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Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie som är inspirerad av fenomenologin. 14 verksamma 

lärare inom grundsärskolans inriktning träningsskola deltog i studien. Samtliga arbetade med 

olika former av AKK och upplevelsebaserat lärande. Syftet med studien var att beskriva och 

analysera hur 14 verksamma lärare i grundsärskolan, inriktning träningsskola, upplevde att AKK 

och upplevelsebaserat lärande kunde främja elevernas kommunikation och vara möjliga vägar till 

att nå målen i ämnesområdet kommunikation. Det framkom i resultatet att elevernas 

kommunikation, inom deltagarnas respektive skolor, till stor del bestod av samspel och olika 

former av AKK. Samtliga deltagare menade att upplevelsebaserat lärande var en förutsättning i 

deras undervisning för att ha något att kommunicera om då deras elever hade relativt få 

upplevelser för sin ålder. Eleverna hade också nedsatt förmåga till abstrakt tänkande och därför 

fanns behov av konkreta arbetsformer. Kombinationen av olika former av AKK och 

upplevelsebaserat lärande innebar att deltagarna kunde klä upplevelserna och deras naturliga 

sammanhang i ord vilket främjade elevernas kommunikation. Resultatet av studien ledde fram till 

flera slutsatser varav den främsta var att samtliga deltagare upplevde att både AKK och 

upplevelsebaserat lärande var förutsättningar för att främja elevernas kommunikation och för att 

nå målen i ämnesområdet. AKK och upplevelsebaserat lärande ansågs med andra ord inte bara 

främja kommunikationen och vara möjliga vägar mot målen utan ansågs dessutom vara 

nödvändiga förutsättningar i träningsskolan. 

Nyckelord: grundsärskola, träningsskola, kommunikation, AKK, upplevelsebaserat lärande, 

Experiential learning, Kolb 
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Förord 

 

I studien deltog 14 lärare som beskrev sina upplevelser av AKK och upplevelsebaserat lärande. 

Vi vill framföra vårt varma tack till alla deltagare som ställde upp och generöst delgav oss sina 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

I en artikel av Light (2009) fann vi en intressant jämförelse som kom att ligga till grund för 

namnet på vår studie, ”Kardborreband för kommunikation”. Förr var det vanligt att barn inom 

grundsärskolan fick traggla med att lära sig knyta sina skosnören. Många misslyckades, trots 

otaliga timmars träning. Sedan inträffade något som kom att ses som ett mirakel, kardborrebandet 

(Light, 1990; Light & Lindsay, 1991; Norman, 1988). Med kardborrebandet klarade eleverna 

målet med att självständigt kunna ta på sig sina skor, efter en förenkling av problemet. Light 

(1990) menar att det är samma poäng när det kommer till att lära sig kommunicera. Omgivande 

personer kan erbjuda “kardborreband” vid behov så alla kan få chansen att utveckla sin 

kommunikativa förmåga. Kardborreband kan symbolisera sätt att underlätta och undanröja hinder 

i omgivningen för att främja kommunikationen.  

 

Vi har i det här examensarbetet valt att skriva om kommunikation då kommunikation är en 

rättighet och en förutsättning för att lära, vara delaktig och kunna påverka sitt liv (Ds 2008:23; 

Skolverket, 2011; UNICEF, 2009). Vår grundsyn är att människan är social och kommunikativ 

till sin natur och att förmågan att kunna kommunicera utvecklas tillsammans med andra. Området 

kommunikation är omfattande och vi har därför valt att avgränsa studien till vad vi anser skulle 

kunna vara kardborreband för kommunikation, AKK, alternativ och kompletterande 

kommunikation och upplevelsebaserat lärande.  

 

Våra erfarenheter från vårt arbete som lärare där vi delvis har arbetat med AKK och 

upplevelsebaserat lärande har väckt intresse hos oss att utforska hur denna kombination kan 

främja elevernas kommunikation inom träningsskolan. Kommunikation innebär att samspela med 

andra och dela sina tankar, åsikter och känslor. Vidare att kunna uttrycka sina behov och vilja 

samt att kunna göra aktiva val (Skolverket, 2011). Enligt Skolverket har upplevelsebaserat 

lärande blivit alltmer populärt inom skolans värld sedan mitten på 1990-talet, både i Sverige och i 

andra länder. Upplevelsebaserad undervisning kan ge positiva effekter som att öka elevernas 

motivation. När eleverna kommunicerar och reflekterar om det de upplevt utvecklas deras 

begreppsuppfattning och även förmågan att kommunicera (Heath & Alfredsson, 2006). 

Vårt fokus i examensarbetet är att undersöka hur lärare upplever att AKK och upplevelsebaserat 

lärande kan främja elevernas kommunikation och vara vägar till att nå målen i ämnesområdet 

kommunikation inom träningsskolan. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med 14 
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lärare som arbetar med AKK och upplevelsebaserat lärande. Vi ser vår undersökning som 

intressant och relevant då AKK och upplevelsebaserat lärande ofta förekommer inom 

träningsskolan. Trots det är forskningen om denna kombination mycket begränsad. Vi anser även 

att AKK och upplevelsebaserat lärande kan gynna elever inom andra skolformer och deras 

kommunikativa förmågor som t.ex. de som är i behov av språkstöd och alternativa 

undervisningsformer. 

 

Med utgångspunkt i relevant forskning och skolväsendets styrdokument, fortsätter studiens 

bakgrund nedan med en historisk återblick, kommunikation ur ett rättighetsperspektiv, 

begreppsdefinitioner, samt studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs studiens teoretiska 

referensram.  

 

1.2 Intellektuell funktionsnedsättning och grundsärskolan i ett historiskt perspektiv  

Dagens begrepp intellektuell funktionsnedsättning har tidigare benämnts och definierats på en rad 

olika sätt i olika kulturer och tidsepoker men med likheten att en person med en intellektuell 

funktionsnedsättning har svårigheter att tolka och förstå information, och att utveckla och 

använda kunskap i vardagen (Granlund & Göransson, 2011). Det förekom kritik från nordiska 

forskare mot begreppet utvecklingsstörning som tidigare användes. Kritiken mot begreppet kan 

relateras till synen på vem som tilldelas funktionshindret, individen med en funktionsnedsättning 

eller samhället (Bachke, 2006). Kritik har också framförts om vad det är som anses vara 

utvecklingsstört. Kritiska röster menar också att det bör framgå att det rör sig om kognitiva 

nedsättningar som påverkar lärandet (Fernell, Andelius, Wiberg, & Bråkenhielm, 2005). 

Begreppet utvecklingsstörning förekommer fortfarande i skolans styrdokument och i forskning. I 

vår studie har vi valt att ersätta begreppet utvecklingsstörning med benämningen intellektuell 

funktionsnedsättning utifrån DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Idag har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning en oklar, relativ definition vilket innebär att 

de som utreder och bedömer underlaget för diagnosen har en avgörande roll över vilka som 

diagnostiseras. Kriterier som ska uppfyllas för att få diagnosen är att det tidigt i livet uppstått en 

intellektuell störning. Intelligenstester ska påvisa en IQ lägre än 70. Dessutom krävs en 

nedsättning inom de adaptiva förmågorna, dvs. färdigheter som är skolrelaterade, sociala eller 

praktiska (Szönyi, 2005).  
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Synen på människor med en intellektuell funktionsnedsättning har genom tiderna varierat pga. 

faktorer som ideologi, ekonomi, arbetsmarknad men även vilken kunskapssyn som har varit 

rådande och i sin tur genererat i hur omsorgsformer och skolformer sett ut (SOU 2003:35). 

Folkskolan grundades år 1842 men då uteslöts personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(Söder, 1984). Emanuella Carlbeck startade under 1850-talet en skola för bland annat dessa barn. 

Så småningom inrättades institutioner för dem på initiativ av landstinget (SOU 2003:35). Inom 

svenskt utbildningsväsen under 1900-talet började intelligenstester användas i syfte att sortera 

barn utifrån vad som ansågs vara normalt och onormalt. Barnen kategoriserades utifrån sin IQ 

som bildbara sinneslöa, gränsfall och obildbara sinneslöa. På 1960-talet fick tankar om att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle ha samma rättigheter och möjligheter som 

alla andra genomslag (Areschoug, 2005). För de som kategoriserades som obildbara sinneslöa 

blev skolan därmed obligatorisk 1967 (Bruno, 2012; Frithiof, 2007). Träningsskolan infördes 

som inriktning i grundsärskolan 1968. Till en början låg stort fokus på ADL-träning, aktiviteter 

för dagligt liv och olika sinnesövningar (SFS 1967:940). Scheibenpflug och Schön (2011) lyfter 

vardagliga aktiviteter som till exempel påklädning, måltider och toalettbesök. Grundsärskolan har 

varit avskild från grundskolan men med avsikten att öka delaktigheten och integreringen efter 

genomförd utbildning. Att undervisningen utgår från varje individ och dennes förutsättningar och 

behov förväntas innebära att möjligheterna för dem att delta i samhället ökar när utbildningen är 

klar (Szönyi, 2005). Synen på undervisningen i grundsärskolan förändrades och lärandet sattes i 

fokus i större omfattning. Grundsärskolan har genom åren kritiserats för att vara för 

omsorgsorienterad på bekostnad av lärande. Omsorg och lärande är nära förknippade och behöver 

inte utesluta varandra. När kunskapande utgör fokus i undervisningen och krav ställs på elevernas 

lärande kan omsorgen stödja lärandet (Östlund, 2012).  

 

1.3 Grundsärskolan idag 

Grundsärskolan är en egen skolform med en egen läroplan, Lgr 11, och finns som ett alternativ 

till de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav pga. en intellektuell 

funktionsnedsättning. Utbildningen är individuellt anpassad utifrån elevernas förutsättningar och 

behov. Grundsärskolan består av två inriktningar; i den ena, grundsärskolan, läser eleverna 

ämnen. I träningsskolan går de elever som har en måttlig till svår intellektuell 

funktionsnedsättning och som inte kan tillgodogöra sig ämnen i grundsärskolan fullt ut 

(Skolverket, 2011).  Tutt, Powell, och Thornton (2006) menar att utöver en intellektuell 

funktionsnedsättning är det vanligt med tilläggsdiagnoser inom träningsskolan, t.ex. autism eller 
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koncentrationssvårigheter. Läroplanen bygger på fem ämnesområden, estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Vikten av 

kommunikation genomsyrar samtliga. Ett av kunskapskraven för grundläggande kunskaper i alla 

ämnesområden i slutet av årskurs nio är att utifrån elevens förutsättningar, kunna delta i 

kommunikation om olika företeelser. I kunskapskraven för grundläggande kunskaper i slutet av 

årskurs nio står det att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna initiera och avsluta 

kommunikation, uttrycka sina känslor och behov i kända sammanhang och miljöer (Skolverket, 

2011). Vidare står det att: 

 

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen. Eleven reagerar 

igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser. Eleven kan på olika sätt söka 

elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom deltar eleven i att använda 

kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i 

sammanhang relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela (Skolverket, 2011, s. 150). 
 

 

I den centrala delen i ämnesområdet kommunikation, framgår det att läraren ska erbjuda eleverna 

olika kommunikationsverktyg i syfte att förstärka deras kommunikation (Skolverket, 2011). 

Elever med en måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan generellt sägas förstå konkreta 

saker, som t.ex. bilder. De kan vidare delvis uttrycka sig och förstå talspråk om samtalspartnern 

pratar enkelt och konkret. De kan behöva stöd som tecken eller bilder för att förstå sin 

omgivning. De som har en grav intellektuell funktionsnedsättning har ofta flera 

funktionsnedsättningar och använder kroppsspråk, ljud, gester och mimik i kommunikationen. De 

kan ofta uttrycka sina åsikter med ett “gillande” eller “ogillande”. Personer i deras närhet måste 

låta kommunikationen ta tid, då den ofta är fördröjd. Det kan också vara så att kommunikationen 

påverkas av att eleven har en fysisk funktionsnedsättning som en nedsättning av händernas 

finmotorik, vilket kan göra det svårt att fysiskt göra tecken. Det kan också innebära att det för 

eleven är komplicerat att rikta kommunikation eller ta ögonkontakt. Såväl som med alla elevers 

olikheter, så har elever med intellektuella funktionsnedsättningar stora funktionsvariationer 

sinsemellan (Wilder, 2014). 

 

 1.4 Kommunikation, en rättighet 

Skolans styrdokument och FN:s konventioner stödjer uppfattningen att kommunikation är en 

mänsklig rättighet och förutsättning för att lära och vara delaktig i samhället (Skolverket, 2011; 

Ds 2008:23; UNICEF, 2009). I Diskrimineringslagen framgår det att bristande tillgänglighet för 

personer med en funktionsnedsättning är diskriminerande om åtgärder inte vidtagits för att 
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erbjuda en likvärdig tillgänglig miljö som personer utan funktionsnedsättning kan ta del av (SFS 

nr: 2008:567). Lärmiljön i skolväsendet ska anpassa kommunikationen utifrån de individuella 

behov som finns hos eleverna (Skolverket, 2011). 

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det även att alla elever inom inriktning träningsskola ska 

ges möjligheter att stärka sin kommunikativa förmåga. Bland annat genom att stärka förmågan att 

använda symboler, begrepp och ord samt ges möjligheter att uttrycka sig och samtala på olika sätt 

och i olika sammanhang. Eleverna ska ges möjligheter att stärka sin förmåga att samspela med 

andra och att uttrycka sina känslor och avsikter samt att tolka andras. De ska vidare få ta del av 

olika kommunikationsformer som text, film, bild och teater. Elevernas ska ges möjligheter att 

utöka sin förmåga att söka information i syfte att främja självständighet. Då språk, lärande och 

identitetsutveckling ses som nära relaterade ska eleverna ges rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva för att utveckla sina kommunikativa förmågor och därmed öka sin tilltro till sin 

förmåga att kunna kommunicera. Kommunikation har en avgörande betydelse för att lära och 

vara delaktig i samhället vilket framgår i citatet nedan.  

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation 

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

Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället (Skolverket, 2011 s 147). 
 

Skollagen poängterar att utbildning i skolväsendet ska medföra att elever utvecklas så långt som 

möjligt och ska främja lusten att lära i ett livsperspektiv. Elever ska få det stöd de behöver för att 

tillgodogöra sig utbildningen och i så stor utsträckning som möjligt nå kunskapsmålen utifrån 

sina individuella förutsättningar. För de elever som på grund av en funktionsnedsättning har 

svårigheter att nå kunskapskraven ska stödinsatser ges som minskar följderna av 

funktionsnedsättningen. Samtliga som arbetar i skolväsendet ska bidra till att mänskliga 

rättigheter främjas (Skolverket, 2010).  

 

Samhället ska vidta åtgärder för att främja rättigheten att utöva åsiktsfrihet och yttrandefrihet (Ds 

2008:23). Yttrandefrihet är en rättighet även för barn. De har rätt att uttrycka sig i olika former 

som barnet själv väljer som t.ex. i tal, text, bilder eller konstnärlig form. Syftet med utbildning för 

barn ska vara att utveckla barnets fulla potential när det gäller förmågor och personlighet 

(UNICEF, 2009). Att få tillgång till information är en mänsklig rättighet. Information som är 

ämnad för allmänheten ska anpassas så den blir tillgänglig för alla. Samhället ska underlätta 

användning av olika former av AKK, teckenspråk och punktskrift. Personer med en 
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funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut både i utbildning och i samhället på likvärdiga 

villkor som andra (Ds 2008:23). 

 

1.5 Kommunikation och AKK  
 

1.5.1 Hur AKK kan förstås och dess syfte 

AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, är ett samlingsnamn för insatser som går ut 

på att underlätta kommunikationen mellan människor där kommunikationssvårigheter 

förekommer. Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera om rätt förutsättningar och stöd ges. 

Målet med AKK är att alla ska kunna vara engagerade i olika samspelssituationer och delta i de 

aktiviteter de önskar. När vi kommunicerar används flera former av kommunikativa medel, både 

medvetna och omedvetna, så kallad multimodal kommunikation. Parallellt med tal- eller 

teckenspråk används även t.ex. kroppsspråk, blickar, mimik och betoningar. Den mångfasetterade 

kommunikationen kan ge upphov till svårigheter för en del personer med funktionsnedsättning 

när det gäller att förstå eller att själv använda flera kombinerade eller enskilda sätt att 

kommunicera på (Wilder, 2014). AKK syftar till att förstärka kommunikationen och det kan ske 

genom att använda exempelvis tecken, symboler, bilder eller tekniska lösningar (Heister-Trygg & 

Andersson, 2009). 

 

1.5.2 Framväxten av AKK 

Under stora delar av 1900-talet har personer med intellektuell funktionsnedsättning ansetts vara 

en belastning för samhället pga. deras livslånga behov av omsorg (Szönyi, 2005). De har 

historiskt sett varit en utsatt och förtryckt grupp och i många fall placerats på institutioner 

(Munger, Gill, Ormond & Kirschner, 2007). Bland dem fanns människor med stora 

kommunikationssvårigheter som inte fick kommunikativ stimulans (Collier & Self, 2010; 

Mirenda, 1993). Det förekom AKK, men det var snarare undantag än regel och introducerades 

endast till de med små förutsättningar att utveckla ett talspråk. AKK sågs som en sista utväg 

(Estrella, 2000; Romski & Sevcik 2005). Många kliniker och anhöriga var främmande för att 

prova AKK då de trodde att det kunde påverka talutvecklingen negativt (Hourcade, Pilotte, West 

& Parette 2004; Romski & Sevcik, 2005). Vanderheiden (2002), som myntade termen 

Augmentative Communication menar att AKK tidigare ansågs försämra förutsättningarna för att 

utveckla ett talspråk. I USA förekom det att personer inom habiliteringen blev uppsagda när de 

förskrivit olika AKK-hjälpmedel. Vanderheiden valde termen Augmentative communication pga. 
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hur synen var på AKK i samhället. Han ville lyfta fram att hjälpmedel fungerar just stödjande och 

inte som ersättning. 

 

Sedan dess har utvecklingen av AKK gått framåt och antalet individer som är i behov av det har 

ökat (Light & McNaughton, 2012). Faktorer som kan ha en bidragande orsak är bland annat att 

antalet barn inom autismspektrumet har ökat och att medicinska framgångar inom sjukvården 

inneburit att för tidigt födda barn kan överleva idag i större omfattning (Beukelman, 2012; Vincer 

et al., 2006). Light och McNaughton (2012)  samt Beukelman och Mirenda (2013) visar på att 

antalet personer som är i behov av AKK idag representerar ett brett spektrum av olika åldrar, 

funktionsnedsättningar, samhällen och kulturer. Dessa personer bedöms behöva stöd i sin 

kommunikation under lång tid, såväl hemma, i skolan, på fritiden och på arbetsplatsen. Trots att 

AKK har blivit mer accepterat under de senaste 40 åren menar Hustad och Miles (2010) att det 

fortfarande finns individer med komplexa kommunikationssvårigheter som inte får det stöd de 

behöver för att utveckla sin kommunikation. 

 

1.5.3 AKK inom skolans värld 

Heister Trygg (2005; 2010) menar att den vanligaste formen av AKK är tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation, TAKK. Det innebär att man använder tecken för att 

förstärka de betydelsebärande orden i en mening. Grafisk AKK, GAKK omfattar föremål, bilder, 

symboler, talsyntesappar, talapparater eller annan teknik. Det används för att förstärka förståelsen 

och öka samspelet och kommunikationen med omgivningen. AKK kan även göras utan 

hjälpmedel och innebär då att den egna kroppen används genom tecken, gester, kroppsspråk, ljud 

och mimik (Heister Trygg, 2005; 2009). En talsyntesapp medför att en person kan uttrycka sig i 

skrift som sedan översätts till tal och läses upp av programmet. Bilder och fotografier kan 

användas på många olika sätt för att förstärka kommunikationen. Det finns en mängd olika 

symbolsystem som Bliss och Pictogram som har egna system där symboler representerar ord. De 

kan användas i en samtalskarta och innefattar då de symboler som förekommer ofta i 

kommunikationen. Symbolsystemen kan också användas i appar och datorprogam t.ex. Widgit go 

(Mitchell, 2014). PECS, Picture Exchange Communication System, är ett 

bildkommunikationssystem. Det används genom att en person tar upp ett kort med en PECS 

symbol och ger det till en annan person för att få det som symbolen representerar. Det är då av 

stor vikt att det som personen får är intressant och motiverar kommunikationen (Mitchell, 2014; 

Karlsson, 2011). 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Boel%20Heister%20Trygg
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Mitchell (2014) har publicerat en forskningsöversikt där han presenterar ett antal 

undervisningsstrategier som han, utifrån relevant internationell forskning, funnit fungerar inom 

special- och inkluderande undervisning. AKK är en av dessa strategier och enligt Mitchell så 

visar flera studier positiva effekter av att använda AKK när det gäller förmågan att kunna 

kommunicera, använda språk och att läsa och skriva.  Enligt Light och McNaughton (2012) har 

flera forskare påvisat de positiva resultat som AKK ger, t.ex. ökad kommunikationsförmåga. 

Wilder har genomfört en omfattande granskning av 62 vetenskapliga studier, både svenska och 

internationella. Forskaren lyfter fram att alla personer, oavsett om man har ett verbalt tal eller har 

svårt att förstå ett talat språk, kan vara delaktiga i olika samspelssituationer med hjälp av AKK. 

En rad olika tekniska hjälpmedel beskrivs som underlättar kommunikationen för personer med 

omfattande fysiska funktionsnedsättningar (Wilder, 2014). Det finns flera varianter av 

talapparater som exempelvis “BIGmack”. Genom att trycka på den spelas en förinspelad fras 

eller ett ljud upp (Lancioni et al 2006, Lancioni et al., 2008). Om eleverna ska kunna använda sig 

av tekniska hjälpmedel som stöd i sin kommunikation, måste de själva förstå att de kan påverka 

sin omgivning genom hjälpmedlen. De måste förstå sambandet mellan orsak och verkan (Blain-

Moraes & Chau, 2012). Personer i elevens närhet kan även använda sig av föremål som signal för 

den aktivitet som ska ske. Det kan t.ex. vara att personalen visar en sked som symboliserar att det 

är dags för mat (Ogletree & Crawford, 2009). 

 

Samtalsmatta, som är en form av AKK, lyfts av bland annat Hanson (2015) som ett effektivt sätt 

för människor med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar att kunna uttrycka sina 

åsikter, vilket även Murphy and Cameron (2008) kom fram till i en studie med 48 deltagare. 

Genom att använda en dörrmatta med bilder för det ämne som ska samtalas kring, kan t.ex. 

bilderna symbolisera en visuell skala som ja/nej eller andra alternativ. Eleverna får då möjlighet 

att uttrycka sin känsla eller uppfattning kring ett ämne. För att förstärka bilderna kan tecken som 

stöd tillämpas (Hanson, 2015). 

 

I en svensk rapport, Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och 

vuxna inom habiliteringen, (Backman et al., 2015) granskas och presenteras forskning inom 

aktuellt område. Utifrån 67 vetenskapliga studier rekommenderar författarna metoder som kan 

vara gynnsamma för att utveckla kommunikation och språk. Det framkommer att bildbaserad 

AKK, samtalsapparater och sociala berättelser är gynnsamma. Författarna menar att 

kommunikation har en avgörande betydelse för lärande, delaktighet och självständighet. AKK är 

nödvändigt för en del elever i deras process att utveckla kommunikation. Wilder (2014) menar att 

http://www.tandfonline.com/author/Blain-Moraes%2C+Stefanie
http://www.tandfonline.com/author/Blain-Moraes%2C+Stefanie
http://www.tandfonline.com/author/Chau%2C+Tom
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oavsett vilken form av AKK som används är den gemensamma nämnaren för samtliga former av 

AKK att användaren är beroende av sin omgivning för att kunna kommunicera. Det krävs att 

omgivningen har kompetens kring AKK och att den kommunikativa miljön är anpassad efter 

varje elevs förutsättningar. Det är även betydelsefullt att AKK introduceras så tidigt som möjligt. 

Wilder betonar vidare att lärmiljön i skolväsendet ska ge eleverna förutsättningar för att utveckla 

sin kommunikativa potential till fullo. Att utveckla möjlighetera att kommunicera med sin 

omgivning är en förutsättning för delaktighet och för att kunna uttrycka sin vilja. 

  

1.5.4 Utmaningar och risker med AKK 

Det finns en mängd olika former av AKK och det krävs kompetens för att välja former som bäst 

passar individen. Hänsyn till vilka former av AKK som individen vill använda och hur måste 

visas. En individ kanske inte är lika lockad av att använda former som syftar till att uttrycka ett 

behov utan föredrar kanske former som syftar till att underlätta socialt samspel. Sättet att 

kommunicera på måste också kunna förstås av omgivande personer och deras kompetens kring 

AKK är därför av stor betydelse (Beukelman & Mirenda 2013; Mitchell, 2014). Tekniken går fort 

framåt och det är av vikt att omgivande personer är uppdaterade på området. En del AKK 

apparater kan upplevas som utpekande eller tråkiga och då kan individen föredra att använda t.ex. 

Ipad istället. Tekniska hjälpmedel som används kan gå sönder och därför behöver individen 

kunna kommunicera på flera sätt. Hjälpmedel kan också passa bättre för olika åldrar och behöva 

bytas ut efter hand (Mitchell, 2014).  

 

1.6 Hur upplevelsebaserat lärande kan förstås och dess syfte 

Upplevelsebaserat lärande kan definieras och benämnas på olika sätt. I studien har vi stött på 

benämningar som aktivt lärande, erfarenhetsbaserat lärande, entreprenöriellt lärande och konkret 

lärande. Vi har valt att benämna det upplevelsebaserat lärande, eftersom betoningen ligger på just 

upplevelsen. Kolbs (2014) teori Experiential learning beskriver att direkta upplevelser av 

verkligheten och erfarenheterna därifrån är kärnan i lärandet. Att reflektera och samtala om det 

upplevda med andra möjliggör lärande av nya begrepp och en ökad förståelse kring det upplevda.  

 

Upplevelsebaserat lärande handlar om att eleverna får samspela i en stimulerande 

undervisningsmiljö där de upplever det som ska läras, till skillnad från klassisk undervisning. 

Upplevelsebaserat lärande ger eleverna en djupare insikt om ämnet eftersom läraren ofta först har 

en förberedande genomgång före själva upplevelsen som sedan följs upp och utvärderas, vilket 
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gynnar lärandet enligt Heath och Alfredsson (2006). Carver (1996) beskriver att 

upplevelsebaserat lärande utgår från en helhetssyn där människan ses som en hel varelse som 

tänker, känner, har en själ och är både social och fysisk. I upplevelsebaserat lärande har 

erfarenheter av upplevelser, känslor och sinnen en central betydelse. Eleverna är aktiva i sitt 

lärande och lär tillsammans med andra, vilket även Tutt, Powell och Thornton (2006) ser som 

betydelsefullt. De betonar dock att socialt samspel kan vara svårt för elever med vissa 

funktionsnedsättningar som t.ex. autism. Carver (1996) menar att upplevelsebaserat lärande har 

stor betydelse i lärandeprocessen. I undervisningen ses elevernas erfarenheter som en resurs och 

att de är värdefulla för allas lärande. Upplevelsebaserat lärande kan innefatta en mängd aktiviteter 

som bland annat utomhuspedagogik, rollspel, vänskapsövningar, samarbetsövningar, experiment, 

praktiska och estetiska aktiviteter.  

 

Forskning t.ex. Kayes (2002) har påvisat att upplevelsebaserat lärande har blivit allt vanligare 

under de senaste tre decennierna. En orsak till det är enligt Freire en framåtväxande kritik mot de 

traditionella undervisningsmetoderna där eleverna förväntas inhämta kunskaper genom att läraren 

undervisar från katedern och/eller eleverna läser själva och gör uppgifter i läroböcker (Freire, 

1982). De traditionella sätten att lära ut, har utmanats med nya sätt att tänka kring undervisning, 

bland annat med upplevelsebaserat lärande. Eleverna uppmanas allt mer att reflektera över sitt 

eget lärande i förhållande till det som de upplever konkret (Kirschner, Sweller & Clark, 2006). 

Kolbs teori Experiential learning har starkt stöd i forskningen och ett stort antal användare inom 

olika former av utbildning (Manolis, Burns, Assudani & Chinta, 2013). Kolbs teori skiljer sig 

från traditionell undervisning där läroböcker är i fokus för lärandet. I traditionell undervisning 

finns risk för att eleverna lär sig mycket fakta men har svårt att använda det sedan i verkligheten. 

I en upplevelsebaserad undervisning finns nya möjligheter för lärande för personer med olika 

lärstilar vilket gör undervisningen mer effektiv (Manolis et al., 2013). Att få utforska naturen 

utifrån sitt eget intresse och genom att använda alla sina sinnen är en stor fördel i 

lärandeprocessen. Det skapar en nyfikenhet och vilja att lära, bland annat genom att eleverna 

själva får utforska hur t.ex. vatten kan te sig i olika former, flytande-is (Klaar & Öhman, 2014).   

 

I en studie av Nijs (2015) studerades hur personer med grava flerfunktionsnedsättningar 

samspelar med varandra. Det framkom att det viktigaste är att eleven har någon att dela 

aktiviteten med, innehållet i aktiviteterna ansågs mindre viktigt. En slutsats av forskaren är att 

social interaktion är viktig för alla och att gemensamma upplevelser leder till en ökad chans att 

utveckla social kompetens genom den erfarenhet de skapar tillsammans. 
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2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur 14 verksamma lärare i grundsärskolan, 

inriktning träningsskolan, upplever att AKK och upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas 

kommunikation i träningsskolan och vara möjliga vägar till att nå målen i ämnesområdet 

kommunikation. Studiens frågeställningar är följande: 

 

● Hur upplever lärare att AKK kan främja elevernas kommunikation i träningsskolan?  

● Hur upplever lärare att upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas kommunikation i 

träningsskolan? 

● Hur upplever lärare att AKK och upplevelsebaserat lärande kan vara möjliga vägar till att 

nå målen i ämnesområdet kommunikation? 

 

3. Teoretisk referensram 

Vi har valt att utgå från Kolbs (2014) lärandeteori Experiential learning. Kolb har inspirerats av 

bland annat Dewey, Parker Follett och Vygotskij. Grundtanken inom Deweys lärandeteori är att 

vi lär genom att göra, vi lär genom att använde föremål, begrepp och pröva olika möjligheter och 

metoder (Lundgren, 1998). Parker Follet poängterade att relationer är grunden för lärande. Hon 

menade att när vi människor möts under en upplevelse så framkallar vi lärande och utveckling 

hos varandra (Kolb, 2014). Vygotskij menade att människan är en social varelse som lär genom 

samspel med andra där kunskaper och erfarenheter växlas mellan människor (Säljö, 2005). 

Vygotskij betonade att språk är det viktigaste redskapet för att hantera sin tillvaro och nödvändigt 

för att kunna samspela med andra (Kolb, 2014). Relationer, kultur och gemenskap ses som tre 

grundläggande pelare inom sociokulturell teori (Kolb, 2014; Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

I Kolbs lärandeteori sker lärandet genom direkta upplevelser i alla miljöer där det finns mänskligt 

liv. Ett grundläggande antagande är att idéer formas och omformas genom erfarenheter. Han 

menar att i varje situation går vi in med mer eller mindre utvecklade idéer om det fenomen vi ska 

lära oss. Lärandet sker i en process där tidigare kunskap kompletteras eller byts ut mot ny 

kunskap i takt med att vi får prova oss fram. Både Kolb och Dewey anser att sinnen, känslor och 

reflektion kring upplevelser är viktiga komponenter i lärandet. Båda anser också att 

lärandeprocessen innefattar att kommunicera, bilda begrepp och pröva sina nya insikter. Kolb 

menar vidare att lärandeprocessen sker i en social process, vilket tydligt kan relateras till 

Vygotskij (Kolb, 2014). 
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Kolb (2014) åskådliggör lärandeprocesen i en cirkel som har fyra faser. Den första fasen 

innefattar att konkret uppleva något där upplevelsen påverkas av våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Den andra fasen innebär att reflektera och försöka förstå och sätta ord på upplevelsen. 

I den tredje fasen blir lärandet mer abstrakt, begrepp och antaganden bildas om det upplevda. I 

den fjärde och sista fasen prövas begreppen och antagandena i andra praktiska situationer. När vi 

har reflekterat och förstått upplevelsen så leder det till nya insikter som kan användas i andra 

situationer. När vi prövar våra insikter i en ny situation ger de oss nya upplevelser och cirkeln 

börjar om. 

 

Vi valde att utgå ifrån Kolbs lärandeteori då vi fann den relevant för vår studie. Centralt i teorin 

är att upplevelsebaserat lärande, kommunikation och samspel är grunden för lärandet.   

Hittills har vi presenterat studiens bakgrund, syfte och frågeställningar samt teoretisk 

referensram. I följande avsnitt presenteras studiens metodavsnitt. 

                                                                                                                                                                                           

4. Metod 

4.1 Metodansats 

Då studien bygger på intervjuer om hur 14 verksamma lärare inom träningsskolan upplever att 

AKK och upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas kommunikation och vara möjliga vägar 

till att nå målen i ämnesområdet, har vi valt att utgå från en kvalitativ metodansats som är 

inspirerad av fenomenologin. Fenomenologi är förståelseinriktad och forskaren vill skapa en 

förståelse för upplevelser av ett fenomen. Det är alltså inte fenomenet i sig som väcker intresse 

hos forskaren utan det är hur fenomenet upplevs och skapar betydelse för deltagarna i studien 

som är centralt. Fenomenologisk forskning blir meningsfull genom att forskaren tolkar mänskliga 

upplevelser utifrån en helhetssyn och i ett sammanhang (Szklarski, 2014). En fenomenologisk 

ansats kan med fördel användas när forskaren vill skapa förståelse för hur ett antal individer 

upplever ett fenomen i sin vardag som samtliga har erfarenheter kring. Syftet är att skapa en 

djupare förståelse för vilken betydelse fenomenet har för individerna i studien. De kan även 

användas i syfte att utveckla användandet av fenomenet. Frågorna i intervjuguiden i en 

fenomenologisk undersökning är breda och generella där deltagarna får berätta om sina 

erfarenheter kring fenomenet. De uppmanas även berätta om i vilka sammanhang och situationer 

de upplevt fenomenet (Creswell, 2013).   
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Merriam (2002) menar att det finns två grundläggande kriterier för att kunna tillämpa 

fenomenologi som metodansats. Det första kriteriet handlar om att det som studeras måste vara 

ett fenomen som kan vara av allmänt intresse i en viss tid. Då grundsärskolan är en del i 

samhället, ser vi det som allmänt intresse. Det andra kriteriet innebär att forskaren fokuserar 

kunskapsintresset på det som är väsentligt i den utforskade upplevelsen. Vår studie uppfyller 

båda kriterierna då den fokuserar hur 14 verksamma lärare inom träningsskolan upplever att 

AKK och upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas kommunikation och vara möjliga vägar 

till att nå målen i ämnesområdet kommunikation. 

 

Enligt Creswell (2013) och Fejes och Thornberg (2015) är en studie med en fenomenologisk 

ansats teorigenererande, dvs. att den inte utgår från en teori utan i forskningsprocessen skapas en 

teori utifrån empiriskt material. Vi har inte haft som avsikt att skapa en teori. Vi valde därför att 

endast inspireras av fenomenologin. Vi har utgått från Kolbs (2014) lärandeteori, vår 

förförståelse och erfarenheter i studien.  

 

4.2 Metodval 

Vi valde att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsteknik för att nå vårt syfte och 

besvara våra forskningsfrågor. Eftersom vi avsåg att beskriva och analysera lärares upplevelser 

av ett fenomen ansåg vi att kvalitativa intervjuer var en adekvat metod att arbeta med. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att när forskningsfrågorna innehåller ordet hur vilket våra 

forskningsfrågor gör, kan det vara relevant att göra kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer 

ger möjligheter att på ett djupare plan i forskningen beskriva deltagarnas upplevelser av ett 

fenomen ur deras eget perspektiv. Intervjuerna innebär möjligheter att utifrån det deltagarna 

väljer att berätta ställa följdfrågor och på så vis kunna beskriva lärarnas upplevelser på ett 

innehållsrikt sätt. Både Fejes och Thornberg (2015) och Kvale och Brinkmann (2014) påtalar att 

intervju som datainsamlingsteknik med fördel kan användas när studien syftar till att undersöka 

hur deltagarna själva beskriver och förklarar sina upplevelser kring ett fenomen samt hur de 

hanterar det.  

 

4.3 Planering och förberedelser inför intervjuerna 

Innan vi genomförde våra intervjuer tematiserade vi ett syfte för studien och tre forskningsfrågor 

som vi ämnade få svar på. Därefter reflekterade vi över vilken datainsamlingsteknik och 

metodansats vi skulle utgå ifrån. En halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor och med 
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låg grad av struktur utformades (Kvale och Brinkmann, 2014). Guiden innehöll många frågor 

men tanken var inte att alla skulle ställas utan att det kunde användas som stöd- eller följdfrågor 

utifrån det läraren valde att berätta. För att se att intervjuguiden var hållbar, gav relevant 

information och för att undvika missförstånd genomförde vi en pilotintervju (Creswell, 2013). Vi 

genomförde den tillsammans och med en speciallärare som är en kollega till en av oss. Syftet var 

att reflektera över vår roll som intervjuare och se över frågornas karaktär. Pilotintervjun 

medförde att intervjuguiden reviderades och några frågor förenklades och förtydligades. Guiden 

innehöll frågor som: Vad innebär kommunikation för dig? Hur ser du på upplevelsebaserat 

lärande som en väg för eleverna att nå målen i ämnesområdet kommunikation? 

 

Under intervjuerna hade vi som ambition att vara lyhörda för det som deltagarna delgav oss och 

följa upp med följdfrågor vid behov. Det tillvägagångssättet tar Kvale och Brinkmann (2014) upp 

när de beskriver den kvalitativa intervjun som ett hantverk där forskaren måste vara flexibel i 

intervjusituationen. En annan viktig aspekt som betonas är betydelsen av att vara påläst och 

intresserad av ämnet för att få ett meningsfullt samtal. Vi läste in oss på området och hade även 

erfarenheter genom vårt arbete i träningsskola respektive specialskola för elever som är döva eller 

har en hörselnedsättning. Under planeringsstadiet och genom hela forskningsprocessen 

reflekterade vi över datamaterialet och vårt tillvägagångssätt utifrån syfte och frågeställningar.  

4.4 Urval 

För att nå 14 lärare av relevans för undersökningens syfte valde vi att göra ett strategiskt urval 

utifrån den information som beskrev skolorna på deras respektive hemsidor. Vi granskade en stor 

mängd grundsärskolors hemsidor i sökningen efter skolor som uppfyllde våra tre kriterier. Det 

första kriteriet var att grundsärskolan skulle ha inriktning mot träningsskola. Det andra att skolan 

själv beskrev att de använder AKK och för det tredje att de arbetade med upplevelsebaserat 

lärande. En del av de skolor som valdes ut beskrev att de använde både AKK och 

upplevelsebaserat lärande men använde andra begrepp. Utifrån detta skrev vi en lista på relevanta 

skolor. Tanken var att vi skulle intervjua 14 lärare på sju olika träningsskolor, två lärare på varje 

skola. Vi kontaktade totalt 12 skolor. En del skolor svarade inte eller hade inte möjlighet att delta 

med två lärare. Slutligen fick vi samtycke från 14 lärare på nio träningsskolor i sju olika städer 

och som arbetade med elever i årskurs ett till och med nio.  

 

Samtliga lärare i studien hade en pedagogisk examen som lärare, förskollärare eller 

fritidspedagog. Alla förutom en hade kompletterat sin grundutbildning med specialpedagogik, 
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antingen fristående kurser eller ett program. Åtta av lärarna var specialpedagoger, tre var 

speciallärare och en var förstelärare. Tre av lärarna ansvarade för utbildning inom TAKK på sina 

skolor. Samtliga lärare arbetade som klasslärare förutom två som arbetade som idrottslärare 

respektive AKK-pedagog. Lärarnas erfarenheter av att arbeta inom grundsärskolan efter examen 

hade stor spridning från ett år till över 25 år. Flera hade många års erfarenheter av att tidigare 

arbetat inom andra yrken med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning som t.ex. på 

boenden eller inom habiliteringen. Flera av lärarna hade utbildningar med sig inom t.ex. 

teckenspråk, TAKK, PECS, Teacch, musik, rytmik samt Karlstadmodellen. En lärare var utbildad 

taktilterapeut och beröringspedagog. En lärare hade deltagit i olika projekt och gjort filmer och 

böcker kring AKK. Flera lärare beskrev också att de utvecklade sin kompetens och fann 

inspiration genom sociala medier som att delta i facebookgrupper som t.ex. AKK-gruppen eller 

Appar i särskolan.  

4.5 Genomförande av intervjuer 

Utöver pilotintervjun som vi hade som gemensam utgångspunkt genomförde vi sju intervjuer var. 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas respektive skolor. Vi såg det som en fördel då 

deltagarna själva valde platsen för intervjun vilket kan upplevas som en trygghet enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012). Vid ett par tillfällen 

kom annan personal in i rummet under intervjun. Men vi upplevde inte att det störde i någon 

större omfattning eller hade någon större betydelse för innehållet i intervjun. 

 

Under intervjuerna strävade vi efter att deltagarna skulle ha det största talutrymmet och där vi 

som intervjuare sammanfattade delar av innehållet i syfte att klargöra. Deltagarna gavs då 

möjlighet att förtydliga vår uppfattning av vad som framkommit, vilket Kvale och Brinkmann 

(2009) tar upp som ett positivt tillvägagångssätt. De betonar vidare vikten av att vara medveten 

om sitt eget beteende och hur det påverkar deltagaren och att vara uppmärksam på de signaler 

som deltagaren sänder ut. Vi strävade efter att vara medvetna och reflektera över hur vårt 

bemötande kan ha påverkat undersökningen. 

 

Intervjuerna började med några uppvärmningsfrågor i syfte att skapa en avslappnad atmosfär, 

vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar kan påverka intervjuns utfall. Samtliga intervjuer 

spelades in, vilket de vidare anser ger intervjuaren större frihet och möjlighet att fokusera på 

innehållet i intervjun. Inspelningen underlättar även bearbetningen då den finns kvar och kan 

lyssnas på igen för att undvika eventuella missförstånd. Intervjuerna varade 1-1,5h och 
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avrundades genom att deltagaren fick frågan om den ville ta upp något mer innan intervjun 

avslutades.  

 

4.6 Transkription, analys och tolkning  

Vi valde att skriva ut intervjuerna i en adekvat skriftspråklig form. Vi skrev ut intervjuerna 

ordagrant men de pauser, betoningar eller talljud som eh, öh, mm och dylikt utan relevans för 

studiens syfte skrevs inte ut då vi inte avsåg att göra en språklig analys. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att syftet med utskriften avgör vilken form av utskrift som är lämpligast. Vår avsikt 

var att skapa en utskrift där lärarnas upplevelser är det centrala och meningsfulla för analysen.  

 

Undersökningens rådata analyserades genom en så kallad Ad hoc metod där flera analystekniker 

används (Fejes & Thornberg, 2015). Creswell (2013) belyser en analysmetod där forskaren först 

skapar sig en helhetsbild av rådata innan den bryts ner i mindre delar. Analysen kan då inledas 

med att forskaren noterar kärnord som senare kan användas när kategorier skapas. Vi valde att 

inleda vår analys genom denna teknik och noterade kärnord som t.ex. samspel och AKK. När 

transkriberingen var utförd färgkodades utskriften. Vi använde oss av Google Drive och lade upp 

alla transkriberingar där. Vi transkriberade och färgkodade de intervjuer vi genomförde var för 

sig men genom Driven hade vi båda tillgång till alla transkriberingar och möjlighet att genom 

hela processen se vad den andre gjorde. Vi kunde då också kommentera varandras 

transkriberingar och tillsammans hitta värdefulla likheter och skillnader i lärarnas berättelser. Vi 

färgkodade genom att använda oss av ett antal färger som symboliserade olika delar i studien. 

Exempelvis var AKK en färg och kärnord en annan. Tekniken kategorisering (Kvale & 

Brinkmann, 2009) användes sedan där intervjuutskrifterna strukturerades genom att väsentligt 

innehåll för undersökningens syfte har formulerats om och kategoriserats. Genom att vi jämförde 

skillnader och likheter samt noterade kärnord delades materialet in i olika kategorier som senare i 

processen bildade rubrikerna i resultatet. Därefter sammanställde vi lärarnas upplevelser. 

Analysen fortsatte genom att vi tolkade och drog slutsatser utifrån sammanställningarna med 

utgångspunkt i Kolbs lärandeteori, ett historiskt perspektiv, ett rättighetsperspektiv och för 

studien relevant forskning som återfinns i avsnittet bakgrund. 

 

 4.7 Etiska överväganden 

Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, regler och riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2002; 2011) i syfte att värna om deltagarnas integritet. Ett missivbrev (Bilaga 1) skickades till 
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samtliga deltagare och ett informerat samtycke inhämtades innan studien startade. Vi informerade 

även om konfidentialitet, dvs. att deltagarna inte skulle kunna identifieras i studien. De 

informerades även om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan 

om de så önskade. Vidare gavs information om nyttjandeaspekten, dvs. om hur datamaterialet 

hanteras och används samt att rådata som de inspelade intervjuerna endast används i studien. 

Under studiens gång förvarades alla data på ett säkert ställe, och efter att vi avslutat 

transkriberingsfasen förstördes den (Vetenskapsrådet, 2002; 2011). 

 

4.8 Användbarhet 

Resultatet av vår undersökning ser vi i hög grad som användbart. Fejes och Thornberg (2015) 

beskriver begreppet användbarhet med att resultatet i en kvalitativ forskning kan komma till nytta 

och användas av andra i liknande sammanhang. Ett användbart resultat kan öka förståelse för ett 

fenomen och kan inspirera andra att se nya möjligheter. Vi menar att vårt resultat kan inspirera 

exempelvis andra lärare inom träningsskolan till att se nya didaktiska möjligheter. Vårt resultat 

kan även vara användbart för lärare inom andra skolformer som arbetar med elever som är i 

behov av särskilt stöd som t.ex. språkstöd och alternativa undervisningsformer.  Även i 

undervisningen för nyanlända elever kan resultatet inspirera lärare och öppna upp för nya 

tillvägagångssätt.  

 

4.9 Validitet och trovärdighet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan undersökningen valideras på en rad olika sätt under 

forskningsprocessen gång. Då granskas kvaliteten i forskningen genom att granska om den 

verkligen undersöker det den avser att undersöka. Metodvalet granskas också för att bedöma om 

den valda metoden är lämplig utifrån undersökningens syfte. Att forskaren medvetet arbetat på ett 

grundligt och systematiskt sätt och beskrivit sitt tillvägagångssätt ökar trovärdigheten. Vi 

strävade efter att arbeta utifrån detta och genom hela forskningsprocessen reflekterade och 

diskuterade vi tillsammans kring vår undersökning och hur vi kan arbeta för att den ska hålla god 

kvalitet, vara validerad och trovärdig. Creswell (2013) betonar vikten av att forskare är medvetna 

kring sin roll i forskningen och hur forskningen kan påverkas av vilka forskarna är som personer. 

Bland annat påverkas forskningen av forskarnas förståelse av ett fenomen, deras erfarenheter, 

bakgrund och kultur. Vi har strävat efter att vara medvetna och reflektera över vår roll genom 

hela undersökningen och hur bland annat våra tidigare erfarenheter och förförståelse kan ha 

påverkat vårt resultat, våra tolkningar och slutsatser.  
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5. Resultat 

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares upplevelser av hur AKK och 

upplevelsebaserat lärande kan främja elevernas kommunikation och vara vägar till att nå målen i 

ämnesområdet kommunikation. I det här avsnittet redovisas studiens resultat med utgångspunkt i 

våra forskningsfrågor. Vi valde att använda oss av citat i texten för att synliggöra lärarnas röster. 

 

5.1 Hur kommunikation kan förstås och främjas 

Samtliga lärare betonade vikten av samspel och bemötande för att främja elevernas 

kommunikation. Flera lärare beskrev att de ansåg att kommunikation är samspel. De definierade 

kommunikation som det viktigaste området i träningsskolan. De hänvisade till rätten att 

kommunicera, dvs. göra val, kunna uttrycka sin vilja, intressen, önskemål och behov och att 

kunna påverka sitt liv. Flera lärare beskrev kommunikation som ett socialt samspel där människor 

möts, delar upplevelser, känslor och tankar.  

 

Kommunikation är det viktigaste av allt. Kommunikation är en förutsättning för att man ska fungera. För 

kan man inte kommunicera då blir man väldigt ensam. Det blir missuppfattningar, frustration och 

aggressivitet. Eller bara att man blir passiv. Samspelet är viktigt, att man tittar på varandra och att vi övar att 

fråga varandra. Vad ska du göra på rasten och då tittar man och väntar på svaret. Så det blir ganska mycket 

mellan eleverna också (L 6) 

 

Flera lärare beskrev att de hade elever som saknade verbal kommunikation och som 

kommunicerade på andra sätt genom så kallad multimodal kommunikation. Alla lärare betonade 

vikten av att hitta kommunikationsverktyg och alternativa sätt att kommunicera på som fungerade 

för varje elev.  

 

Alla människor är kommunicerande varelser och på något sett kommunicerar man. Även om man kanske 

har jättesvårt att röra sig så kanske man kan visa med blicken. Och då är det min uppgift som vuxen bredvid 

att bekräfta det de säger (L 5) 
 

Kommunikation är makt och självstyre. Det är absolut det viktigaste ämnet. Kommunikation handlar om att 

hitta verktyg, försöka få eleven att tala om vad den vill. Även om du inte har ett talat språk, så kan det ju 

finnas andra alternativ (L 14) 
 
 

Samtliga lärare i studien beskrev att samspel och kommunikation var en förutsättning och grund 

för att utvecklas och lära. Ungefär hälften av lärarna tog upp att de föredrog att arbeta i grupp 

med eleverna och inte en-till-en. De upplevde att elevernas kommunikation och lärande 

främjades av att vara tillsammans.  
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Vi gör gemensamma upplevelser och samspelar med varandra. Ja hela tiden försöker vi jobba tillsammans, 

det är få situationer som man jobbar en-till-en. Jag tycker inte det är så utvecklande. Jag tycker det är viktigt 

att de får input från sina kompisar (L 3)  
 

Några lärare beskrev att träningsskolan var intresse- och motivationsstyrd. Om eleverna inte fann 

undervisningen motiverande och intressant så deltog de inte. Lärarna poängterade att upplevelser 

och AKK skapade motivation. Flera lärare betonade vikten av att eleverna fick möjligheter att 

uttrycka sin vilja, intressen, önskningar och behov genom att t.ex. kunna påverka sin skolgång, 

välja aktiviteter och säga nej till det de inte ville göra. Det sågs som viktigt att erbjuda eleverna 

alternativ då det ökade motivationen. 

 

Se mig, ge mig input så jag kan välja vad jag vill göra med mitt liv. Att jag kan tala om vad jag tycker om 

och inte, det är det viktigaste. Och med massor av humor och glädje. Vi kan inte lära barnen, de kan bara 

lära oss. Att vi är lyhörda och lyssnar på vad de vill säga oss. Det är ju fantastiskt, vår elevgrupp jobbar ju 

bara utifrån motivation annars stänger de ner (L 3) 
 

 

Flera lärare betonade ett bemötande där elevernas intressen tillvaratogs och att det skapade 

motivation och medförde att eleverna ville uttrycka sig, samspela och vara aktiva. Flera menade 

också att struktur och tydlighet skapade motivation. Höga förväntningar sågs av några lärare som 

en förutsättning för att eleverna skulle komma vidare i sin kommunikation.  

 

Jag tänker att det gäller att sikta mot stjärnorna så kanske vi når trädtopparna (L 1) 

 

Några lärare beskrev att träningskolan tidigare var mer omsorgsinriktad men betonade att det nu 

var och måste vara mer inriktat mot lärande. De berättade att det fortfarande fanns de som har ett 

äldre synsätt där lärandet inte sattes i fokus. En del personer de mött under sin yrkesverksamma 

tid hade gett uttryck för att AKK kunde påverka talutvecklingen negativt. Lärarna poängterade att 

den synen inte hörde hemma i träningsskolan idag. Att utmana kommunikativt och medvetet 

arbeta med kommunikationen i alla situationer sågs av många som viktigt. Lärarna hade en syn 

på skolan som framförallt kunskapsinriktad och inte omsorgsinriktad. Två lärare beskrev att deras 

elever hade ett stort omsorgsbehov i skolan och att det måste tillgodoses för att ett lärande skulle 

kunna ske. De såg det som sitt ansvar att ett lärande skedde i stå stor omfattning som möjligt 

utifrån elevernas förutsättningar. 

 

Ett bemötande där medvetenhet kring elevernas förutsättningar för att utveckla sin 

kommunikation togs av några lärare upp som viktigt. De beskrev att de hade elever som pga. 
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sjukdomar eller operationer kunde ha långa perioder av frånvaro och att deras kommunikativa 

förmågor då kunde ha minskat. De menade att kommunikationen kunde förändras och att de på 

nytt måste anpassa sig till elevens förutsättningar. En lärare poängterade vikten av att förstå att en 

person som har en utvecklingsstörning kanske inte förstår allt rent kognitivt men att de har 

samma känslor som alla andra och behöver bli bemötta med respekt. Läraren uttryckte en 

problematik kring begreppet utvecklingsstörning och hur det används idag.   

 

En slutsats var att många av lärarna upplevde att samspel var kärnan i elevernas kommunikation. 

Flera menade vidare att samspel är kommunikation inom träningsskolan. Flertalet av lärarna 

upplevde att elevernas kommunikation främjades när de fick vara tillsammans i grupp istället för 

att arbeta en-till-en.   

 

5.2  Hur AKK kan förstås och användas 

Alla lärare upplevde att AKK var en förutsättning för att kommunikationen skulle fungera i 

träningsskolan. Samtliga lärare använde sig av AKK och valde form utifrån elevernas behov, 

intresse och förmåga. Nästintill alla använde tecken som stöd, de flesta använde även taktila 

tecken, kroppsspråk, bilder, foton, föremål eller signaler för att förstärka kommunikationen 

ytterligare. Många av lärarna beskrev att de jobbade medvetet med språk och kommunikation i 

alla situationer. Tre beskrev att de använde tecken som stöd i hög omfattning och tecknade i stort 

sett allt som sades. De lärarna strävade efter att skapa en så teckenrik miljö som möjligt och 

upplevde att deras elever utvecklade sin kommunikation enormt sedan de hade fått tillgång till en 

teckenrik miljö. Andra lärare beskrev att de endast stödtecknade de mest betydelsefulla orden 

med hänvisning till att det blev för komplicerat och rörigt för deras elever om de använde för 

mycket tecken. De menade att man med fördel kunde komma överens i arbetslagen om vilka 

tecken som borde användas så det inte blev för mycket.  

 

Nästan alla använde bilder eller föremål i dagsschemat. De flesta använde Ipad eller dator och 

någon form av program som Symwriter, Ebba Editor, Widgit Go eller In print. Ungefär hälften av 

lärarna använde ofta någon form av samtalsapparater som BIGmack. Två lärare tog upp att 

Ipaden kunde ersätta talapparater för de elever som kunde hantera en Ipad. En del lärare använde 

sociala berättelser, PECS, pekkartor, taktila tecken, ögonpek eller samtalsmatta. Ett fåtal lärare 

använde Smartboard, mobiltelefon och appen Viber. En lärare använde Viber för att 

kommunicera med en elev som besökte sitt hemland och upplevde att alla elever tyckte det var ett 

spännande sätt att kommunicera på. Teacch, tydliggörande pedagogik, användes av två lärare för 
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att förstärka och tydliggöra med bilder, t.ex. I dagsschemat där det klart framgick vad eleven 

skulle göra, var det skulle göras och med vem.  

 

Två lärare betonade att skriften var en viktig förstärkning i kommunikationen. En del lärare 

beskrev att deras elever uppfattade och förstod en del ordbilder och använde det i 

kommunikationen. Några elever visade intresse för skrift och skapade enkla texter med stöd av 

läraren. Andra elever hade inte förmåga att uppfatta bokstäver. En del elever kunde läsa texter där 

ritade tecken förstärkte texten. 

 

Vi tycker att tecken är vägen till språket och också vägen till att skriva så småningom. För de börjar bli lite 

intresserade av bokstäver nu och då kan man bokstavera alfabetet och så. Vi har ett program på datorn som 

heter Ebba Editor och där har jag skrivit ut meningar, teckenbilder och ord ihop. Jag ser att det här är en 

metod som fungerar för alla. Det är nyckeln och vägen till att läsa också (L 6) 
 

 

Nästintill alla lärare beskrev att de hade en eller flera elever som på grund av t.ex. en 

hjärnsynskada inte kunde uppfatta och tolka bilder. Några upplevde att det kunde vara lättare för 

eleverna att uppfatta och tolka en film eller bilder som visas på Ipad då det blev ett annat djup än 

i en pappersutskrift. 

 

Signaler användes av många som t.ex. en bild på en aktivitet eller föremål som fanns i 

omgivningen som elevens badkläder när det var dags för bad. Då fick eleven känna, lyssna och 

lukta på badkläderna som en signal. Två lärare betonade vikten av att medvetet använda 

signalerna som fanns i miljön. 

 

Om vi ska ha ett behandlingsbad så kanske det räcker att jag är otroligt medveten om nu luktar det här, 

känner du vad det luktar? Om jag är medveten på alla signaler som ligger i min omgivning så är ju det 

mycket bättre än att jag, en halvtimme innan har visat en baddräkt som eleven ändå har glömt när vi är på 

badet. De kan inte hålla i minnet ändå om de får saker som signaler (L 11) 

 

Samtliga lärare använde olika former av AKK för att främja elevernas kommunikation. De valde 

AKK utifrån elevernas förutsättningar, intressen och behov. En slutsats var att lärarna upplevde 

att AKK inte bara främjade kommunikationen utan ansågs vara nödvändigt och en förutsättning 

för att deras elever skulle kunna kommunicera.  
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5.3 Hur upplevelsebaserat lärande kan förstås och användas 

I rådatan kunde vi urskilja fler än 30 olika upplevelser som lärarna menade främjade elevernas 

kommunikation. Lärarna arbetade med upplevelsebaserat lärande på en rad olika sätt. Det 

handlade främst om att lära med flera sinnen och göra saker tillsammans. 

 

Men jag tänker John Dewey learning by doing och så tänker jag mycket att eleverna ska få testa olika saker 

och upplevelser och att det måste vara okej för eleverna att misslyckas. Man måste ju få testa. Man testar 

och det går dåligt och då testar man igen och sen så kan man (L 2) 
 

Upplevelsebaserat lärande beskrevs av flera lärare som ett sätt att ersätta mer traditionella 

undervisningsformer som att erbjuda konkreta alternativ istället för att lära genom böcker. En del 

arbetade upplevelsebaserat i verkliga miljöer som i en ishall, i en frisörsalong eller vid en 

cirkusplats. Andra byggde upp verklighetstrogna miljöer i skolan, t.ex. café eller fredagsdans. 

Flera arbetade med konkret material som naturföremål. Lärarna arbetade medvetet med att främja 

elevernas kommunikation i upplevelserna i olika omfattning. Några lärare betonade vikten av att 

vara språkligt medveten och klä upplevelserna i ord. De strävade både inför, under och i 

uppföljningen av upplevelserna att utmana eleverna kommunikativt. De utmanade även eleverna 

språkligt i diskussioner om de gemensamma upplevelserna och uppmuntrade dem att ställa frågor 

till varandra. Samtliga lärare ansåg att det var positivt om upplevelserna återkom flera gånger. De 

menade att det skapade möjligheter för eleverna att förstå upplevelserna på ett djupare plan och 

befäste lärandet. Det medförde också möjlighet att kommunicera och problematisera kring 

upplevelsen. Mer än hälften av lärarna menade att elevernas förståelse ökade om de erbjöds att 

lära tillsammans med andra och med alla sina sinnen. 

 
Men jag tänker att det är att man inte bara hör vad det är jag försöker förmedla utan att man faktiskt GÖR 

saker tillsammans så att det får nån form av mening och förståelse. Jag kan sitta här och berätta att snö 

smälter för dig. Har du svårt med det abstrakta tänkandet så säger det nog inte dig så mycket, men tar vi in 

snö och känner på det tillsammans så tror jag att du får en annan förståelse kring att snö smälter (L 12) 
 

5.4 Lärarnas upplevelser av hur elevernas kommunikation kan främjas genom AKK 

och upplevelsebaserat lärande   

En lärare arbetade med upplevelsebaserat lärande varje vecka, t.ex. att åka till en sjö. Eleverna 

upplevde de verkliga miljöerna med alla sina sinnen. Läraren tog med föremål och spelade in ljud 

via Ipad. Under upplevelserna använde läraren tecken som stöd och kroppsspråk för att förstärka 

ord och begrepp. Veckan efter återskapades miljön på skolan och upplevelsen dramatiserades. 

Föremålen och ljudinspelningen medförde att sinnesintrycken av upplevelsen kunde återkallas på 
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skolan. Ord och begrepp som fanns naturligt i upplevelsen repeterades i dramatiseringen. 

Ljudinspelningen av skolbussen användes som signal när dramatiseringen började och slutade.  

 
 
Vi är ute och upplever saker. Vi kan inte berätta om sånt som vi aldrig har upplevt. Upplevelser och nya 

erfarenheter som vi förstärker med dramat. Och får in nya begrepp och ord. För våra elever kan det ju vara 

att bara känna igen någonting som att veta hur man åker en stadsbuss. Det handlar om att man lär genom 

sinnena och själva lärandet kan ju vara vad som helst. Verkliga situationer (L 4)   

 

Att arbeta med teman utifrån naturen eller årstider lyftes av flera lärare som positivt för att stärka 

förståelsen i lärandet. En lärare beskrev arbetet med ett blåbärstema som inleddes med att i 

morgonsamlingen visa eleverna blåbärsris med blåbär. Eleverna fick känna, lukta och smaka på 

blåbären. De pratade om var blåbärsris växer och att de skulle gå ut i skogen och plocka blåbär. 

Läraren poängterade vikten av att vara språkligt medveten i alla situationer och utmana elevernas 

kommunikation. Hon strävade efter att skapa en så teckenrik miljö som möjligt och upplevde att 

det främjade elevernas kommunikation enormt. Bilder och föremål användes också. När de hade 

plockat blåbär tillagade de sylt och muffins. De fick se, smaka, lukta och känna på blåbär i både 

skogen, i klassrummet och när de var tillagade. De skrev små böcker om blåbärstemat och 

kombinerade då både text, ritade tecken och bilder. Läraren upplevde att skriften var en viktig 

förstärkning i kommunikationen för hennes elever.  

 

En del lärare menade att det var betydelsefullt att skapa verklighetstrogna miljöer i skolan. En 

lärare beskrev hur de arbetade med Nobelfesten. Tillsammans med eleverna skrev de 

inbjudningskort. De skapade en känsla av den verkliga miljön och använde AKK som tecken, 

kroppsspråk, föremål, högtidligt beteende samt syn och ljudintryck från den verkliga Nobelfesten 

via smartboard. De dukade fint och tände ljus och åt tillsammans. Eleverna fick medaljer utifrån 

sina intressen som t.ex. teknikpris. Att uppleva tillsammans var det som ansågs mest 

betydelsefullt, vad upplevelsen bestod av sågs som mindre viktigt. Lärarna utmanade eleverna 

kommunikativt genom att träna på de ord och tecken som fanns i de naturliga miljöerna. 

Liknande upplevelser skapades ofta på flera av skolorna som t.ex. café. En slutsats var att i de 

skapade miljöerna bestod kommunikationen framförallt av samspel som förstärktes med AKK. 

Lärarna menade att elevernas kommunikation främjades genom att de fick samspela med andra. 

De fick då träna på att uttrycka sig och försöka tolka vad andra uttryckte.  
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Många lärare menade att det var utmanande att förbereda en upplevelse då eleverna kunde ha 

svårt för abstrakt tänkande. De flesta gjorde därför upplevelsen först. En lärare började i regel 

alltid det upplevelsebaserat lärande abstrakt.  

Det började med att jag frågade om han visste vad pengar var för nåt. Han visste vad pengar var. Så jag tog 

fram våra låtsaspengar och han kände igen tiokronan, tjugolappen, enkronan, femtiolappen och 

hundralappen, sen blev det svårare. Vi pratade om pengars värde och var man får pengar ifrån. Vi hade 

bilder och han visste att man kunde gå till banken (L 9) 

 

De besökte sedan en bank och pratade om vad man kunde göra på banken. Samtalet fortsatte 

kring varför man behöver pengar och togs vid ett tillfälle vidare till en ny miljö, affären. Läraren 

hade en muntlig dialog med eleven och använde AKK som bilder och enstaka stödtecken vid 

behov. Utifrån det drog vi slutsatsen att hon skapade möjligheter för eleven att utvecklas 

kommunikativt när hon utgick ifrån elevens förkunskaper och strävade efter att vidga elevens 

uppfattning och erfarenheter kring pengar i en dialog.   

 

Musik, drama och sagor var andra exempel på vad många lärare såg som upplevelsebaserat 

lärande som främjande kommunikationen. Lärarna menade att i musiken kunde alla delta med 

kroppsspråk, gester, tecken och instrument. Eleverna fick möjlighet att samspela och inspireras 

av varandra. En del förtydligade innehållet i en sångtext genom att läsa den som en saga och 

dramatisera den med hjälp av bilder, tecken eller föremål. Dramat sågs som ett naturligt tillfälle 

att utveckla elevernas kommunikation och sätta ord på fenomen. En lärare beskrev arbetet med en 

saga. 

 
En elev gick i en klass med talande elever och han hade pekkarta. De andra klasskamraterna berättade en 

saga och då ville han också berätta. Då fick han göra det med en Go Talk som hade 24 rutor. Vi jobbade 

med den här sagan så länge. Vi gjorde bilder och han fick vara med och bestämma hur sagan skulle byggas 

upp. Och så bjöd han in mig när han skulle berätta den första gången. Då var det nästan så man kände att 

tårarna var nära. Så häftigt! Åh, wow nu var det han som berättade och vilket spännande sätt! (L 10) 

 

Utifrån citatet ovan drogs slutsatsen att läraren la stor vikt vid att erbjuda eleven en tillgänglig 

lärmiljö där eleven kunde känna sig delaktig. Genom att använda AKK skapades förutsättningar 

för eleven att uttrycka sin vilja, berätta sin saga och samspela med de andra eleverna.  

 

Ytterligare en slutsats av studien var att lärarnas arbete med upplevelsebaserat lärande medförde 

att eleverna fick möjlighet samspela med varandra i en mångfald av verkliga eller 

verklighetsbaserade miljöer och konkreta lärandesituationer. Samtliga lärare ansåg att det var 
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positivt att upplevelsen återkom flera gånger för att det förstärkte och befäste lärandet. Alla 

menade att upplevelser var nödvändigt för att eleverna skulle ha något att kommunicera om. 

Utifrån ovanstående blev slutsatsen att samtliga lärare i studien upplevde att AKK och 

upplevelsebaserat lärande främjade elevernas kommunikation på en mängd olika sätt.  De ansågs 

dessutom vara förutsättningar för att eleverna skulle kunna utveckla sina kommunikativa 

förmågor.  

 

5.4.1 Kan eleverna använda sina erfarenheter av samspelet i upplevelserna i andra 

situationer och kommunicera om dem? 

Många av lärarna upplevde att det kunde vara svårt att avgöra om deras elever kunde generalisera 

och använda det de lärt sig i andra situationer. De beskrev att en del elever klarade det i en del 

situationer. Några tog upp att en del elever i träningsskolan var på en mycket tidig 

utvecklingsnivå och främst var “här och nu” och att det för dem kunde vara mycket svårt att 

reflektera över något de tidigare gjort och ta med sig det in i nya situationer. Återkommande 

aktiviteter upplevdes som lättare för eleverna att generalisera.  

Ja, det ingen tvekan att de kan göra det. Det bästa är ju om man kan göra samma upplevelse flera gånger då 

kan de känna igen. Och det här med stadsbussen har vi gjort flera gånger. Vi har en elev som är väldigt 

otålig och han visste ju inte vad det var att åka buss och det vart ju en jätterolig upplevelse med glädjetjut 

och så. Och första gången vi stod där vid hållplatsen då var det ju väldigt tråkigt och otåligt. Men nästa gång 

vi stod där och skulle göra samma sak då var det inte en tillstymmelse till otålighet. Då visste han vad som 

skulle komma (L 4) 
 

En lärare berättade att eleverna hade jobbat med återvinning och sorterat både i skolan och på en 

återvinningsstation. Efteråt så hade en elev börjat göra det hemma också. Några kunde använda 

sina erfarenheter och sortera avfall i Alfons Åbergs återvinningsapp. En del elever kunde också 

berätta med hjälp av AKK vad de hade gjort hemma eller i skolan och det kunde också vara ett 

sätt att ta med sig sina kunskaper. Flera lärare beskrev att eleverna kunde använda sina 

erfarenheter från de skapade cafémiljöerna där samspel var en stor del av kommunikationen i 

andra situationer. Föräldrar hade kommenterat att deras barn helt plötsligt kunde samspela och 

sitta med och fika med släkten. En lärare beskrev att när de besökte ett hotell för att hämta 

spatillbehör blev de erbjudna att äta frukost i hotellbuffén. De hade skapat liknande miljöer på 

skolan tidigare. Personalen var säkra på att eleverna kunde använda det i en ny samspelssituation 

i en hotellmiljö. 

Och då hade vi med fem elever och då kunde vi tryggt säga, JAA! Vi går gärna in och sätter oss i 

frukostbuffén med det här gänget och det var inga problem. För vi hade verkligen tränat på det här och det 
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var så himla självklart. Och så satt vi där bland de här fina herrarna som satt med sina datorer och där satt vi 

och käkade frukost (L 11) 

 

En slutsats var att elevernas förmåga att kunna använda sina kunskaper i nya situationer varierade 

från elev till elev. En del kunde överföra samspel och kommunikation från upplevelserna till nya 

situationer för andra var det betydligt mycket svårare. 

 

5.5 Lärarnas upplevelser av AKK och upplevelsebaserat lärande som möjliga vägar 

för att nå målen i ämnesområdet kommunikation 

Samtliga lärare var eniga om att AKK var en förutsättning för att kommunikationen skulle 

fungera i träningsskolan då ingen av dem hade elever som kommunicerade endast via talspråk. 

Flera beskrev att några av deras elever inte kunde göra sig förstådda när de började i skolan och 

att de med olika former av AKK hade fått verktyg och förutsättningar för att kommunicera med 

andra. Samtliga lärare ansåg att AKK var en förutsättning för lärande och utveckling. Men hur 

AKK upplevdes som en möjlig väg för eleverna att nå målen i ämnesområdet kommunikation var 

svårare att besvara. Flera problematiserade och ställde frågan vad innebär målen egentligen när 

eleverna deltar och bedöms utifrån sina individuella förutsättningar?  Lärarna upplevde också att 

AKK är en så självklar kommunikativ strategi i träningsskolan och menade att AKK är 

kommunikation. Vi drog slutsatsen att problematiken lärarna lyfte var möjliga orsaker till att de 

uppfattade det som problematiskt att svara på våra frågor om måluppfyllelse.  

 

Att utveckla kommunikationen är ju bland det viktigaste i uppdraget. För jag tänker att det är ju det som 

skapar möjligheter för en delaktig livsstil sen längre fram. Jag tänker framförallt att AKK gör det möjligt att 

nå målen. Utan det inte en chans (L 2) 

 

AKK är ovärderligt. De här verktygen som förstärker, bekräftar och ger en möjlighet att förmedla något. Jag 

ser det som en rättighet för våra elever att ha tillgång till bilder, till Ipad, till sitt dagsschema. Att få en slags 

kontroll också av sin vardag. Schemat är ovärderligt tycker jag, det ger en grundtrygghet (L 14) 
 

En lärare menade att eleverna kunde nå målen på olika sätt. Exempelvis att dramatisera en saga 

istället för att bara läsa den sågs som ett alternativ och komplement för att få en läsupplevelse och 

utveckla sin förmåga att berätta. 

 

Jag tänker att det här är ju elevernas sätt att nå målen i läroplan. De ska ju också få den här läsupplevelsen 

och det här med att utveckla en berättelse. Så istället för att kunna läsa så får de böckerna på det här viset 

och får ord och begrepp. Vad är en kråka, hur låter den? Och den har vingar och näbb (L 10) 
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Några beskrev att det var en utmaning att åskådliggöra målen för eleverna så att det blev tydligt 

vad de jobbade mot. En del försökte synligöra målen för eleverna genom att tydliggöra små 

konkreta mål med bilder men upplevde att det för flera elever var för abstrakt ändå. Många av 

lärarna arbetade med elever som hade ett begränsat abstrakt tänkande och därför blev målen 

problematiska att åskådliggöra. Flera av lärarna uttryckte att deras elever hade ett “här och nu” 

tänkande och därför kunde det även vara problematiskt att prata om både det som har skett och 

det som kommer att ske. Flera lärare beskrev att det är en förutsättning att använda AKK för att 

kunna bedöma elevernas kunskaper. 

 

Det är ju med AKK man kan få reda på vad de verkligen kan. Annars är det ju svårt att veta. Vad har de lärt 

sig? Det är först när de kan kommunicera på ett eller annat sätt som man förstår vad de kan (L 6) 

 

Alla lärare beskrev att de såg upplevelsebaserat lärande som en förutsättning för att eleverna ska 

kunna nå målen i ämnesområdet kommunikation. De menade att eleverna måste få direkta 

upplevelser för att förstå och lära. Ska eleverna lära sig om t.ex. vatten måste de få uppleva vatten 

med sina sinnen. Eleverna lär sig inte vad vatten är genom att läsa om vatten i en bok då det kan 

vara för abstrakt. Flera menade att eleverna måste uppleva olika saker för att ha något att prata 

om och för att lära nya ord och begrepp. Några lärare problematiserade även frågorna om 

upplevelsebaserat lärande och måluppfyllelse. De menade att upplevelsebaserat lärande i 

träningsskolan var lika självklart som användandet av AKK och ställde sig frågan hur de annars 

skulle bedriva undervisningen. 

 

Upplevelsebaserat lärande ger större möjligheter nå målen? Ja det tänker jag absolut. Men det förutsätter ju 

att det finns en person där som faktiskt kan sätta ord på det som finns runt om. Och att när man faktiskt gör 

så får man även språket runt det man gör och att det befästs. Jag vet inte riktigt hur man skulle göra annars? 

(L 2) 

 

Några nämnde också att elever i träningskolan kunde ha stora behov av att få uppleva nya saker 

då deras tidigare upplevelser kunde ha varit mycket begränsade. Flera lärare ansåg att 

upplevelsebaserat lärande befäste kunskaper.  

 

Samspel där vi delar en upplevelse och där barnen har möjlighet att uttrycka önskemål och behov.  All 

kunskap bottnar ju i att man förstår samband och att man får begrepp. Och få realupplevelser som man kan 

bygga sin verklighet på. När det gäller kommunikationen och det som står i läroplanen så är det en 

grundförutsättning att man erbjuder bra innehåll och skapar förutsättningar till samspel (L 13) 
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Sammanfattningsvis drog vi slutsatsen att samtliga lärare i studien upplevde att AKK och 

upplevelsebaserat lärande inte enbart var möjliga vägar, utan nödvändiga förutsättningar för att 

främja kommunikationen och nå målen.  

 

5.5.1 Utmaningar och risker med AKK och upplevelsebaserat lärande 

Trots att AKK och upplevelsebaserat lärande sågs som förutsättningar för att främja elevernas 

kommunikation och nå målen beskrevs en del utmaningar och risker med både AKK och 

upplevelsebaserat lärande. Exempel som lyftes var att PECS pärmen inte uppdaterades eller att 

elevens kommunikation var begränsad till ett kommunikationshjälpmedel som rent fysiskt kunde 

glömmas kvar eller försvinna. Då berövades eleven den kommunikationskanal som han eller hon 

behärskade och kunde förmedla sig med. Brist på kompetens lyftes som den största utmaningen, 

både inom skolans värld men även i familjen och ute i samhället. Deltagarna menade att 

samhällets bristande kunskaper om AKK skapade hinder och begränsningar för de som använder 

AKK. 

Jag anser att har man inte kunskap om den kommunikativa miljön så är det lika bra att vi skippar det här för 

då fungerar det inte (L 10) 
 

Flera av lärarna beskrev dilemmat med att AKK fungerar i skolans värld men inte i samma 

omfattning utanför skolan. 

 

Det fungerar i den här miljön men sen kommer man till en annan miljö där de liksom nej men vi gör inte så 

här.  Ja vad gör jag då? Då berövar jag ju eleverna möjligheten. Jag kan ju inte först öppna dörren och sen… 

För om inte de har den här möjligheten eller en person som känner dem som kan tolka eller berätta och 

involvera eleverna… ja då... det känns förskräckligt när jag tänker på det (L 11) 
 

Flera lärare menade att det ibland tenderade att bli för tekniskt eller motoriskt svårt och menade 

att grunden för ett lyckat lärande var att AKK måste vara lätt att använda utan att det ska kännas 

kravfyllt och stressigt. En av lärarna menade däremot att det borde ingå i anställningen, precis 

som behörighetskravet, att lärare måste vara intresserade av att lära sig allt vad tekniken kan 

erbjuda.  

 

Jag påstår att alla kan. Jag påstår att det handlar mera om motivationen. Det är inte många men vi stöter på 

dem som känner motvilja mot all apparatur till exempel (L 14) 
 
 

Fem av lärarna upplevde inte några risker eller utmaningar med AKK, så länge de användes på 

ett medvetet sätt och hade ett uttalat syfte. Lärarna upplevde inte att det fanns några större 

utmaningar med att arbeta upplevelsebaserat. Ett par tog upp att det kunde vara en utmaning att få 
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tiden till förberedelser att räcka till och att förflytta sig utomhus för de skolor som inte hade 

tillgång till fordon och hade rullstolburna elever. Ett par lärare tog upp att det kunde vara en 

utmaning att få med alla i personalen då en del kunde vara kritiska till nyare 

undervisningsformer. Flera lärare uttryckte vikten av att omgivande personer har ett öppet 

förhållningssätt och viljan att prova nya kommunikationsmöjligheter. 

 

I studiens resultat ovan har vi redogjort för våra tolkningar av lärarnas upplevelser och våra 

slutsatser. Nedan följer en diskussion kring studiens olika delar. 

 

6. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens metodval och hur det kan ha påverkat studien, därefter för 

vi en diskussion kring det resultat vi fått fram. Vi redogör för våra tolkningar och slutsatser 

relaterat till tidigare forskning, skolans styrdokument och Kolbs lärandeteori som återfinns i vår 

bakgrund. Avsnittet avrundas med några sista reflektioner och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med en ansats inspirerad av fenomenologin. Centralt 

i fenomenologin är att beskriva och analysera hur ett fenomen upplevs och skapar betydelse för 

deltagarna i deras vardag (Szklarski, 2015). När forskningen syftar till att skapa förståelse för 

upplevelser av fenomen som samtliga deltagare har erfarenheter kring menar Creswell (2013) att 

en fenomenologisk ansats med fördel kan tillämpas. Vårt syfte, metodval, ansats och urval av 

deltagare kan anknytas till fenomenologin. Urvalet av deltagare i studien var strategiskt och 

medförde att vi kom i kontakt med lärare som arbetade med olika former av AKK och 

upplevelsebaserat lärande. Vi genomförde sju intervjuer var och utgick då ifrån en gemensam 

pilotintervju. Pilotintervjun medförde att vi reviderade en del frågor i intervjuguiden. Nu i 

efterhand är vi av uppfattningen att vår intervjuguide kunde ha reviderats ytterligare. I guiden 

hade vi med frågor som exempelvis om eleverna använde samma former av AKK hemma som i 

skolan och ställde följdfrågor utifrån det. Vi valde att inte redogöra för lärarnas upplevelser av 

det i resultatet, då det föll utanför vårt syfte. Vi anser även att ett par ordval som är med i guiden 

kunde ha byts ut mot mer passande som exempelvis utmaningar och risker istället för nackdelar. 

 

Under hela forskningsprocessen strävade vi utifrån Kvale och Brinkmann (2014) att reflektera 

över vårt tillvägagångssätt och hur vi som intervjuare har påverkat utfallet av resultatet. Kvale 
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och Brinkmann lyfter att det kan vara fördelaktigt om det är en person som intervjuar i en studie 

så att strukturen blir likvärdig. Vi är medvetna om att valet att genomföra intervjuerna enskilt kan 

ha medfört att vi uppfattat och tolkat deltagarnas berättelser på olika sätt därför att vi utgått från 

våra respektive erfarenheter och förförståelse. Det kan också ha medfört att vi ställt olika 

följdfrågor utifrån deltagarnas berättelser. Vi har också enskilt transkriberat de intervjuer vi 

genomfört. För att säkerställa att vi genomförde transkriberingarna på ett likartat sätt valde vi att 

lägga upp transkriberingarna på Google Drive så att vi båda hade tillgång till samtliga 

transkriberingar. Vi kunde då också tillsammans diskutera och analysera transkriberingarna. 

Creswell (2013) poängterar vikten av att forskare är medvetna om att deras individuella 

erfarenheter, förståelse och bakgrund kan påverka resultatet. Vi har strävat efter att vara 

medvetna kring det. Vi anser att studiens resultat har hög trovärdighet då vi genom hela 

processen tillsammans reflekterat över innehållet i bland annat intervjuerna och transkriptionerna 

därav. Vi har också beskrivit vårt tillvägagångssätt på ett systematiskt sätt för att stärka 

trovärdigheten. Fejes och Thornberg (2015) menar att när resultat i en kvalitativ studie är till 

nytta för andra och därmed kan användas av andra i liknande situationer så innebär det att 

resultatet är användbart. Vi anser att resultatet av vår undersökning i hög grad är användbart. Vårt 

resultat kan inspirera andra lärare, både inom grundsärskolan och inom andra skolformer. Vi har 

genom hela processen värnat om deltagarnas integritet genom att vi följt Vetenskapsrådets (2002; 

2011) riktlinjer och regler i forskningsprocessen. Deltagarna har informerats om de etiska 

aspekterna vi utgått ifrån kring samtycke, frivilligheten att delta, nyttjandeaspekten samt 

konfidentialitet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi valde att använda Kolbs (2014) teori Experiential learning då vi ansåg att den ingående 

beskriver upplevelsebaserat lärande. Centralt i teorin är gemensamma upplevelser, känslor, 

sinnen, relationer och samspel samt kommunikation. Den betonar vikten av att lära tillsammans 

med andra och reflektera och tolka upplevelser för att utveckla begrepp och förståelse. Utifrån det 

anser vi att teorin var relevant att utgå ifrån i vår undersökning. Hade vi valt att utgå från en 

annan lärandeteori hade vårt resultat sannolikt sett annorlunda ut. Nedan diskuteras resultatet 

utifrån vårt syfte och frågeställningar. 
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6.2.1 Hur kommunikation kan förstås och främjas 

Light (1990) menar att omgivande personer kan erbjuda kardborreband för att underlätta och 

undanröja hinder i kommunikationssituationer. Deltagarna erbjöd eleverna kardborreband bland 

annat i form av AKK och upplevelsebaserat lärande. I resultatet framkom det att deltagarna 

upplevde att både AKK och upplevelsebaserat lärande var nödvändigt och förutsättningar för att 

eleverna skulle utveckla sin kommunikation och främja lärandet i stort.  

 

Flera av deltagarna betonade elevernas rätt att kommunicera dvs. uttrycka sin vilja, känslor, 

önskemål, intressen och behov och med kommunikationen kunna påverka sina liv.  Rätten till 

kommunikation beskrivs också i skolans styrdokument och FN:s konventioner (Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2011; Ds 2008:23; UNICEF, 2009). I diskrimineringslagen framgår det att det är 

diskriminerande när en miljö för allmänheten inte är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning. De ska kunna delta i både utbildning och i övriga samhället på lika villkor 

som andra och därför ska användandet av AKK, teckenspråk och punktskrift underlättas (SFS nr: 

2008:567). I läroplanen (2011) står det att elevernas lärmiljö ska vara anpassad till deras 

individuella förutsättningar att kommunicera. Vi ser det som en rättighet att elevernas omgivning 

och kommunikativa miljö anpassas utifrån deras individuella kommunikationsformer. För det 

krävs att omgivande personer har tillräcklig kompetens kring exempelvis AKK för att anpassa 

miljön. Flera deltagare menade att det fanns brister framförallt i kompetensen både inom men 

framförallt utanför skolans värld. I läroplanen framgår det att elever inom träningsskolan ska få 

samspela med andra och få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka egna och tolka andras 

känslor och avsikter. De ska vidare få rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. Språk och 

kommunikation är grunden för delaktighet i samhället (Skolverket, 2011). Några av deltagarna i 

studien använde skrift i undervisningen och såg det som en stor fördel för elevernas möjligheter 

att kommunicera. Flera deltagare hade elever som inte kunde uppfatta och tolka bokstäver och 

använde därför inte skrift i sin undervisning.  

 

Wilder (2014) betonar att den kommunikativa miljön eleven ingår i måste vara anpassad utifrån 

elevens individuella förutsättningar. En slutsats av studien var att deltagarna anpassade den 

kommunikativa miljön utifrån sina elevers behov och förutsättningar. Det kan även relateras till 

direktiven i läroplanen (2011) och Kolbs tanke om att varje människa är unik (Kolb, 2014). 

Oavsett vilka former av AKK som deltagarna använde med sina elever så syftade de till att 

möjliggöra för eleverna att delta i olika lärandesammanhang där de gavs möjlighet att lära och 
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förstå nya begrepp och ord genom att få uppleva dem i konkreta sammanhang. Detta stämmer väl 

överens med intentionen med AKK som den formulerats av Beukelman och Mirenda (2013). 

 

De flesta av deltagarna i studien menade att kommunikationen i deras skolor bestod av samspel 

och AKK. Enligt Mitchell (2014) är AKK en strategi som med fördel kan tillämpas i 

undervisningen för att förstärka förmågan att kunna kommunicera, läsa och skriva. Flera av 

eleverna i deltagarnas närhet var begränsade i sitt sätt att uttrycka sina tankar, vilja, behov och 

intressen och därför blev samspelet för många kärnan i kommunikationen. Wilder (2014) betonar 

i likhet med deltagarna samspelets betydelse för att utveckla kommunikation.  Många av 

deltagarna lade tonvikten på att eleverna skulle få samspela med varandra och upplevde att deras 

kommunikation främjades av att vara tillsammans i grupp, vilket överensstämmer med Kolbs 

(2014) resonemang att lärandet är en social process. Tutt, Powell och Thornton (2006) instämmer 

i det. Samtidigt betonar de att det kan finnas vissa svårigheter för t.ex. elever med autism att 

utveckla lärandet i samspel med andra. Deltagarna gav inte uttryck för det utan menade tvärtom 

att när eleverna observerade andra samspela i olika miljöer och sammanhang medförde det att de 

själva kunde få en större förståelse för samspel och själva öva på att delta. I samspelet kunde de 

utveckla sin kommunikativa förmåga genom att bland annat använda tecken, symboler, bilder, 

begrepp och ord. De fick möjlighet att uttrycka sig och samtala på olika sätt och i olika 

sammanhang vilket också framgår i läroplanen att eleverna ska få möjlighet till (Skolverket, 

2011).  

 

6.2.2 Lärarnas upplevelser av hur elevernas kommunikation kan främjas genom AKK och 

upplevelsebaserat lärande 

Alla deltagare menade att AKK var en förutsättning för att främja elevernas kommunikation och 

lärande. Det kan relateras till vad flera av forskarna i vår bakgrund belyser. Både Light och 

McNaughton (2012) och Backman et. al (2015) betonar att olika former av AKK är nödvändigt 

för att en del elever ska kunna kommunicera. De anser att kommunikation är grundläggande för 

att kunna vara delaktig och främja självständighet. Samtliga deltagare använde olika former av 

AKK med sina elever. De vanligaste formerna var tecken som stöd i olika omfattning, 

kroppsspråk, samtalsapparater, bilder, foton, föremål och signaler samt olika former av 

symbolprogram. Flera av deltagarna använde signaler för att förstärka kommunikationen och öka 

förståelsen för ett händelseförlopp. Det tar även Ogletree & Crawford (2009) upp som 

betydelsefullt för att skapa en förståelse kring lärandet, exempelvis använde deltagare en 

baddräkt eller doften i ett badhus som signal för att förtydliga att det var dags att bada vilket kan 
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relateras till Wilders (2014) resonemang att signaler kan underlätta förståelsen av en kommande 

händelse. Några deltagare använde föremål som signaler. Två deltagare menade att det var bättre 

att använda naturliga signaler som förekommer i miljön, t ex att eleven fick känna och lukta på 

sin jacka när de skulle gå ut. De menade att det kunde vara för abstrakt om eleven istället fick se 

en bild på en jacka och därför föredrog de att använda naturliga signaler. Bilder, foton och filmer 

användes av många vilket upplevdes som viktigt i processen att konkretisera lärandet. En poäng 

som en av deltagarna lyfte var vikten av att förstå att en bild, föremål eller symbol kan betyda 

olika saker för olika elever. 

 

I Kolbs (2014) teori ses upplevelser och kommunikation som centralt i lärandet. Det som 

utmärker upplevelsebaserat lärande är att de skiljer sig från traditionell undervisning där 

läroböcker är i fokus för lärandet. Alla elever inhämtar kunskap på olika sätt, vilket det i Kolbs 

teori ges möjlighet till (Manolis et al., 2013). Deltagarna såg upplevelsebaserat lärande som en 

förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sin kommunikativa förmåga och ge dem 

möjlighet till ett rikare språk. Att låta eleverna dramatisera verklighetsbaserade lekar, ge dem 

upplevelser i samhället, och få uppleva lärandet med sina sinnen och konkret material sågs som 

positiv för att främja elevernas kommunikation. I många av upplevelserna fick eleverna samspela 

med varandra i ett socialt sammanhang. Deltagarna upplevde att kombinationen av AKK och 

upplevelsebaserat lärande för många elever inneburit att de fått en större förståelse för olika 

upplevelser. De menade att upplevelser av olika slag var nödvändiga för att ha något att prata om 

och att de underlättade att ha en gemensam grund att utveckla kommunikationen ifrån. Detta kan 

relateras till Kolbs (2014) tankar om att direkta upplevelser av verkligheten och erfarenheterna 

därifrån är kärnan i lärandet. Många av deltagarna utforskade naturen tillsammans med eleverna 

med alla sina sinnen, vilket Klaar och Öhman (2014) menar är en viktig del i lärandeprocessen. I 

likhet med Kolb (2014) menade deltagarna att elevernas kommunikation främjades genom att 

reflektera och samtala om upplevelserna. De använde olika former av AKK för att sätta ord på 

det som fanns naturligt runt eleverna i upplevelserna och skapade därmed en ökad förståelse 

kring det upplevda. Detta överensstämmer med Kolb (2014) och Heath och Alfredssons (2006) 

resonemang om att upplevelsebaserad undervisning ökar motivationen och främjar 

kommunikationen genom gemensamma reflektioner och samtal kring det upplevda där även 

förståelsen för nya begrepp utvecklas.  

 

Deltagarna betonade även vikten av att eleverna byggde upp en förväntan och nyfikenhet inför 

det som ska hända om upplevelsen återkom i de skapade miljöerna som café. Vad de 
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dramatiserade sågs som mindre viktigt, vilket överensstämmer med Nijs (2015) resonemang om 

aktiviteternas innehåll inte har någon större betydelse så länge det finns någon att dela den med i 

ett samspel. Det upplevelsebaserade samspelet medför möjligheter för eleverna att utveckla sin 

sociala kompetens. Kolb (2014) menar att lärande grundar sig på upplevelser i ett socialt 

sammanhang där man tillsammans får uppleva.  

 

Utifrån Kolbs (2014) cirkel med fyra faser av upplevelsebaserat lärande tolkade vi det som att 

nästan alla deltagare först gav eleverna konkreta upplevelser, vilket kan relateras till Kolbs första 

fas. Kolbs nästa fas har en tydlig koppling till hur lärarna följde upp upplevelsen. I det skedet, 

den andra av Kolbs faser, reflekterade läraren och eleverna tillsammans över det de upplevt. Vad 

gjorde vi? Vad har vi lärt oss? Detta kunde ske genom att eleverna tillsammans med läraren till 

exempel tittade på bilder eller en inspelad film från upplevelsen. När elever kommunicerar och 

reflekterar om det de upplevt utvecklas deras begreppsuppfattning och även förmågan att 

kommunicera (Heath & Alfredsson, 2006). I det konkreta lärandet benämnde deltagarna relevanta 

ord och begrepp. Det konkreta togs till en mer abstrakt nivå och antaganden kring upplevelsen 

bildades, vilket Kolbs tredje fas utgörs av. Det kunde exempelvis vara att diskutera varför snö 

smälter när det tas in i ett varmt rum. Flertalet av deltagarna erbjöd sina elever att senare prova 

sina nya kunskaper och erfarenheter i ett nytt sammanhang vilket Kolbs fjärde fas i cirkeln utgörs 

av.  

 

6.2.3 Kan eleverna använda sina erfarenheter av samspelet i upplevelserna i andra 

situationer och kommunicera om dem? 

I vår studie framkom det att en del av deltagarnas elever kunde generalisera och använda sina 

erfarenheter av samspelet under upplevelserna i andra sammanhang. Framförallt gällde det när 

eleverna deltagit i samma upplevelse återkommande gånger. Exempelvis kunde en del elever 

använda sina erfarenheter i nya sampelssituationer som påminde om dem de upplevt tidigare som 

att börja sortera återvinningsbart material i appar eller i hemmet. De kunde också delta i 

cafémiljö eller vid hotellfrukosten. Kommunikationen kunde utvecklas vidare i de nya 

samspelssituationerna. För andra elever var det betydligt svårare att generalisera. Flera deltagare 

betonade vikten av att vara medveten om att elever i träningsskolan är på en tidig 

utvecklingsnivå, och har svårigheter att reflektera över det de upplevt och ta med sig de 

kunskaperna in i nya situationer. Det stämmer väl överens med det Wilder (2014) beskriver kring 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning och deras förmåga till abstrakt tänkande.  
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6.2.4 Lärarnas upplevelser av AKK och upplevelsebaserat lärande som möjliga vägar till 

att nå målen i ämnesområdet kommunikation 

Samtliga deltagare i studien menade att AKK var en förutsättning för att kommunicera eftersom 

många av deras elever saknade ett talspråk och var därför i behov av AKK för att kunna förstå 

och göra sig förstådda i ett socialt samspel. Vidare sågs AKK som en förutsättning för lärande 

och utveckling. Samtliga deltagare upplevde att både AKK och upplevelsebaserat lärande inte 

bara var möjliga vägar utan förutsättningar för att eleverna skulle nå målen. Våra frågor om AKK 

och upplevelsebaserat lärande för måluppfyllelse var för många deltagare problematiskt att svara 

på. Det berodde främst på tre faktorer. För det första problematiserade flera deltagare 

formuleringen i läroplanen (2011) som säger att eleverna ska delta och bedömas utifrån sina 

individuella förutsättningar. Deltagarna ställde sig frågan; Vad innebär då målen egentligen? För 

det andra menade många av deltagarna att kommunikationen inom träningsskolan består av AKK 

och samspel. För det tredje upplevde deltagarna att både AKK och upplevelsebaserat lärande var 

en så självklar del i undervisningen i deras skolor att flera ställde sig frågan hur de annars skulle 

bedriva undervisningen. 

 

Många av deltagarna menade att deras elever hade få upplevelser att kommunicera kring i 

förhållande till sin ålder och såg därför upplevelsebaserat lärande som en förutsättning för lärande 

och utveckling. Samtliga deltagare betonade att eleverna måste få konkreta upplevelser för att 

förstå och lära och ha en gemensam grund att kommunicera kring. Att läsa om t.ex. vatten i en 

bok kunde vara för abstrakt. Istället behövde eleverna få utforska vattnet, se, smaka, känna och 

lyssna. Genom det upplevelsebaserade lärandet lärde eleverna sig nya ord och tecken som fanns 

naturligt i sammanhanget. Genom att vara språkligt medveten och klä upplevelserna i ord och 

använda tecken som stöd, utmanades elevernas kommunikation. Eleverna utmanades även 

språkligt i diskussioner kring gemensamma upplevelser. 

 

6.2.5 Utmaningar och risker med AKK och upplevelsebaserat lärande 

Deltagarna ansåg att både AKK och upplevelsebaserat lärande var förutsättningar för att eleverna 

ska utveckla kommunikation och lärande men gav uttryck för en del utmaningar och risker. 

Wilder (2014) betonar att de som använder AKK för att kommunicera är beroende av omgivande 

personer och att de har relevant kompetens kring aktuella former av AKK. Kompetensen hos 

omgivningen angavs av flera deltagare som den största utmaningen eller risken med att använda 

AKK. De menade att omgivande personer kan ha bristande kompetens samt att många i övriga 

samhället inte kan kommunicera via AKK vilket begränsar elevernas möjligheter att 
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kommunicera. Några deltagare tog upp att en del former av AKK-hjälpmedel kan gå sönder eller 

tappas bort vilket sågs som ytterligare en risk om eleven inte har andra sätt att kommunicera på. 

Det stämmer väl överens med vad Mitchell (2014) och Beukelman och Mirenda (2013) skriver 

om riskerna med AKK. Överlag upplevde inte deltagarna några större utmaningar eller risker 

med att arbeta upplevelsebaserat. Det som nämndes av ett par deltagare var att få tiden till 

förberedelser att räcka till och att förflytta sig utomhus för de skolor som inte hade tillgång till 

fordon. Några deltagare tog upp synen på intellektuell funktionsnedsättning och träningsskolan 

som en utmaning. De menade bland annat att de stött på personer inom skolans värld som har 

haft ett äldre synsätt där omsorg prioriterats högre än lärande. Det kan relateras till Östlunds 

(2012) resonemang om de kritiska rösterna genom åren mot att grundsärskolan har varit för 

omsorgsinriktad på bekostnad av lärandet. Östlund menar att omsorg inte behöver uteslutas när 

lärandet är i fokus och eleverna ställs inför lärandekrav. Samtliga deltagare i studien betonade 

vikten av att träningsskolan ska fokusera på lärandet och ha krav och förväntningar på eleverna. 

Två lärare betonade att omsorg och lärande är nära förknippat och att omsorgen stödjer lärandet. 

Några av dem tog upp att en del kan var kritiska till nyare undervisningsformer och att det därför 

kan ses som en utmaning att få med alla i personalen. Exempelvis kunde en del vara kritiska till 

att arbeta i grupp då det förr var vanligt att arbeta en-till-en. De flesta av deltagarna i studien 

upplevde att kommunikationen främjades genom att arbeta i grupp, vilket även Kolb (2014), 

Heath och Alfredsson (2006) och Carver (1996) tar upp som positivt. 

 

6.3 Avslutande reflektioner  

En deltagare tog upp problematiken kring begreppet utvecklingsstörning som också kritiserats av 

forskare som Bachke (2006) och Fernell, Andelius, Wiberg och Bråkenhielm (2005). Deltagaren 

menade att en person med en utvecklingsstörning har samma känslor som alla andra och att 

nedsättningen är kognitiv vilket även forskarna menar inte klart framgår av begreppet. Dagens 

begrepp intellektuell funktionsnedsättning som har ersatt begreppet utvecklingsstörning i DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2013) ser vi som betydligt mer passande. Men begreppet är 

inte helt implementerat i skolans värld ännu. 

 

Studien visade att deltagarnas elever med en intellektuell funktionsnedsättning hade behov av 

konkreta upplevelser för att förstå och vara delaktig i sitt lärande. Studien visade också att 

elevernas kommunikation främjades på olika sätt när AKK kombinerades med upplevelsebaserat 

lärande. Vi valde att fokusera på ämnesområdet kommunikation men som vi skrev i bakgrunden 
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så genomsyrar kommunikation samtliga ämnesområden och är en förutsättning för ett livslångt 

lärande. Kommunikation är dessutom en mänsklig rättighet och en grund för att leva ett så 

självständigt liv som möjligt och kunna delta i samhället. 

 

Samtliga deltagare i studien upplevde att AKK var en förutsättning för att kommunikationen ska 

fungera i sina respektive skolor. Den främsta slutsatsen i resultat var att samtliga deltagare i 

studien upplevde att både AKK och upplevelsebaserat lärande var förutsättningar för att främja 

elevernas kommunikation och för att nå målen i ämnesområdet kommunikation. AKK och 

upplevelsebaserat lärande ansågs med andra ord inte bara främja kommunikationen och vara 

möjliga vägar mot målen utan ansågs även vara nödvändiga förutsättningar. Vi anser att vårt 

metodval och tillvägagångssätt inneburit att vi har besvarat våra forskningsfrågor och därmed 

uppnått syftet med studien. 

 

Det finns mycket begränsad forskning kring kombinationen av att arbeta med AKK och 

upplevelsebaserat lärande, trots att det är vanligt förekommande inom träningsskolan. Vi ser det 

som anmärkningsvärt att det inte finns mer forskning på området. Några av deltagarna menade att 

träningsskolans elever är en bortglömd grupp som forskningen inte så ofta riktar in sig på. Vi 

uppfattar situationen på samma sätt. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Samtliga deltagare poängterade vikten av samspel och bemötande för att främja 

kommunikationen. Det skulle vara intressant med vidare forskning kring hur ett medvetet 

samspel och bemötande skulle kunna fungera som kardborreband på området.                                                     

 

I skolmiljön är AKK vanligt förekommande och naturligt att använda. Enligt Hustad och Miles 

(2010) har AKK blivit mer accepterat och använt i samhället under de senaste 40 åren. Trots det 

finns det fortfarande individer med komplexa kommunikationssvårigheter som inte får det stöd 

de är i behov av för att utveckla sin kommunikation. Under intervjuerna framkom det att 

deltagarna upplevde att AKK inte används i samma omfattning utanför skolan, i hemmet och på 

fritiden. Flera deltagare menade att familjerna inte fick tillräckligt med stöd för att använda AKK 

i samma omfattning hemma som i skolan. Deltagarna menade också att familjerna hade hittat 

andra kommunikationssätt i hemmet som fungerade där men inte utanför familjen. Vi ser det som 

intressant och föreslår fortsatt forskning kring elevernas möjligheter till kommunikation utanför 

skolan, i hemmet och på fritiden. Hur ser elevernas möjligheter att kommunicera ut när skoltiden 
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är över t.ex. i daglig verksamhet eller i eget boende? Vilka möjligheter finns för dem att 

kommunicera med omgivande personer i samhället och i offentliga rum? Har de tillgång till en 

kommunikativ miljö där deras kommunikation kan fortsätta att utvecklas i ett livslångt 

perspektiv?  
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Bilaga 1 Missivbrev                                                 

 

Hej!           2016-02-01 

 

Vi heter Therese Andersson och Theresé Eriksson. Vi läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola. Under 

vårterminen 2016 skriver vi vår examensuppsats som kommer att handla om AKK, alternativ och 

kompletterande kommunikation, och upplevelsebaserat lärande. Syftet med studien är att 

beskriva och analysera hur 14 verksamma lärare som arbetar med elever som tillhör 

träningsskolan, upplever att AKK och upplevelsebaserat lärande kan främja kommunikation och 

vara möjliga vägar att nå målen i ämnesområdet kommunikation. 

  

Vid sidan av studierna arbetar vi i en specialskola för elever som är döva eller har en 

hörselnedsättning och i en grundsärskola, inriktning träningsskola. Vi har i vårt yrke delvis 

arbetat med AKK och upplevelsebaserat lärande. Vi ser det som intressant att undersöka hur 

lärare upplever att AKK och upplevelsebaserat lärande kan vara möjliga vägar till 

kommunikation då det inte finns så mycket forskning inom detta område. 

  

För att genomföra studien behöver vi komma i kontakt med och intervjua 14 verksamma lärare 

som arbetar med elever som tillhör grundsärskolan, inriktning träningsskola. Nu undrar vi om ni 

vill delta med två lärare och på så sätt möjliggöra vår studie?  Då vi har många intervjuer att 

genomföra önskar vi få komma till er i februari. Intervjun beräknas ta ca en timme. Varje intervju 

genomförs med en lärare och en av oss och vi kommer att spela in intervjun. Det gör vi för att 

kunna gå igenom materialet i lugn och ro och för att undvika eventuella missförstånd som annars 

riskerar att uppstå. 

  

Vi ser etiska aspekter inom forskning som ytterst väsentligt och följer därför riktlinjerna i 

Vetenskapsrådets rapport God forskningsed samt Codex regler och riktlinjer. Det är bara vi som 

kommer att ta del av intervjuinspelningen genom att vi lyssnar av den och genomför en 

transkribering av det som sägs. Ljudinspelningen kommer att förvaras så att utomstående inte kan 

komma åt det, samt raderas efter transkriberingen. Transkriberingen av intervjuerna kommer 

endast att användas i studien och inte vara tillgänglig för andra. I studien kommer deltagarna att 

vara helt anonyma, namn på deltagare och skolor kommer inte att framgå. Vi kommer inte heller 

att skriva ut var deltagarnas skolor ligger geografiskt sätt, då vi anser att det inte är relevant för 
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studiens syfte och resultat. Studien rapporteras sedan i form av vår examensuppsats som efter 

avslutad examen kommer att publiceras i databasen DIVA. 

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt men vi är mycket tacksamma om ni vill ställa upp. Vi 

uppskattar om ni vill svara så snart ni kan om ni har möjlighet att delta i studien. Har ni frågor 

angående vår studie är ni välkomna att kontakta oss, antingen via telefon eller mail. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar 

                                                                                                                                                      

Therese Andersson                                              Theresé Eriksson 

xxx-xxxxxxx                                                               xxx-xxxxxxx 

therese.andersson@xxxx.xx                                    therese.eriksson@xxx.xxxxxxxx.xx   

Student vid Mälardalens högskola                           Student vid Mälardalens högskola 

  

Handledare: 

Jenny Wilder 

Mälardalens högskola 

Mailadress: jenny.wilder@mdh.se 

Telefonnummer: xxx-xxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                       

http://h
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

Inledande frågor   

Berätta lite om dig själv. Utbildning, antal år i yrket. Vad fick dig att börja arbeta i 

grundsärskolan? 

Berätta lite om skolan. Hur många elever går det här och hur många arbetar här. 

 

 

AKK 

● Vad innebär kommunikation för dig? 

 

● Kan du berätta vad du har för erfarenheter kring alternativ och kompletterande 

kommunikation? 

 

● På vilka sätt kommunicerar dina elever? 

 

● Vilka former av AKK använder du i klassen? Beskriv dessa.  

 

● I vilka sammanhang använder du dem? (Samtalskarta, samtalsmatta, pratapparat, 

BIGMack , bilder, förmål, tecken, PECS, bliss, widget, teknik som IPad m.m.)  

 

● Hur tänker du kring möjligheter att utveckla kommunikation med hjälp av AKK? 

 

● Hur ser du på AKK som en väg för eleverna att nå målen i ämnesområdet 

kommunikation? 

 

● Vad innebär AKK för elevernas lärande i stort i skolan? 

 

● Hur tror du att kommunikationen skulle fungera för dina elever utan AKK? 

 

● Kan du se några nackdelar med att använda AKK? 

 

● Använder eleverna samma former av AKK hemma som i skolan? 
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● Har du gått någon utbildning kring AKK? 

 

 

   Upplevelsebaserat lärande 

 

● Vad innebär “upplevelsebaserat lärande” för dig? 

 

● Vilka former av upplevelsebaserat lärande arbetar du med?  

 

 

Nu har jag några frågor mer ingående om upplevelsebaserat lärande. 

Om du tänker tillbaka på ett tillfälle när du har jobbat upplevelsebaserat.  

 

● Hur förberedde du eleverna inför upplevelsen? 

● Använde ni någon form av AKK när ni förberedde upplevelsen?  

● Hur genomförde ni upplevelsen? 

● Använde ni någon form av AKK under upplevelsen?  

● Gick ni igenom upplevelsen på något sätt efteråt och tillsammans försökte förstå och 

reflektera över upplevelsen?   

● Använde ni då AKK?  

● Hur arbetade ni vidare med upplevelsen? 

● Provade ni att göra om upplevelsen efter eleverna lärt sig lite mer kring upplevelsen? 

● Provade ni att göra liknande upplevelser eller utveckla upplevelsen på något sätt? I en 

annan miljö? 

● Använde ni då AKK?  

 

● Kan du beskriva ett annat tillfälle när ni jobbade upplevelsebaserat?  

            Samma frågor som ovan. 

 

● Upplever du att eleverna får nya erfarenheter och kunskaper av upplevelserna ni jobbat 

med som de sen kan använda i andra situationer? 

● Upplever du att de upplevelser som ni jobbar med gynnar elevernas kommunikation? 

Hur? 
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● Hur ser du på upplevelsebaserat lärande som en väg för eleverna att nå målen i 

ämnesområdet kommunikation? 

 

● Vilka fördelar eller möjligheter kan du se med att arbeta upplevelsebaserat? 

 

● Vilka nackdelar eller svårigheter kan du se med att arbeta upplevelsebaserat? 

 

 

 

Kombination AKK och Upplevelsebaserat lärande 

 

● Finns det fler tillfällen då du och eleverna kombinerar AKK och upplevelsebaserat 

lärande? 

 

● På vilka sätt kan de tillsammans främja kommunikationen? 

 

 

Är det något mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 

  

 

 


