skoldagen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

Fördelar med den valda metoden utifrån studiens syfte har varit att en fördjupad förståelse 

skapats genom möjlighet att ställa följdfrågor och gå in på djupet under intervjuerna. Vi valde 

medvetet fokusgruppsintervjuer för att ge informanterna tid och utrymme för att samtala om 

kommunikation. Nackdelar med den valda metoden utifrån syftet av studie blev att det 

genererade stor datamängd att transkribera och bearbeta. Detta har varit tidskrävande.  
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Genomförande av pilotstudien  

Under hösten 2017 genomfördes två ostrukturerade fokussamtal. Där testades hur 

fokusgruppsintervjuer kan gå till och hur frågeställningarna skulle kunna formuleras. Vi ville 

testa och utvärdera om våra frågor fångade in vårt syfte och om underlaget behövde 

struktureras upp inför den studie som skulle genomföras våren 2018. Utifrån de erfarenheter 

som provomgången gav behövde vissa förtydliganden göras och arbetsgången justeras inför 

den datainsamling som skulle ske våren 2018. Metoden var ny för oss och att ha fått tillfälle 

att prova på metoden innan var värdefullt. Utifrån pilotstudien togs lärdom att det kan bli fel 

vid inspelningen och därför behövs dubbla inspelningsenheter. I tidplanen beaktades att det 

förmodligen skulle behövas mycket tid för transkriberingen. Inför våren 2018 utökades 

underlaget med flera frågor för att få svar på det som studien syftat till att belysa. För 

datainsamling skulle vi behöva möta flera grupper. Grupper fungerar olika och alla i gruppen 

har med sig olika erfarenheter av att kommunicera tillsammans i en grupp. Vi valde därför att 

göra strukturerade fokussamtal med frågeguide (se bilaga 2). 

Urval  

För att få fram relevant data som svarade på syftet med studien var det viktigt att planera för 

urvalet av informanter (Tivenius 2015). Utifrån ett tillgänglighetsurval valdes grundsärskolor 

nära oss och som vi tidigare har knutit kontakter med under vår utbildning till speciallärare. 

Under hösten kontaktades rektorer på sex grundsärskolor. Det för att se om intresset och tiden 

skulle finnas för att under våren medverka i den planerade studien. Missivbrev (se bilaga 1) 

skickades i januari ut till rektorerna och vidare kontakt skedde sedan direkt med de arbetslag 

som tackat ja att delta i studien. De grundsärskolor som kontaktades har elever från årskurs 1 

till 9. Eleverna undervisas utifrån grundsärskolan och grundsärskolan med inriktning 

träningsskolan. I de grundsärskolor som valde att delta i fokusgruppsintervjuer ställdes frågan 

om vilka som ville medverka i en enskild intervju. Ett visst bortfall räknades in som möjligt 

och det var viktigt att inte inledningsvis boka för få intervjuer. Beroende på detta bokade vi 

tid med alla som svarade positivt på vår inbjudan och ville delta i intervjuerna. I resultatet 

särskiljs inte de två yrkeskategorier. Vi använder benämningen informanter som ett 

samlingsbegrepp. 
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Datainsamling 

I studien under våren 2018 har två olika datainsamlingsmetoder använts, fokusgrupper och 

intervjuer. Missivbrev skickades ut i början av året, kontakt med utvalda skolor togs via 

telefon och mail. Två fokusgruppssamtal och 12 intervjuer med speciallärare och 

specialpedagoger planerades under början av 2018. Intervjuerna skulle ske i anknytning till 

varandra. Totalt antal informanter i studien blev 20 stycken. 
 
Först utfördes samtal med den kvalitativa metoden fokusgrupper. Syftet var att komma åt en 

grupp speciallärares och specialpedagogers åsikter i grundsärskolan utifrån hur de tänker om 

att arbeta med kommunikation. Sedan genomfördes halvstrukturerade intervjuer för att få 

fördjupade svar utifrån de som kommit fram i fokusgruppssamtalen. Två intervjuguider 

utformades, en för fokusgruppssamtalen och en för de enskilda intervjuerna (se bilaga 3). 

Intervjuguiden gav alla samtal och intervjuer samma ramar att utgå ifrån och vad som var 

viktigt att tänka på kring information till deltagarna. Under intervjuerna användes dubbla 

inspelningsenheter för att säkra upp att det inte skulle bli något fel med inspelningen.  

 

För att genomföra intervjuerna användes halvstrukturerade intervjuer. Det innebär att 

intervjuaren utgår ifrån en del inplanerade frågor men sedan är ordet öppet och fritt. 

Intervjupersonen ges utrymme att beskriva och utveckla med fokus på intervjupersonens egna 

upplevelser av ämnet under samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Datainsamlingsmetod med fokusgruppssamtal 

För studien användes strukturerade fokusgruppsamtal med en intervjuguide som inspirerades 

utifrån Wibeck (2010) med öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor och avslutningsfrågor. Syftet med öppningsfrågorna var att få deltagarna att bli 

bekanta med varandra och uppleva att de hade något gemensamt. Introduktionsfrågorna 

användes för att introducera ämnet för varandra och för att framhäva interaktionen i 

fokusgruppen. Övergångsfrågorna användes för att få gruppdeltagarna att se ämnet ur ett 

större perspektiv. Nyckelfrågorna användes för att få djupare svar på den centrala frågan i 

studien, hur speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan arbetar med att utveckla 

elevers kommunikation. De avslutande frågorna användes för att deltagarna skulle få tillfälle 

att reflektera och berätta om vad som sagts i diskussionen. 
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Under de strukturerade fokussamtal som genomfördes våren 2018 ville vi medvetet skapa en 

god stämning och bokade därför rum i god tid och valde platser där vi kunde prata ostört. Vi 

öppnade samtalen genom att öppet fråga om hur gruppmedlemmarna arbetar med 

kommunikation i grundsärskolan. Cirkulära frågor med hur- och vad-frågor syftar till öppna 

och beskrivande svar på ett fritt sätt. Under samtalen lyssnade och respekterade vi det som 

gruppmedlemmarna uttryckte utan att själva lägga värderingar så att gruppmedlemmarna inte 

skulle känna underläge (Hougaard, 2008 och Gjems, 1997). I slutet på fokussamtalen 

speglade vi det som gruppmedlemmarna berättat för att visa att vi hade förstått rätt. 

Speglingen hade också som syfte att gruppmedlemmarna skulle få en chans att reflektera över 

det som sagts och få tillfälle att eventuellt berätta något som inte stämde överens med det vi 

återberättat genom processen (Røkenes & Hanssen 2007). Fokusgruppssamtalen gav en stor 

mängd data, en del av materialet föll utanför ramen för våra frågeställningar och sorterades 

bort. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Under arbetets process har studien kontinuerligt utvärderats, hur tillförlitlig intervjumetoden 

var kopplad till studiens syfte (Kvale & Brinkman 2014). Under början av året när vi tog 

kontakt med skolor tydliggjorde vi syftet med studien, för att sedan vid intervjutillfället 

tydliggöra syftet och deras rättigheter utifrån de forskningsetiska principerna. Vi ville med 

vår studie göra en valid undersökning som innebar att studien skulle tillföra kunskap som är 

till nytta för människor och minimera de skadliga konsekvenserna (Kvale & Brinkman 2014). 

En intervjuguide användes i de samtal och intervjuer som genomfördes. Önskan var att skapa 

utrymme för informanterna att filosofera inom ämnet och vi lät därför inte frågorna styra 

samtalet. Utifrån vad informanterna samtalade om ställde vi förståelsefördjupande frågor när 

de hamnade för långt utanför ämnet för att rikta tillbaka samtalet mot syftet av studien. Vi 

hade räknat med ett bortfall av antalet informanter men bortfallet blev mindre än väntat. 

Tiden som var inplanerad för fokusgruppssamtalen kan ha påverkat validiteten i studien. 

Samtalen fick avrundas även då ämnet inte kändes uttömt, detta på grund av respekt till den 

bestämda tiden som bokats med informanterna. Speciallärarna och specialpedagogerna i 

studien har både yrkeserfarenhet och adekvat utbildning, vilket ger en tillförlitlighet kring det 

pedagogiska perspektivet på kommunikation.  
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Etiska överväganden 

Kvale och Brinkman (2014) menar att det är viktigt att vara tydlig med att informera 

deltagarna i studien om syftet kopplat till informanternas egna perspektiv. Vi har utifrån detta 

varit tydliga med att både i skrift, via mail och muntligt informerat informanterna om 

studiens syfte.  

 

Studien utgår utifrån Vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer- informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär en 

skyldighet att informera deltagarna om syfte med studien, vilket gjordes via ett missivbrev 

(se, bilaga 1), via mail, telefonsamtal, i inledningen av fokusgruppsintervjuer och 

intervjuerna. Alla deltagare informerades om att det var frivilligt att delta enligt 

samtyckeskravet. All data avidentifieras utifrån konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet 

innebär att deltagarna informerades om att det insamlade materialet endast kommer att 

används i denna studie. Deltagarna informerades även om deras rätt att avbryta när de ville. 

Vi har förvarat all insamlad data i låsta skåp på ett säkert ställe. Vi har också informerat 

deltagarna om att allt insamlat material kommer att raderas och förstöras efter studiens 

genomförande. 

 

I förberedelserna inför de fokussamtal och intervjuer vi genomförde skrev vi i intervjuguiden 

ner punkter att ta med för att påminnas om deltagarnas rättigheter samt förhållningssätt att 

hålla oss efter som intervjuare. Det som tänktes in var placering i rummet, deltagarna skulle 

känna att de kunde befinna sig här och nu och hade ett intresse för det som de berättade om, 

att inte sätta någon i underläge. Kroppsspråket säger mycket om våra attityder och åsikter. 

Det är därför viktigt att vara neutral även i sitt kroppsspråk och miner. 

Dataanalys 

Under arbetets gång påbörjades analysarbetet efter varje fokusgruppssamtal och intervju för 

att få nya tankar och frågor inför intervjuerna. Efter att all data hade samlats in gjordes en 

djupare analys. Fejes och Thornberg (2016) menar att under insamlingen av data sker också 

analys av de insamlade data som ger uppslag till nya frågor, tankar och idéer. Analysarbetet 

såg vi som en process där vi gick systematiskt tillväga för att prova olika slags analyser av 

materialet (Wibeck, 2010). Utifrån fokusgruppsamtalen låg intresset på det innehållsmässiga 
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där deltagarnas åsikter och argument var av intresse. Vi började med att arbeta med teman - 

filosofiskt, socialt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv på kommunikation 

 och underteman under temat pedagogiskt perspektiv. Där vi fick en överblick över vårt 

insamlade material och det var en bra början till vidare analyser av materialet (Wibeck, 

2010). Vi inspirerades av Frejes och Thornbergs (2015) fenomenologiska analys där syftet är 

att öka kunnandet om respondenternas egna upplevelser och erfarenheter om ett visst område 

kopplat till fenomenet. Analysen bestod av sex olika steg och vi började med att skapa oss ett 

helhetsintryck genom att vi vid upprepade tillfällen läste igenom det insamlade transkriberade 

materialet kopplat till syftet. Vi kodade materialet med identitetstecken för att markera vad vi 

tyckte var av intresse kopplat till studiens syfte. I steg två läste vi materialet detaljerat för att 

dela upp det till teman och mindre delar och sökte efter mönster likheter och olikheter. Efter 

samtal och diskussioner fick de olika delarna olika färger för att avgränsa enheter. I steg tre 

gjordes en detaljerad analys av de tre olika delarna och de relaterades till varandra. I steg fyra 

sattes materialet ihop till en helhet igen då materialet hade komprimerats till det som var 

relevant för vidare arbete med analysen. Upprepningar och utsagor som ej svarade mot syftet 

av studien togs bort och materialet sattes ihop med liknande innehåll men utan irrelevanta 

delar. I steg fem identifierades de centrala teman som utgör en process från steg tre till steg 

fem i analysmodellen. I det sista steget reflekterade vi över att eventuellt komplettera 

materialinsamlingen för att kontrollera att våra slutsatser stämmer överens med 

informanternas upplevelser.  

Under arbetet med studien har vi tillsammans kommit överens om att dela upp litteratur och 

forskningsartiklar som vi sedan gemensamt diskuterat. Vi har skrivit i ett gemensamt 

dokument och tillsammans ändrat och analyserat den skrivna texten steg för steg. Vi renskrev 

transkriberingarna var för sig för att sedan i resultatet och resultatdiskussionen tillsammans 

diskutera och jämföra texterna utifrån syfte, frågeställningarna och tidigare forskning. 

Resultatdelen skrevs ihop, klipptes isär för att sedan sättas ihop till en mer sammanhängande 

text. I slutarbetet med arbetet har vi läst texten flera gånger, gjort ändringar allt eftersom och 

formulerat om.  

Resultat 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger i 

grundsärskolan arbetar för att utveckla elevers kommunikation. Intervjuerna genomfördes på 

sex olika grundsärskolor och resultatet presenteras utifrån två fokussamtal med 5 respektive 3 
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personer och tolv enskilda intervjuer med speciallärare och specialpedagoger, totalt 20 

personer. Här i resultatet särskiljs inte de två yrkeskategorierna. Vi använder benämningen 

informanter som ett samlingsbegrepp och växlar det med speciallärare och specialpedagoger i 

texten. 

  

Vår studie har inspirerats utifrån sociokulturella perspektivet och syn på lärande där 

människor lär genom samspel med varandra och Vygotskijs idé om att i kommunikationens 

användning av olika redskap. I resultatet har vi sett på olika aspekter om vad kommunikation 

kan omfatta och materialet har sorterats utifrån filosofiskt, socialt, psykologiskt och 

pedagogiskt perspektiv. Frågeställningarna har fungerat för att lyfta fram de intervjuades syn 

på hur de arbetar med att utveckla elevers kommunikation. Vi kommer att återkomma med 

frågeställningarna i diskussionsavsnittet. 

Filosofiska aspekter på kommunikation 

Informanterna beskriver att de själva har en viktig roll i dialogen och anser att det är viktigt 

att skapa en god dialog och lyssna in eleverna. Genom att vänta in eleven menar en av 

informanterna att hon bär ansvaret för att eleven ska få tid och känna ro och visa vad eleven 

vill och tänker.  

Ja, men eleverna behöver tiden och det är jag som måste vänta in och genom att jag väntar in 

tror jag eleven känner att det är okej att det får ta tid. Efter ett tag kan det komma ett tecken 

och då bygger vi liksom vidare tillsammans. 
  

Något som framkommer i intervjuerna är att speciallärarna och specialpedagogerna beskriver 

att det är viktigt med tid till hela arbetslaget för att alla ska känna sig delaktiga och kunna 

diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. En av informanterna framhåller 

att: 

Det kan vara tröttsamt när all personal inte väntar in eleverna så de inte får tiden. Alltså det 

handlar väl om att vi inte har tiden till att tillsammans diskutera detta. 

 

Och vidare lyfter de fram att “flera elever behöver tiden för att svara på en fråga men får ju 

inte alltid det, för att berätta om sina tankar”. Informanterna upplever att de själva är insatta 

i läroplanen och kursplanerna men att hela arbetslaget behöver fortbildning inom detta. Här är 

ett exempel från intervjuerna:  
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Jag vet att utifrån ämnesområdet kommunikation är syftet att samspela med andra. Men det 

vet inte alla vuxna i arbetslaget och jag måste visa det med eleverna och förklara vad vi gör. 

Informanten fortsätter att i utsagan poängtera: 

Just hur viktigt det är att skapa en dialog där både jag och eleven samspelar tillsammans. 

Alltså båda måste verkligen vara delaktiga för att det ska bli en dialog där vi kan förstå 

varandras tankar. 

 

De flesta av informanterna upplever att det är viktigt att rektorn på skolan prioriterar 

fortbildning och utbildning. 

 

I intervjuerna framhålls att det är viktigt att göra gemensamma upplevelser och utforska 

tillsammans med eleverna. En informant uttrycker det så här: “Det är så viktigt att skratta 

tillsammans och när jag och eleverna upplever saker får vi ett speciellt samspel. Det kan 

vara på bussen, i skogen, på badhuset” och specialläraren ger ett konkret exempel 

“Häromdagen öste jag och en elev med vatten och eleven fick styra hur vi skulle ösa med 

kopparna och vi lyssnade in varandra genom att hälla vatten.” Eleven hade en medveten 

tanke bakom sitt handlande, informanten uttrycker att hen “ville komma åt elevens tankar och 

genom att ösa vatten i nästan en timme fick vi ett betydelsefullt samspel.” 

Psykologiska och sociala aspekter på kommunikation  

Leken är en väg till kommunikation som flera av speciallärarna och specialpedagogerna 

nämner, där ett socialt samspel sker. Samspel sker både mellan lärare - elev, elev-elev och att 

assistenter finns med som ett stöd till eleverna få att skapa möjligheter för eleverna att på ett 

lekfullt sätt samspela med varandra. I intervjuerna framkommer det att leken har betydelse 

för att utveckla och träna socialt samspel. Genom leken tränar eleverna på att skapa relationer 

samspela med andra som i sin tur leder till att eleverna lär av varandra. Relationen har 

betydelse för att kunna uppmuntra till kommunikation och samspel i ett utbyte. En informant 

uttrycker: “Att ha en relation det är nyckelordet, att eleverna känner att de vill kommunicera 

och att jag kan tolka tillbaka”. I leken går det att spegla det som eleverna gör anser några av 

informanterna, det är genom leken som det går att skapa ett socialt samspel tillsammans med 

eleven. Till exempel om en elev leker med en boll och rullar iväg den kan läraren rulla 

tillbaka bollen och låta eleven styra hur samspelet i kommunikationen ska utvecklas. En 

informant menar: “Det är i skogen, i lekparken, på golvet som jag kan få ett samspel med 

eleverna och det är genom relationerna som jag kan bygga vidare kommunikationen” 
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I intervjuerna uppger informanterna att det är viktigt med det sociala klimatet och att skapa 

goda relationer är en förutsättning för kommunikation. För att locka eleverna till 

kommunikation anser informanterna att det är viktigt med konkret material för att göra 

eleverna intresserade och nyfikna som i sin tur leder till kommunikation. En informant 

beskriver hur hen genom lek och sång lockas att kommunicera med elever: “Det är när jag 

tar fram den stora medicinbollen som eleverna blir intresserade av att sjunga och 

kommunicera med varandra”. Det framkom i intervjuerna att speciallärarna och 

specialpedagogerna använder föremål för att locka till socialt samspel. Det poängterades 

också att det är viktigt att vara medveten om att träna socialt samspel med andra människor 

och inte enbart via material. Till exempel genom regellekar där eleverna uppmuntras till att 

samspela med varandra och genom olika rollekar där eleverna ges möjlighet att härma och 

träna turtagning. 

Pedagogiska aspekter på kommunikation 

Lärmiljö 

Informanterna tar upp att det är viktigt att bemöta eleverna utifrån varje individs 

förutsättningar och att lärarna har lärande med sig i tanken kring bemötande. Hur de utformar 

och inspirerar till lärande i klassrummet anser informanterna skapar förutsättningar till 

lärande och kommunikation i lärmiljön. Det kan tolkas som att informanterna har en 

medvetenhet kring hur deras bemötande och utformning av lärmiljön påverkar elevernas 

förutsättningar att kommunicera. 

  

En av informanterna beskriver lärmiljön så här: ”lärmiljö för oss är inte sitta och jobba bara, 

utan det är hela dagen”. Speciallärarna och specialpedagogerna i studien menar att lärmiljö 

är utifrån fysisk och pedagogisk lärmiljö och att alla miljöer är lärandemiljöer. Den fysiska 

lärmiljön är för informanterna en förutsättning för lärande, hur de som utformar klassrummet 

och utemiljöns förutsättningar. Den pedagogiska lärmiljön beskriver de som det bemötande 

de har mot eleverna, att det är ett tillåtande klimat i klassen, att eleverna känner tillit, trygghet 

och att de blir sedda. Utformning av dagen, hur dagen struktureras, tydliga instruktioner för 

eleverna genom dagsscheman, anpassningar utifrån varje elevs behov och alternativ 

kompletterande kommunikation ser informanterna som förutsättningar för en meningsfull 
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lärmiljö som ger förutsättningar för kommunikation och samspel. En informant uttrycker det 

så här “och det gäller att ta tillvara på all miljö till ett lärande”. 

  

Nya kunskaper kring olika hjälpmedel i lärmiljön tas i intervjuerna upp som ett hinder, det 

blir ett hinder när det tar mycket tid att tillägna sig kunskap kring hur hjälpmedlen fungerar. 

Brist på tid framkommer i intervjuerna som anses är ett hinder i speciallärarnas och 

specialpedagogernas lärmiljö. Andra hinder beskrivs som besparingar, lokaler och rum som 

ej är anpassade efter verksamhetens syfte och elevernas behov.  

  

“Kommunikationen ligger till grund för allt lärande” poängterar en av speciallärarna. Att 

kommunikation är en förutsättning för en pedagogisk lärmiljö tar majoriteten av 

informanterna upp. De tar även upp att det är deras ansvar att skapa förutsättningar i lärmiljön 

för ett lärande, delaktighet och kommunikation. 

Kommunikation 

En av informanterna tar upp FNs mänskliga rättigheter i artikel 19 om att alla människor har 

rätt till hjälp av olika uttrycksmedel för att göra sina åsikter hörda.  

I klassrummet finns rätten att kommunicera, det handlar om det, det är en mänsklig rättighet 

och absolut den mest kommunikativa rättigheten, om inte annat att kunna tala om vad man 

vill och inte vill.  

Detta tar även flera av informanterna upp genom att trycka på vikten av att ge eleverna 

förutsättningar för kommunikation oavsett grundförutsättningar. En annan informant 

beskriver det så här: “Hon kan påverka sin vardag i allra högsta grad, och det är dit man 

vill, det är det som är målet tycker jag med all kommunikation”. En tolkning av detta är att 

informanterna har en medvetenhet kring elevers rättigheter och lägger stort fokus på att ge 

eleverna förutsättningar för att kunna kommunicera. 

  

Det kollegiala arbetet kommer upp i intervjuerna som en styrka, en styrka att tänka åt samma 

håll och jobba mot samma mål. Att de själva och assistenterna är en förutsättning för 

elevernas trygghet och kommunikation enligt flera av informanterna. En informant ser att: 

“Våra elever är beroende av en kommunikationspartner i alla situationer. Då måste vi ta 

ansvar, personalen måste ta ansvar för att eleverna ska få möjlighet till kommunikation.” 

Detta ansvar leder till “en hisnande, hemsk tanke att vi betyder så mycket, läskig men en 

fantastisk tanke, som vi måste ta tillvara på och förvalta.” 
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I intervjuerna framkommer att det är viktigt att informanterna väntar in eleverna och inte 

övertolkar, utan ger tid till återkoppling och att tänka. En av informanterna formulerar sig så 

här “För att alla ska kunna kommunicera är det viktigt att kunna tolka och ge återkoppling 

på elevernas ljud, kroppsrörelser eller gester i ansiktet”. Att utifrån sina förutsättningar träna 

på turtagning, att berätta, ställa frågor, svara på frågor och delge är något som speciallärarna 

och specialpedagogerna lyfter som viktigt i arbetet med eleverna. En informant beskriver 

processen så här: 

I kommunikationen tränar vi på att ställa en fråga och svara. Det kan vara genom att spela ett 

spel eller i rollekar eller där vi medvetet tränar turtagning för att uppmuntra till att 

kommunicera. 

  

Genom feedback och återkoppling menar informanterna att eleverna inspireras till att 

kommunicera. Eleverna upplever återkopplingen som en uppmuntran till att lockas vidare i 

sin kommunikation, samtidigt som det fungerar som formativ bedömning vilket följande 

utsaga visar på: 

Och så att kunna tolka elevens sätt att jag bekräftar eleven och att jag ger beröm och 

feedback. Tänk vad bra att du berättade att det är onsdag idag för att uppmuntra eleven till att 

kommunicera vidare. 

Struktur för skoldagen 

I intervjuerna berättar informanterna att de startar dagen med en gemensam samling där de 

går igenom dagen med hjälp av almenacka och dagsscheman. Det varierar i hur dagsschemat 

ser ut samt om eleverna har individuella scheman eller gemensamt för klassen. “I samlingen 

sker mycket kommunikation, de pekar, berättar och delger sina kompisar”. Exemplet är 

hämtat från en av informanterna. Hen beskriver samlingen som en del av dagen där 

organiserad och fri kommunikation sker. 

  

I slutet av dagen samlar speciallärarna och specialpedagogerna sina grupper för att avsluta 

dagen tillsammans. Fokus under avslutningen är att sammanfatta dagen, kommunicera kring 

hur dagen varit utformad och att tacka för dagen. I intervjuerna berättar några av 

informanterna att de uppmuntrar eleverna att klistra in bilder från dagen för att ta med hem 

och visa för sina vårdnadshavare. 

Förutsättningar 
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En 40 +5 timmars arbetsvecka ger förutsättningar till det kollegiala arbetet och utveckling av 

verksamheten och ger mer tid tillsammans vilket ger mer tid till att fördjupa arbetet med 

kommunikation. “Jag som lärare måste kunna tecken som stöd och det är en förutsättning för 

kommunikation.” Det är viktigt att “alla hela arbetslaget ska känna sig säkra i hur man ska 

bemöta eleverna och vilket kommunikationshjälpmedel som ska användas är en förutsättning 

i kommunikationen med eleverna.” Det kollegiala arbetet och gemensam planering lyfter 

hälften av informanterna som en förutsättning för att kommunikationen i personalgruppen ska 

fungera, skapa samspel och samsyn. Det kan tolkas som att det kollegiala arbetet är en 

förutsättning för elevernas kommunikation. 

  

En informant beskriver en vinst med att vara två lärare som undervisar tillsammans:  

Jag tror att vara två är viktigt, en kan föra samtalet och en lyssnar sen byter vi av varandra så 

nån är med och lyssnar hela tiden och hjälper varandra i samtalet. 

Det bidrar enligt specialläraren till: 

Att de hinner se vad som händer och reaktioner på olika sätt. För man samtalet och lektionen 

själv hela tiden så hinner man inte se den kommunikationen som sker ljudlöst under lektionen 

hela tiden. 

I intervjuerna togs det upp att kommunikationen blir svårare och en större utmaning när den 

inte fungerar verbalt. En informant uttrycker det så här “jag gruvar mig när det kommer 

elever som kräver mer kommunikationsstöd, det är svårt och viktigt för elevernas inlärning.” 

AKK 

Alla informanter i studien använder bilder som kommunikationsverktyg där syftet med 

användandet är att eleverna ska utveckla och bli delaktiga sin kommunikation. De använder 

dock bilderna på olika sätt. I intervjuerna framkommer att det är viktigt att titta på syftet med 

att använda bilder. En informant uttrycker “Jag tänker på bildens makt, att det som bilden 

säger är det som gäller”. De beskriver att schemabilder har ett syfte för att eleverna ska veta 

dagens olika aktiviteter och kan vila i symbolerna för dagsschemat. Sen om eleven ska lära 

sig ett nytt ord eller utveckla ordförrådet är syftet ett annat och då använder flera av 

informanterna verkliga bilder för att uppmuntra till att öka ordförrådet. För att till exempel 

lära sig ordet gunga används flera olika bilder för gunga för att eleven lättare ska ta till sig det 

nya ordet. Det kan tolkas som att informanterna bör vara medvetna om syftet i valet av 

kommunikationsverktyg. En övervägande majoritet av informanterna uttrycker att det är en 
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styrka att ha ett kommunikationsverktyg att presentera, men att de använder många och utgår 

utifrån vad eleverna har med sig för kommunikationsverktyg när de börjar på skolan. 

 

I analysen av resultatet kunde vi se att samtliga speciallärare och specialpedagoger använder 

sig av olika AKK-verktyg för att uppmuntra till kommunikation och samspel. Det 

framkommer att de flesta av informanter använder tecken som stöd i sin i kommunikation 

under hela skoldagen och ser det som ett hjälpmedel. Flertalet av informanterna använder 

fotokalender, kontaktböcker eller dagböcker som ett kommunikationshjälpmedel mellan hem 

och skola. Ett sätt att dokumentera dagen är att ta kort på upplevelser under dagen som sedan 

vårdnadshavarna tillsammans med barnet kan titta på hemma, vilket kan uppmuntra till 

kommunikation mellan hem och skola. 

  

För att eleverna ska kunna blir delaktiga i sitt lärande och sin utveckling använder sig några 

informanter av digitala verktyg. Detta ger dem möjlighet att kunna kommunicera 

progressionen direkt till eleverna. Ett annat kommunikationsverktyg som används är att spela 

in ljud till exempel genom talapparaten Bigmack. En informant berättar att hen ibland kan 

spela in ett ljud eller en fråga som sedan eleven får med sig hem där eleven tillsammans med 

vårdnadshavarna lyssnar på det inspelade ljudet och tillsammans kan ge återkoppling. Det 

framkom i intervjuerna att några av informanterna använder sig av PECKS-metoden som går 

ut på att eleverna själva ska ta initiativ till att kommunicera. Genom metoden kan elever 

använda sig av bilder under flera aktiviteter under dagen där eleverna genom bildkort visar 

till exempel påfyllning av mjölk eller mera mat. En annan metod är PODD som används av 

några informanter, de berättar hur de använder PODD för att träna upp ett sätt där eleven 

själv pekar på bilder som leder till vad eleven vill berätta. Genom olika kategorier leds 

kommunikationen vidare med hjälp av PODD-boken. 

  

Olika föremål som ett kommunikationshjälpmedel är en väg till att uppnå kommunikation, en 

av speciallärarna förklarar att en sked kan vara en symbol för att det är dags att gå till 

matsalen och äta mat. “Det är viktigt att alla vuxna i arbetslaget lär sig att tolka kroppsspråk 

för det är oerhört viktigt att vi kan se vad eleverna menar genom gester och kroppsspråk.” 

Det visar att i kommunikation kan föremål användas som symboler för aktiviteter. 

Samspel 
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Att kommunikation är en förutsättning för delaktighet berättar övervägande del av 

informanterna om. En av informanterna ser det som “superviktigt att de förstår och känner 

att de påverkar något, att vi tar dem på allvar för att känna delaktighet”. Några informanter 

anser att det är viktigt att lärarna själva är medvetna om den egna undervisningen och att 

undervisningen är varierad och uppmuntrar till samspel och kommunikation. Några 

undervisningsstrategier som togs upp för att träna social kompetens var att träna turtagning, 

träna på hälsningsfraser, träna på att hålla igång ett samtal och avsluta det. De olika 

strategierna används för att eleverna ska träna sig i ett positivt samspel med andra människor. 

  

Det framkommer i studien att några av informanterna låter eleverna välja på två val genom 

bilder i olika aktiviteter under dagen. Syftet med valet är att eleverna ska få uppleva känslan 

av delaktighet och att eleverna har rätt att göra egna val. Flertalet av informanterna säger att 

det är viktigt att kunna göra självständiga val och lära sig det för framtiden. 

  

Speciallärarna och specialpedagogerna berättar om vikten att skapa förutsättningar för 

delaktighet i lärmiljön. De behövs hjälpmedel som hjälper eleverna att göra val, ta beslut och 

kommunicera med sina klasskamrater för att de ska känna sig delaktiga och hörda. 

Delaktighet ses som angeläget att skapa i klassen. En av informanterna beskriver hur hen 

aktivt tar beslut om att skapa möjligheter till delaktighet “Då får man sätta in ett sätt för 

eleverna att påverka” och vidare beskriver hon “så det måste vi ju skaffa för att vår lärmiljö 

ska vara så delaktig som möjligt för dem” 

  

Ur svaren från informanterna framgår att det är viktigt att eleverna har rätt till olika 

kommunikationsverktyg för att få förutsättningar att kunna samspela med andra. Genom 

bildstöd, kommunikationskartor, PECKS-metoden med mera kan eleverna ges förutsättningar 

till att samspela och lära tillsammans med andra människor. En annan aspekt som tas upp av 

informanterna är risken med att samspelet mellan lärare - elev blir större än samspelet mellan 

elev - elev. De tar upp att det krävs en medvetenhet för att skapa situationer där samspelet 

elev- elev får utrymme, tränas och gynnas. 

Sammanfattande resultat 

I resultatet har vi sett att speciallärarna och specialpedagogerna i studien ser 

kommunikationen som en grund till allt lärande. För att skapa förutsättningar till 
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kommunikation behövs tid, en medvetenhet kring lärmiljön, samarbete mellan hem och skola 

och användning av AKK. Informanterna menar att metoder som går att använda för att 

kommunicera och samspela med elever är leken och tecken som stöd och olika former av 

kompletterande material. I intervjuerna framkommer att det är viktigt att skapa förståelse, 

vänta in och känna in eleven vilket ger förutsättning för eleverna att genom kommunikation 

uttrycka sin vilja, sina åsikter och önskan. De intervjuade har en rik palett med kompetenser 

och medel för att möta och utmana elevernas kommunikativa förmåga i grundsärskolan. 

Metoddiskussion  
Vår studie har belyst hur några speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan arbetar 

med att utveckla elevers kommunikation. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie efter att 

ha utgått från studiens syfte och frågeställningar. Metodvalet anser vi stämmer bra överens då 

vi ville veta intervjuarens egna upplevelser kopplat till syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi kontaktade de utvalda skolorna i god tid innan intervjuerna skulle 

genomföras för att informanterna skulle få tid på sig att boka in eventuell intervju.  

Vi har genomfört studien i olika kommuner och på olika skolor vilket vi anser är positivt för 

validiteten. Fokusgruppsamtalen med tre till fem informanter gav en stor omfattning av 

material. Utifrån samtalen gjorde vi sedan enskilda intervjuer för att djupdyka i några frågor. 

I fokusgruppsamtalen kunde informanterna tillsammans samtala och fylla i varandra, något 

vilket troligtvis ledde till att svaren inte misstolkades. Genom att först genomföra 

fokussamtal och sedan enskilda intervjuer anser vi att validiteten gynnats i vår studie. Under 

pilotstudien kunde vi dra erfarenheten av att det är lämpligt att under inspelning av intervjun 

använda två olika ljudupptagningsapparater. Om något skulle gå fel med inspelningen finns 

det då inspelat på två ställen. Därmed anser vi att studien har god validitet då vi har använt 

oss av flera ljudupptagningar under alla intervjuerna. Något som kan ha inverkat på 

validiteten i vår studie var att de strukturerade fokusgruppsamtalen ibland hade behövt mer 

tid än vad det fanns utrymme till. Vi erbjöd enskilda intervjuer vid annat tillfälle för några 

informanter. Under intervjuerna tog vi hänsyn till speciallärares och specialpedagogers 

upplevelser och erfarenheter genom att lyssna och respektera deras åsikter (Hougaard, 2008 

och Gjems, 1997).  

 

I analysen av materialet har vi tillsammans inspireras av Frejes och Thornbergs (2015) 

fenomenologiska analys och tolkat det insamlade materialet i sex olika steg. Genom att vi 
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tillsammans strukturerat använt oss av de olika stegen genom att dela upp materialet i olika 

teman, sökte efter mönster, likheter och skillnader, underlättade det för oss i analysarbetet 

och ökade förhoppningsvis reliabiliteten i studien.   

 

I slutet av intervjuerna sammanfattade vi informanternas tankar för att se om våra tolkningar 

av samtalet överensstämde med informanterna (Røkenes & Hanssen 2007), vilket troligtvis 

ökat studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Metoden fokussamtal skapade tid och utrymme för filosoferande samtal och utbyte om 

tolkning av begreppet kommunikation. Informanterna gavs tillfälle att under demokratiska 

former ta sig an tolkning av vad de själva ville lägga in i begreppet kommunikation. 

Samtalsformen för mötet mellan oss och de andra deltagarna bidrog till att klargöra egna och 

andras förståelse för av och innebörden av begreppet kommunikationen. Metoden kan ses i 

linje med intentionen att under demokratiska former försöka sätta ord på en vardagsföreteelse 

som vi alla verkar i och påverkar genom sitt agerande i mötet med elever och kollegor i 

skolan.  

Resultatdiskussion 

Informanternas uppfattningar om hur lärmiljön i grundsärskolan kan skapa 

möjlighet till kommunikation 

Kommunikation skapas mellan människor. I grundsärskolan är kommunikationen en central 

utgångspunkt som ger förutsättningar för eleverna att lära sig nya kunskaper och att få 

verktyg för att kommunicera med sin omgivning. I studien anser speciallärarna och 

specialpedagogerna att den fysiska och pedagogiska lärmiljön innefattar hela skoldagen och 

att kommunikationen ligger till grund för allt lärande. Detta går i linje med Luttropp (2011) 

att samspel, miljö och kommunikation är förutsättningar för varandra. Sätter vi detta i relation 

till Habermas (1996) som ser kommunikation som något som sker i det sociala rummet, blir 

lärmiljön viktigt för att skapa förutsättningar för en social gemenskap som lockar till 

kommunikation. Anpassningar, AKK, trygghet, tillit, bli sedd, utformning av dagen, struktur 

över dagen, tillåtande klimat och bemötande är vad informanterna i intervjuerna lyfter som 

faktorer som skapar lärmiljö. Aspelin (2012) visar i sin studie att förståelse och medvetenhet 
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från läraren är en förutsättning för att kunna anpassa undervisningen utifrån olika 

förutsättningar. Informanterna och Aspelin (2012) uttryck kring lärmiljöns betydelse kan 

tolkas på samma sätt, eleven måste vara i fokus för att en lärmiljö där eleverna får ett lärande 

och en utveckling i sin kommunikation. Speciallärarna och specialpedagogerna beskriver sina 

arbetssätt där kommunikationen är en förutsättning för eleverna att kunna uttrycka sin vilja, 

åsikter och önskan. Utifrån detta kan vi se att det medicinska perspektivet i arbetet med 

elever som har en intellektuell funktionsnedsättning som Ineland et al. (2015) visar från 

början av 1900-talet där eleverna inte hade någon möjlighet att uttrycka sina åsikter och vilja 

genom kommunikation har förändrats.  

 

Speciallärare och specialpedagoger i intervjuerna tar upp att det ligger på deras ansvar att 

skapa förutsättningar för en lärmiljö där eleverna känner sig delaktiga och har förutsättningar 

att kunna kommunicera. Stanton-Chapman et al. (2010), Westling Allodi (2010) och Wetso 

(2006) lyfter alla vikten av att som lärare skapa förutsättningar för samspel för att ge elever 

med intellektuell funktionsnedsättning verktyg att kunna kommunicera med sin omgivning. 

Granlund (2009) menar att det är individens egen motivation som skapar förutsättningar att 

göra framsteg. I detta arbete krävs ett medvetet läraransvar. I intervjuerna uttrycker 

informanterna att det för att kunna skapa en kommunikativ lärmiljö krävs en medvetenhet om 

vad individen behöver för att kunna kommunicera. Detta är samstämmigt med det resultat vår 

studie visar.  

 

Informanterna beskriver sin och elevernas lärmiljö som hela skoldagen och som en 

förutsättning för kommunikation är att ta tillvara på den fysiska och pedagogiska lärmiljön. 

Att se eleverna utifrån ett helhetsperspektiv i arbetet med kommunikation menar Szönyi 

(2012) och Kylén (2012) skapar förutsättningar och att miljön behöver anpassas utifrån de 

förutsättningar eleverna har. Kontakt mellan hem och skola har av informanterna dagligen via 

kontaktböcker. Dessa böcker används dels som kontakt mellan skola och hem men även för 

att uppmuntra till kommunikation i hemmet kring skoldagen mellan barn och 

vårdnadshavare. Att samarbetet mellan skola och hem fungerar skapar större förutsättningar 

för eleverna utifrån Kylén (2012) och Wilder (2014).   

 

Speciallärare och specialpedagoger i studien tar upp leken som ett verktyg för att utveckla 

och träna det sociala samspelet. Utifrån Piaget, Vygotsky och Winnicotts teorier visar Brodin 
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(2005) att leken är nödvändig för barns utveckling oavsett intelligensnivå. Det ligger i 

barnens rätt att få leka och i lärarens uppdrag att erbjuda lek utifrån elevens förutsättning. 

Wetso (2006) lyfter leken som ett verktyg för vuxna att skapa dialog med elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, Brodin (2005) framhäver lekens betydelse som en väg till 

inlärning och stimulans som ett kommunikationsverktyg. Speciallärarna och 

specialpedagogerna går i linje med Wetso (2006), Östlund (2012) och Brodin (2005), att 

genom leken skapas kommunikation och samspel. Informanterna menar att lek bidrar till att 

eleverna tränar på att vänta på sin tur - turtagning. Föremål används i leken för att klargöra 

handling och stärka upp lek och kommunikation. Genom att härma och göra lika tränar elever 

nya färdigheter och genom att gå in i en annan roll och låtsas vara en annan kan elever träna 

samspel. 

  

Speciallärare och specialpedagoger upplever att de saknar tid till att sitta ner och diskutera 

hur de arbetar med kommunikation. Vår forskningsmetod fokussamtal gav utrymme till att 

informanterna fick en möjlighet till att utbyta tankar, filosofera och samtala runt hur de 

jobbar med kommunikation. Detta är i linje med Bubers (2004) “ansikte mot ansikte”- dialog 

där man visar en lyhördhet och är jämnbördiga i dialogen. I diskussionerna uppger 

informanterna att det är viktigt att vara lyhörd och ta den tid som behövs för att låta eleverna 

uttrycka sina tankar, vilja, önskan och åsikter. De belyser också sina egna roller i mötet med 

eleverna, att bekräfta eleverna, skapa en god relation där samspelet har betydelse och 

uppmuntra till en kommunikativ lärmiljö. Under skoldagen behöver speciallärarna och 

specialpedagogerna utvecklingsarbete och tid att tillsammans reflektera med kollegor om 

didaktiska utmaningar och möjligheter. 

Informanternas arbete med att skapa förutsättningar till kommunikation 

Genom AKK skapar speciallärarna och specialpedagogerna förutsättningar för 

kommunikation för sina elever. De uttrycker en medvetenhet kring hur viktig 

kommunikationen är för att eleverna ska kunna känna social delaktighet. Fiske (1997) och 

Shannon och Weavers (1948) menar att det finns kommunikation i allt runt omkring oss och 

att kommunikation handlar om att föra ett meddelande från en person till en annan. Fiske 

(1997) menar att man behöver se kommunikation utifrån flera pedagogiska metoder för att 

kunna se det han beskriver kommunikation som en social samverkan. Mitchell (2016) menar 

likt Fiske (1997) att olika metoder och strategier är av vikt att använda för att kunna möta 
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eleverna där de är i sitt lärande. Claesson (2008), Wells (1998), Wells och Arauz (2006) 

betonar också betydelsen av att utgå ifrån eleverna i undervisningen. Utifrån deras kunskaper 

byggs en dialog mellan lärare och elev. Detta kan ses vara i linje med det informanterna lyfter 

genom att använda sig av olika metoder för att förstå vad eleverna vill kommunicera vilket är 

i linje med grundsärskolans uppdrag (skolverket, 2011).  

  

I intervjuerna framkom att samtliga deltagare ansåg att olika kommunikationsverktyg har 

betydelse för att främja kommunikation och samspel. Informanterna menade att det borde 

vara en rättighet för alla elever att använda sig av kommunikationsverktyg och att det är 

viktigt att läraren själv är medveten om. I läroplanen (lgrsä11) för grundsärskolan framgår det 

att elever ska ges förutsättningar att kommunicera med andra. För att få dessa förutsättningar 

menar Vygotskij (2001) att olika redskap har en viktig roll för barnet i kommunikationen. 

Segebart DeThorn et al. (2014) visar på vikten av att sätta allt i ett sammanhang och ge tid att 

få förståelse vad eleven verkligen uttrycker i sin kommunikation. Specialläran och 

specialpedagogerna lyfter bristen av tid som en svårighet i arbetet med att utveckla 

kommunikationsarbetet. De lyfter även tid som en av förutsättningarna för arbetet med att 

skapa större kunskaper kring kommunikationsverktyg. Segebart DeThorn et al. (2014) menar 

att det tar tid att lära sig nya kommunikationsverktyg och att även om inte framsteg sker 

behöver lärare och vårdnadshavare ge det tid och vara positiva. 

 

Speciallärare och specialpedagoger i intervjuerna använder tecken som stöd under skoldagen. 

De använder sig av AKK på minst ett medvetet sätt i sin undervisning och under skoldagen, 

vilket kan ses som en medvetenhet hos informanterna att det är av vikt att eleverna erbjuds 

kompletterande kommunikation för att kunna kommunicera och samspela med sina 

klasskamrater och lärare. Waught et al. (2007), Wilder (2014) och Light m.fl. (2008) visar att 

AKK ger större möjligheter och förutsättningar för eleverna att kunna kommunicera. 

 

I intervjuerna poängteras att det kan ta tid att skapa förståelse mellan lärare och elev, genom 

att vänta, lyssna och känna in eleven ges tid för eleven att bli förstådd. Detta kan ses utifrån 

Nilsson och Waldemarson (1995) som menar att det centrala är att det finns ett budskap och 

en förståelse mellan de individer som kommunicerar med varandra. Buber (1997) menar att i 

en riktig dialog behövs inte ljud och gester då dialog även kan ske själsligt. Detta anser 

speciallärarna och specialpedagogerna skapar goda relationer och äkta kommunikation. De 

har själva en viktig roll för att skapa förutsättningar. Buber (2004) och Buber (1994) menar 
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att i kommunikationen mellan två människor bör det finnas en lyhördhet, öppenhet och 

acceptans. Finns detta menar han att en äkta dialog kan ske. Informanterna uttrycker att de 

genom att lyssna in och vänta in kommer kommunikationen och samspelet, vilket kan ses 

utifrån Røkenes och Hanssen (2007) som menar att kommunikation är mer än att bara göra 

sig förstådd. Man behöver kunna förstå den andres perspektiv och samverka för att det ska bli 

en meningsfull kommunikation där ett socialt utbyte sker.  

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur några speciallärare och specialpedagoger arbetar 

för att utveckla elevers möjlighet till kommunikation. Resultatet av undersökningen visar att 

informanterna lägger vikt vid att skapa äkta kommunikation och samspel mellan sig och 

eleverna. I grundsärskolan är kommunikation en förutsättning för att skapa lärandesituationer 

och i speciallärarnas och specialpedagogernas ansvar ligger att skapa dessa förutsättningar.  

Avslutande reflektioner 

Vår upplevelse är att kommunikation är ett ämne som väcker intresse och att vår studie 

engagera de speciallärarna och specialpedagogerna. Vi har under arbetets gång sett att 

informanterna i studien arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för eleverna att 

kommunicera och samspela, vilket vi kan se att Waught et el. (2017) och Light m.fl. (2008) 

menar är en förutsättning för att skapa delaktighet och möjlighet för eleverna att samspela 

med sin omgivning. Alternativ kompletterande kommunikation används aktivt på olika sätt, 

möjligheterna att skapa förutsättningar för eleverna upplever vi utifrån det informanterna 

delat med sig är stora. Att ge tid för eleverna att uttrycka sig kommer fram i studien vilket går 

i linje med Segebart DeThorn et al. (2014). Det kan vi se som en viktig faktor att ta med sig i 

vårt vidare arbete som speciallärare, att vara lyhörd och ta den tid som behövs för att låta 

eleverna uttrycka sina tankar, vilja, önskan och åsikter.  

 

Studien har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori som menar att det är genom dialog 

och samspel med andra som vi lär av varandra Vygotskij (2001). Detta var något som 

framkom av speciallärarna och specialpedagogerna i studien. Vår tolkning är att 

informanternas erfarenheter är att alla elever genom dialog och samspel kan lära av varandra. 

Elevers förutsättningar och behov ser olika ut och Vygotskijs teori om att olika redskap har 

betydelse för att uppmuntra och utveckla kommunikation var något som överensstämde med 

speciallärarnas och specialpedagogernas uppfattningar. Vår uppfattning är att informanterna 
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menar att olika AKK-verktyg är en förutsättning för elever till att kommunicera, att det är av 

betydelse att speciallärare och specialpedagoger är medvetna om den egna rollens betydelse 

av att använda kroppsspråk, tecken som stöd, bildstöd och att relationen har en viktig 

funktion för att utveckla elevers kommunikation. Säljö (2000) Buber (2004) och Habermas 

(1996) poängterar vikten av att båda parter i en kommunikation respekterar varandra och att 

samspelet har en avgörande roll i en äkta dialog. Ett mellanmänskligt område (Buber, 2004) 

för utbyte av kunskap och färdigheter skapas i kommunikation när den fungerar bäst 

(Vygotskij, 2001). Informanterna lyfter fram att en helhetssyn runt eleven där skola, 

fritidshem och vårdnadshavare samarbetar är viktiga faktorer för att hitta metoder och 

hjälpmedel som passar för varje elev. Just att det gäller att se till hela situationen runt en elev 

ses som viktig. Precis som om i Segebart DeThorne et al. (2014) studie kan en elev säga ett 

ord som i ett sammanhang kan vara svårt att förstå innebörden av. Då gäller det att se till hela 

situationen och tänka utifrån ett helhetsperspektiv. Detta kan jämföras med det 

tvärvetenskapliga perspektivet där vi i studien kan se fördelar med att vi tittat utifrån fysiska, 

psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter. De olika perspektiven har lett till att studien 

visar att kommunikation finns överallt och att den kan utvecklas mellan människor genom 

filosofiska samtal, socialt samspel, olika metoder, goda relationer, kommunikativ lärmiljö 

och att pedagogernas förhållningssätt och attityd har en viktig roll genom att skapa 

gemenskap, bekräfta och ge feedback till eleverna. 

Förslag på vidare forskning 

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till att ges möjlighet att uttrycka sin vilja genom 

olika uttrycksmedel (Regeringskansliet, 2006). Alla informanter i studien använder AKK-

verktyg i sin undervisning men samtidigt upplever flera speciallärare och specialpedagoger 

att de saknar kunskaper om rätten till AKK, olika kommunikationssystem och tekniska 

hjälpmedel. Skolan ska vara likvärdig men ges samma förutsättningar till rätten att använda 

AKK och tekniska hjälpmedel på särskolor? Internationell forskning (Light och McNaught, 

2012) framhåller lärarens viktiga roll om att ha kunskap om olika AKK-verktyg samt fördelar 

och nackdelar med de olika verktygen. Frågan tycker vi skulle vara intressant att forska 

vidare inom. Vår erfarenhet är att det finns sparsamt med forskning inom detta område, vilket 

gör frågeställningen extra intressant. 
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En helhetssyn på kommunikation där både skola, hem och vårdnadshavare samarbetar för att 

uppmuntra till kommunikation och kommunikationsverktyg menar informanterna är en 

förutsättning i arbetet med att utveckla elevens kommunikation, vilket är i linje med (2008) 

och Wilder (2014). Speciallärarna och specialpedagogerna i studien menar att detta samarbete 

sker genom bland annat kontaktböcker, veckobrev, blogg, telefonsamtal och 

kommunikationsipad. Tanken hur vi i vårt blivande yrke som speciallärare kan utveckla en 

god relation mellan elev, hem, skola och vårdnadshavare för att ge förutsättningar och 

utveckla elevers kommunikation väcks. Det är ytterligare en fråga som skulle vara intressant 

att fördjupa sig inom. 
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                Västerås 2018-01-10                                    

Inbjudan till deltagande i en studie 
Vi heter Elin Rubinsson och Ida-Marie Bergström, vi läser på speciallärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Under våren 2018 läser vi sista terminen på utbildningen och 
kommer då att skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå. Studien ska bidra till 
fördjupningskunskaper inom området kommunikation något som vi kan ha nytta av i vårt kommande 
arbete som speciallärare. 
     Syftet med studien är att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan 
arbetar för att främja och utveckla elevers kommunikativa lärmiljö. Vi önskar därför att få träffa dig 
som har erfarenhet av detta i grundsärskolan. 
      Vi önskar genomföra fokussamtal med speciallärare och specialpedagoger där ni tillsammans 
diskuterar hur ni arbetar med kommunikation och därefter också få intervjua dig/er enskilt. Det för att 
kunna ställa fördjupande frågor kring kommunikation och lärmiljön. 
      För att underlätta datainsamlingen och kunna lägga fokus på samtalen använder vi ljudupptagning 
både under fokussamtalen och intervjuerna. Efter studiens genomförande kommer all ljudinspelning 
raderas. 
  För studien följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det innebär att det är helt 
frivilligt att delta och att ni har rätt att avbryta ert deltagande om ni så önskar, allt insamlade 
materialet är konfidentiellt och kommer inte att användas till något annat än denna studie. Mer 
information ni hitta på - https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 
 Vi hoppas att ni har möjlighet att delta, vi ser fram emot att träffa er och ta del av era arbetssätt och 
tankar. Vi hör av oss under vecka 2, för att boka in tid under veckorna 4-6. 
Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er, till oss eller till vår handledare. 
      Med vänliga hälsningar och tack för din medverkan, 
...................................................................................................................................................... 
 Ida-Marie Bergström                                      Elin Rubinsson  
tel – xxx                                                               tel - xxx 
mail - xxx                              mail - xxx 
 
Vår handledare: Gun-Marie Wetso, tel - xxx, mail - xxx 
 
Samtycke till att delta i studie 
Jag ställer mig positiv till att delta i studien om kommunikativa lärmiljöer och samtycker till att de 
uppgifter jag lämnar bearbetas på̊ det sätt som framställts på föregående sida. 
  
_______________________________ 
Datum 
  
____________________________          _______________________________ 
Underskrift                                                          Namnförtydligande  
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Bilaga 2.  
Intervjuguide fokussamtal  
Öppningsfrågor: 

- Hur länge har ni arbetat tillsammans? 
- Berätta kort om er verksamhet - klassindelning, storlek på klasserna, antal anställda, 

fördelning lärare - resurser - assistenter, skolans ledord,  
Introduktionsfrågor: 

- Vad betyder ordet lärmiljö för er? Berätta om er lärmiljö. 
- Berätta om hur ni tänker kring hur lärmiljön kan bidra eller skapa möjligheter för 

kommunikation. Beskriv berätta, vad är lätt och svårt? 
Övergångsfrågor: 

- Vilka verktyg används för att skapa förutsättningar till kommunikation? Alternativa och 
kompletterande.  

Nyckelfrågor:  
- Berätta om hur ni jobbar ni med kommunikation.  Ge exempel på situationer i klassrummet 

där ni tänker på kommunikation, vad ser ni för kommunikation i undervisningen i 
klassrummet. Hur  tänker ni kring kommunikation i olika situationer, gruppkonsultationer, i 
olika aktiviter. 

- Använder ni några metoder och strategier för att uppmuntra till kommunikation(elev-elev, 
elev-vuxen)? 

- Berätta hur ni  utformar undervisningen för att skapa möjligheter för eleverna att 
kommunicera med andra elever och lärare under skoldagen. 

- Vad tycker du är lätt eller svårt?Finns några hinder? 
Avslutande frågor: 

-  Är det något du saknar eller behöver för att klara av kommunikationen på ett bättre sätt? 
Utbildning och erfarenhet. 

- Vad är det som hindrar att du/ni skaffar den kompetensen?  
- Är det något mer ni vill tillägga eller berätta? 

 
Att tänka på - Undvik att ställa varför-frågor, kan uppfattas som ifrågasättande.  
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Bilaga 3. 
Intervjuguide intervju 

- Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 
- Hur länge har du arbetat inom grundsärskolan?  
- I vilken årskurs och skolform undervisar du? 
- Berätta kort om verksamheten - klassindelning, storlek på klasserna, antal anställda, 

fördelning lärare - resurser - assistenter, skolans ledord,  
- Vad betyder ordet lärmiljö för dig? Berätta om er lärmiljö. 
- Berätta om hur du tänker kring hur lärmiljön kan bidra eller skapa möjligheter för 

kommunikation. Beskriv berätta, vad är lätt och svårt? 
- Vilka verktyg används för att skapa förutsättningar till kommunikation? Alternativa och 

kompletterande.  
- Berätta om hur du jobbar med kommunikation.   
- Ge exempel på situationer i klassrummet där du tänker på kommunikation, vad ser du för 

kommunikation i undervisningen i klassrummet. 
-  Hur tänker du kring kommunikation i olika situationer, gruppkonsultationer, i olika aktiviter 

och i leken. 
- Använder du några metoder och strategier för att uppmuntra till kommunikation(elev-elev, 

elev-vuxen)? 
- Berätta hur du utformar undervisningen för att skapa möjligheter för eleverna att 

kommunicera med andra elever och lärare under skoldagen. 
- Hur lockar du eleverna till att själva uttrycka sina åsikter? Hur ger ni återkoppling? 
- Vad tycker du är lätt eller svårt? Finns några hinder? 
-  Är det något du saknar eller behöver för att klara av kommunikationen med eleverna på ett 

bättre sätt? Till exempel utbildning och erfarenhet. 
- Vad är det i så fall som hindrar att du skaffar den kompetensen?  
- Är det något mer du vill tillägga eller berätta? 

 
Förståelsefördjupande frågor att ställa till intervjufrågorna-  
-Kan du berätta lite mera om …. ? 
-Jag blev intresserad av …. kan du utveckla det lite mer? 
-Vad innebär det för dig att … ? 
-Kan du utveckla … lite till? 
-Skulle du kunna ge ett exempel på ….? 
-Hur menar du…? 
-Hur kommer det sig att ….? 
-Vad beror … på tror du? 
- Jag skulle nu vilja ta upp en annan sak… 
 


