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Sammanfattning 
Denna studie har sitt fokus på gymnasiesärskolan och dess individuella program och syftet 

har varit att med fokus på ämnesområdet språk och kommunikation inspirerad av en 

fenomenografisk ansats undersöka, jämföra och kategorisera vad några speciallärare och 

specialpedagoger uppfattar som möjligheter och hinder i sitt arbete med kommunikation med 

elever som har tal- och språksvårigheter. Vilka metoder och material används i arbetet med 

kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter undersöks i studien samt vad 

speciallärarna och specialpedagogerna som deltar i studien uppfattar behöver utvecklas i sitt 

arbete för att förbättra möjligheterna till kommunikation när de arbetar med elever som har 

tal- och språksvårigheter. 

Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation, tal- och språksvårigheter, 

gymnasiesärskola, sociokulturell teori 

Teori 

Studien lyfter fram lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv där man ser på lärande genom 

handlingar i ett socialt sammanhang och där interaktion och samarbete är avgörande för allt 

lärande. Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter och språk 

och kommunikation ses därmed inom den sociokulturella teorin som helt centrala som länk 

mellan barnet och omgivningen. 

Metod 

Studien är kvalitativ och inspirerad av en fenomenografisk ansats och semistrukturerade och 

tematiska intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Studien gör inte anspråk på att 

berätta hur något egentligen är utan jag har i den här studien velat fånga andra individers 

perspektiv och samla information och få kunskap om vad ett antal speciallärare och 

specialpedagoger verksamma på gymnasiesärskolor runt om i Sverige uppfattar som 

möjligheter och hinder när de arbetar med elever med språk och kommunikationssvårigheter.     

Resultat 

I resultatet framkommer fem kategorier av uppfattningar som deltagarna i studien uppfattar 

som möjligheter och hinder i deras arbete med kommunikation med elever som har språk- och 

kommunikationssvårigheter. Kommunikationsvägar till kommunikation, Elevens 

kommunikation - det sociala samspelet, Omgivningen, Samverkan och samarbete samt den 

”Den röda tråden”. Resultaten visar att på de gymnasiesärskolor som deltagit i studien arbetar 

och erbjuder man olika multimodala kommunikationssätt och man tar i de allra flesta fall vid, 

där de andra skolorna slutade i arbetet med kommunikation. Stora möjligheter finns när 

insatser för kommunikationsutveckling har kommit igång tidigt och alla som arbetar och har 

arbetat kring barnet jobbar på samma sätt med kommunikationen. En svårighet som kan 

uppfattas som ett hinder är när en elev kommer till skolan utan något fungerande 

kommunikationshjälpmedel eller när metoden som används inte fungerar. Det är viktigt att 

omgivningen använder AKK i sin kommunikation till barnet samt att omgivningen runt barnet 

för stöd och utbildning så att de kan träna barnet i sin kommunikationsutveckling. Erfarenhet 

och utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation går som en röd tråd 

genom alla de intervjuades egna berättelser om vad som är viktigt att man som personal har 

när man arbetar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter. Skolors insatser 

kring språk och kommunikation skiljer sig. Vissa skolor har hittat en gemensam röd tråd som 

man jobbar efter medan andra skolor saknar den och där finns en önskan om en gemensam 

kunskapsbank som man tillsammans står på och som man jobbar efter. Där det finns 

gemensamma strategier för hur man på skolan arbetar med att få sina elever att förmedla sig.  
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1 Inledning  

I mitt arbete som lärare på gymnasiesärskolan möter jag dagligen elever med tal- och 

språksvårigheter som använder alternativa och kompletterande kommunikationsvägar. Att 

hitta de rätta nycklarna för att öppna upp till kommunikation och samspel är ett av mina 

viktigaste uppdrag i mitt arbete som lärare och i mitt arbete med mina elever får jag väldigt 

ofta uppleva hur svårigheter kan vändas till möjligheter. Rätten att kommunicera är en 

grundläggande demokratisk rättighet och stöd för detta finner man t.ex. i FN:s konvention om 

rättigheter för barn med funktionsnedsättning.
1
 Rätten att kommunicera beskrivs även i 

”Communication Bill of Rights”
2
 där det bland annat står att alla barn har rätt till att fråga, 

välja, säga nej, ropa på och inleda samspel med andra, få veta vad som händer, få insatser för 

att utveckla sin kommunikation, få sin kommunikation bekräftad och besvarad, använda andra 

kommunikationsvägar, vara i en god kommunikativ miljö, ta del av samtal, tilltalas på ett 

värdigt sätt samt föra vettiga samtal.
3
   

I läroplanen kan man bland annat läsa om riktlinjer för oss lärare. Där står det bland annat 

att man som lärare ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande när vi organiserar och genomför arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling
4
. Språk och kommunikation utgör ett eget ämnesområde inom 

gymnasiesärskolans individuella program och undervisningen ska syfta till att eleverna 

utvecklar sin förmåga att kommunicera och samspela med andra. Undervisningen ska också 

leda till att våra elever utvecklar förmågan att använda kommunikation som ett verktyg för att 

lära känna sig själva, samt kunna förstå och påverka sin omgivning.
5
 Heister Trygg menar att 

fokus bör ligga på miljön runt eleven för att kunna skapa en god kommunikativ miljö och där 

man bör fråga sig hur vi i skolan bemöter eleven i vardagen och hur man anpassar sig efter 

elevens förutsättningar.
6
 Inom den sociokulturella traditionen är det språket som har störst 

betydelse för mötet mellan människor och att samtalen mellan människor erbjuder kunskap. 

De här samtalen, där vi gör oss förstådda och förstår andra, skapar sammanhang och mening i 

                                                           
1
Ds 2008: 23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hämtas på:  www.regeringen.se 

2
National Joint Commitee for the Communicateive Needs of Persons with Severe Disabilities. American Speech-Language-

Hearing Association.(1992). I översättning av SÖK.    
3
Ibid. 

4
Skolverket. (2013a). Läroplan för gymnasiesärskolan. Stockholm: Skolverket.  S. 12 

5
Skolverket. (2013b). Ämnesområdesplan i språk och kommunikation för gymnasiesärskolans individuella program. Hämtas 

på: www.skolverket.se 
6
Heister Trygg, B.(2012).  AKK i skolan – en pedagogisk utmaning. Malmö: Sök.  S. 16  

http://www.regeringen.se/
http://www.skolverket.se/
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tillvaron
7
. Bjar och Liberg skriver om meningsskapande och menar att genom att ingå i 

språkliga sammanhang, i ett meningsskapande, så utvecklas vårt tänkande och vår förmåga att 

förstå det som händer runt omkring oss. Meningsskapande sammanhang kan bestå av olika 

former av kommunikation och är ett viktigt redskap för att utveckla omvärldsförståelsen
8
. I 

den här studien vill jag just undersöka detta. Hur skapar vi en god kommunikativ miljö där 

våra elever får utveckla sin kommunikation i samspel med andra? Genom intervjuer har jag i 

den här studien undersökt vad några speciallärare och specialpedagoger runt om i Sverige 

uppfattar är just nycklar till kommunikation och vilka möjligheter och hinder de uppfattar i 

sitt arbete med elever med tal- och språksvårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
Eriksson Gustavsson, A-L, Göransson, K. & Nilholm, C. (red.). (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: 

Studentlitteratur. S. 13ff.  
8
Bjar, L.& Liberg, C. (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. S. 18 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att med fokus på ämnesområdet språk och kommunikation inspirerad av en 

fenomenografisk ansats undersöka, jämföra och kategorisera vad några speciallärare och 

specialpedagoger uppfattar som möjligheter och hinder i sitt arbete med kommunikation med 

elever som har tal- och språksvårigheter. Följande frågeställningar ligger i fokus för 

analysarbetet: 

 

 Vad uppfattas vara möjligheter och hinder i arbetet med kommunikation med elever 

som har tal- och språksvårigheter? 

 Vilka metoder och material används i arbetet med kommunikation med elever som har 

tal- och språksvårigheter? 

 Vad uppfattar speciallärare och specialpedagoger behöver utvecklas i sitt arbete för att 

förbättra möjligheterna till kommunikation med elever som har tal- och 

språksvårigheter?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras gymnasiesärskolan och det individuella programmet som 

föreliggande studie utgår från samt instanser som samarbetar med skolan i arbetet med språk- 

och kommunikationsutveckling. Vidare presenteras en översikt över de nationella och 

internationella styrdokument som styr allas rätt till kommunikation samt en 

begreppsdefinition av för studien viktiga begrepp. 

3.1 Gymnasiesärskolan  
Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med 

utvecklingsstörning. 

Ambitionen med särskolan är att skapa en undervisningsmiljö och skolgång där elever med 

utvecklingsstörning kan utvecklas, känna samhörighet och trygghet. På så vis vill man skapa de 

bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsmässiga utveckling.[…]Med specialutbildad 

personal och anpassningar av pedagogiskt material ska den kunskapsmässiga progressionen 

stimuleras utifrån varje enskild elevs behov.
9
  

Det finns nio yrkesinriktade nationella program och individuella program som vänder sig till 

de elever som behöver en utbildning som är anpassad efter elevernas egna förutsättningar. På 

det individuella programmet läser eleven ämnesområden istället för ämnen och totalt finns det 

sex ämnesområden. Istället för betyg i ämnesområdena bedömer och utvärderar läraren 

elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och fördjupande kunskaper.
10

 

Språk och kommunikation är ett av sex ämnesområden på gymnasiesärskolans individuella 

program och undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera 

och samspela med andra. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmågan 

att använda kommunikation som ett verktyg för att lära känna sig själva, samt kunna förstå 

och påverka sin omgivning.
11

 

3.1.1  Gymnasiesärskolans personal 

Inom särskolans verksamhet finns det pedagoger och assistenter. För att vara behörig att 

undervisa på gymnasiesärskolan måste läraren förutom sin förskollärarexamen eller 

                                                           
9
Szönyi, K. & Tideman, M.(2011). Särskola, kategorisering och vanliggörande (129-144) s. 132 I Söderman, L. & Antonsson, 

(red.) Omsorgsboken. Malmö: Liber 
10

Skolverket.(2016). Skolformer: Gymnasiesärskola. Hämtas på: 
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola  
11

Skolverket. (2013a). Ämnesområdesplan i språk och kommunikation för gymnasiesärskolans individuella program. Hämtas 
på: www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola
http://www.skolverket.se/
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lärarexamen även ha en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning.
12

 En 

specialpedagogexamen som påbörjats före utgången av 2008 ger även den behörighet att 

undervisa på särskolan. Från och med december 2013 får lärare som anställdes före 1 juli 

2011 i särskolan ansvara för undervisning och betygsättning utan legitimation. Detta gäller till 

och med juni 2018.
13

 När det gäller assistenter så finns det två former av assistenter. Dels 

finns det personliga assistenter som är bundna till en speciell elev och kan ha sin anställning 

av kommun eller vara anställd av ett annan privat/kooperativt assistentbolag, dels finns det 

elevassistenter som är anställda av skolan och som vanligen fungerar som resurs i klassen och 

ger stöd till eleverna.
14

  

3.2 Habiliteringen 
Habiliteringen tillhör landstinget och är ett centrum som erbjuder råd, stöd och behandling till 

barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionshinder. På habiliteringen 

kan man få hjälp med att utveckla och bibehålla sin rörlighet och motorik, sin kommunikativa 

och språkliga utveckling eller sina möjligheter att sköta sitt hem och sin vardag. 

Habiliteringen vänder sig också till föräldrar, närstående och det professionella nätverket 

kring en person med funktionshinder i form av råd och stöd.
15

 

3.3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

oavsett funktionshinder ska få förutsättningar att nå målen i sin utbildning. Den kompetens 

som SPSM erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser och stödet som 

SPSM erbjuder kan handla om t.ex. individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet 

och organisation.
16

 

3.4 Nationella och internationella styrdokument som styr allas rätt till 

kommunikation 
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter fastställer bland annat att alla barn är lika mycket 

värda och har samma rättigheter samt att ingen får diskrimineras och att alla barn har rätt till 

utveckling.
17

 Barnkonventionen vänder sig även mot skolsystemet och deklarerar fortbildning 

för personalen som arbetar med alternativa och kompletterande kommunikationssätt för att 

                                                           
12

Skolverket. (2015). Regler och krav för behörighet. Hämtas på:  http://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096  
13

Ibid. 
14

Heister Trygg, B.(2012).  AKK i skolan – en pedagogisk utmaning. Malmö: Sök. S. 45 
15

Stockholm Läns landsting. (2016). Om habilitering och hälsa. Hämtas på: http://habilitering.se/home  
16

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2016). Organisation och uppdrag. Hämtas på: https://www.spsm.se/  
17

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige Artikel 2 & 6 

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096
http://habilitering.se/home
https://www.spsm.se/
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kunna möta alla elever eftersom alla elever har rätt att utvecklas samt att deras bästa alltid 

kommer i första rummet.
18

 Salamancadeklarationen trycker även den på vikten av kompetens 

bland personalen där man betonar vikten av kunskaper och färdigheter hos lärarna för att 

kunna lära ut, att bedöma särskilda behov, att kunna anpassa kursplanens innehåll, utnyttja 

tekniska hjälpmedel samt individualisera undervisningsmetoderna […].
19

 

FN konventionen om rättigheter för barn med funktionsnedsättnings syfte är att: 

Främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för 

deras inneboende värde.
20

 

När det gäller barn med funktionsnedsättning så fastslår konventionen att: 

Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka 

sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 

till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna 

rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.
21

 

Om utbildning har konventionsstaterna bland annat skrivit under att man ska individanpassa 

ändamålsenliga stöd och åtgärder och erbjuda dem i miljöer som erbjuder kunskap och social 

utveckling där målet ska vara fullständig inkludering.
22

  

Om elevers lärande och personliga utveckling kan man i skollagen läsa: ”Alla barn och 

elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt[…].”
23

 I läroplanen för gymnasiesärskolan kan man bland annat läsa att varje elev ska 

få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 

och att skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden.
24

 Om lärarens ansvar 

står det bland annat att läraren ska stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd 

till elever i svårigheter, läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar och 

                                                           
18

 Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Artikel 23 
19

 Salamancadeklarationen och Salamanca + 5 (2001). Svenska Unescorådets skriftserie, nr 1/2001. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. Artikel 41 
20

 Ds 2008: 23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
21

 Ibid. Artikel 7:3 
22

 Ibid. Artikel 24:2 
23

 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Riksdagen, www.skolverket.se. 
24 Skolverket (2013b). Läroplan för gymnasiesärskolan. Stockholm: Skolverket. S. 8  

http://www.skolverket.se/
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erfarenheter och samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen där vi ska ge 

stöd åt elevens språk- och kommunikationsutveckling.
25

  

3.5 Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras följande begrepp: Språk, kommunikation, alternativ och kompletterande 

kommunikation, kommunikationssätt samt tal- och språksvårigheter.   

3.5.1 Språk 

Språk är ett talat eller skrivet symbolsystem och finns representerat i hjärnan. Orden är 

symboler för språkets innehåll. Ett ord består av en kombination av språkljud (fonem) som är 

valda. Ett språk har grammatik och kännetecknas även av att man kan framställa flera olika 

yttranden på språket. Den vanligaste formen av språk är talspråk. Andra former av språk är till 

exempel skriftspråk.
26

 

3.5.2 Kommunikation 

Kommunikation betyder att dela, att göra något gemensamt med andra och kommunikation är 

överförande av ett budskap från en individ till en annan. Det betyder att man delar en 

handling eller erfarenhet med en annan människa och kan ske utan ord och på icke-språklig 

nivå. Det kan vara medvetet eller omedvetet men i begreppet infattas det att det finns en 

mottagare. Man kan också kalla det för ett samspel mellan människor som kan ske verbalt 

eller icke-verbalt. Kommunikation som sker med ord kallas för samtal. Samtal är inte möjliga 

när man befinner sig på icke-språklig/icke-symbolisk nivå men däremot är samspel möjligt.
27

  

3.5.3  Alternativ och kompletterande kommunikation  

Begreppet Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) har använts i Sverige sedan 

mitten av 90-talet. Det är en slags översättning av den amerikanska termen Augmentative and 

Alternative Communication (AAC) som börjades användas i USA i början av 80-talet.
28

 

Personer med tal- och språksvårigheter behöver alternativ och kompletterande 

kommunikation för att på andra sätt än med tal kommunicera med sin omgivning. AKK 

innefattar: Brukaren – personen som har funktionsnedsättning för kommunikation, Redskapen 

– kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa, Omgivningen – människor, samspelspartners 

                                                           
25

 Skolverket (2013b). S. 11f. 
26

 Ibid. S. 17 
27

 Heister Trygg, B. & Andersson, i. (2009).  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) – I teori och praktik. 
Ljungby: Hjälpmedelsinstitutet och SÖK. S. 16f 
28

 Thunberg, G. (2011). AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation för personer med autism.  Stockholm Läns 
landsting: Autismforum. S. 8 Hämtas på: 
http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/akk_kunskapsoversikt_thunberg.pdf  

http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/akk_kunskapsoversikt_thunberg.pdf
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och miljö.
29

 Von Tetzchner och Martinsen har beskrivit tre olika grupper som är i behov av 

AKK:
30

  

1) Den expressiva gruppen: De som har betydligt bättre förmåga att förstå språk än att 

uttrycka sig. Dessa personer behöver alltså AKK för att kunna uttrycka sig.  

2) Stödgruppen: Den grupp som har problem med kommunikationen i vissa situationer, med 

vissa personer och/eller i något skede av livet.  

3) Personer som mer permanent behöver AKK både för att förstå språk och att kunna uttrycka 

sig. 

3.5.4 Kommunikationssätt 

Med kommunikationssätt avser man språk- eller signalsystem som ersätter och används 

istället för orden i det talande språket. Kommunikationssätten brukar delas upp i två 

huvudgrupper. 

Manuella/kroppsnära/hjälpmedelsberoende kommunikationssätt: naturliga reaktioner, 

signaler, gester, tecken som AKK (TAKK). 

Grafiska/visuella/hjälpmedelsberoende kommunikationssätt: saker, bilder, bliss, fraser, 

meddelande, fotografier, pictogram, ord, bokstäver.
31

 

3.5.5 Tal- och språksvårigheter 

Tal och språk är viktiga element i vår kommunikation. Tal är en motorisk handling som bildar 

språkljud. Språk är en kognitiv funktion där språklig kommunikation sker med hjälp av 

språkliga symboler (ord).
32

 En skada på organnivå kan leda till en funktionsnedsättning där en 

begränsning eller bortfall av förmågan att kommunicera med andra kan innebära svårigheter 

att uttrycka sig i tal eller symboler muntligt och skriftligt, man kan även ha svårt att förstå ord 

och symboler muntligt och skriftligt samt ha svårt med språk och kommunikation i funktion 

tillsammans med andra.
33

  

 

  

 

                                                           
29

 Thunberg, G. (2011). S. 8 
30

 Tetzchner, S. V., & Martinsen, H. (2000). Introduction to augmentative and alternative communication. London: Whurr 
31

Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). S. 16 
32

Heister Trygg, B. (2012). S. 21 
33

Ibid. S. 28 
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras aktuell forskning om kommunikation med elever som har tal- och 

språksvårigheter samt forskning kring lärarens sätt att bedriva undervisning och hur det 

påverkar eleverna.  

4.1 Forskning kring kommunikation med elever som har tal och 

språksvårigheter 
Wilder

34
 har studerat forskning inom området kommunikation hos barn och ungdomar med 

flerfunktionshinder och kom bland annat fram till att för att utveckla barnets kommunikativa 

situation behöver kommunikationspartnerna öva sig i att ha en lyhörd responsivitet
35

, att det 

kontinuerligt arbetas med multimodal AKK och att man ser på utvecklingen av AKK som en 

ständigt pågående process. Wilders slutsatser för att göra det möjligt för barn och ungdomar 

med flerfunktionshinder att delta i kommunikation och skapa mening tillsammans med andra 

var att det behövs en kartläggning på flera olika nivåer. En kartläggning av barnets kompetens 

bör göras, menar Wilder, men man behöver även kartlägga kommunikationspartners 

kommunikativa kompetens samt kartlägga barnets möjligheter till kommunikation i 

omgivningen. Wilder påpekar även vikten av att skapa fler möjligheter till sammanhang och 

kommunikation genom att utvidga barnets sociala krets och även arbeta med 

kommunikationshandledning av nya vänner.
36

 Även Krafft Helgesson
37

 påpekar vikten av 

kartläggning, där en elevs förutsättningar för samspel, kognition, motorik och 

kommunikationsförmåga observeras och diskuteras. Detta för att dels få fram vad eleven är 

bra på och var resurser och intressen finns men även för att få reda på hur omgivningens 

kompetens, kunskap och förutsättningar för kommunikation ser ut.
38

   

Trygg & Andersson
39

 menar att elever som har tal- och språkstörningar måste tränas för 

att de ska utveckla de färdigheter som behövs vid samspel med andra men att forskning om 

samspel visar att elever på särskolan samspelar mindre och under kortare stunder än andra 

elever.
40

 Thunberg har forskat inom området AKK för personer med autism och hennes 

                                                           
34

Wilder, J. (2014). Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk 

kunskapsöversikt. Författaren och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  Hämtas på: 
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Kunska
psoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf 
35

Att man lyssnar in och är känslig för vad den andre ger i samspelet, att kommunikationspartners är mottagliga för 
förändringar i samspel och att de svarar på ett för personen med flerfunktionshinder ett anpassat sätt. 
36

Wilder, J. (2014). S. 69f 
37

Krafft Helgesson, M. (2014). Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna.1. uppl. Lidingö: Hatten 
38

Ibid. S.14 
39

Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009) 
40

Ibid. S.17 

http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Publicerat/Kunskaps%C3%B6versikter/Dokument/Kunskapsoversikt_Kommunikation_FFN_Wilder_webb.pdf
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slutsatser är bland annat att AKK-intervention ger omedelbar effekt på kommunikationen och 

tenderar även att stimulera talutvecklingen. Det sociala nätverket runt barnet bör, enligt 

Thunberg, få stöd och kunskap så att de kan använda responsiva strategier och träna barnet att 

använda AKK i det naturliga samspelet i vardagen. Thunberg lyfter även fram vikten av att 

omgivningen också använder AKK i sin egen kommunikation till barnet. 
41

 McNaughton
42

 

lyfter fram tre faktorer som är särskilt viktiga för AKK-användares språk- och 

kommunikationsutveckling. De tre faktorerna är: AKK-användarens förmåga och hens 

självbild som kommunikatör, det AKK-sätt som erbjuds samt förmågan och attityden hos 

samspelsparterna. 

Johansson
43

 har arbetat med kommunikation hos barn med Down syndrom och menar att 

kommunikation är en integrerad del av barnets totala färdigheter och utveckling i relation till 

den fysiska miljön. Kommunikation kan därför inte betraktas som en isolerad företeelse 

menar Johansson och konstaterar att barn med utvecklingsstörning behöver längre tid på sig 

för att lära, de behöver mer stöd för sitt uttal eftersom de artikulerar sämre och deras 

intellektuella funktionsnedsättning medför att de oftast inte kan nå samma resultat som sina 

jämnåriga kamrater som inte har en utvecklingsstörning.
44

   

DeThorne, Hengst, Fisher & King
45

 har studerat AKK och social interaktion för elever 

med tal- och språksvårigheter och menar att vi måste ge individerna flera vägar till 

kommunikation. För att stötta social interaktion behövs meningsfulla aktiviteter, att man delar 

på ansvaret för framgångsrik interaktion och att man som lärare ställer sig frågan: ”How do I 

collaborate with this child to support successful communication and participation?”
46

 Lärares 

erfarenheter av att kommunicera med elever med flerfunktionshinder har studerats av De 

Bortoli et.a.l.
47

 Man intervjuade elva lärare om deras uppfattning om vilka faktorer i skolan 

som påverkar kommunikativt samspel och man fann i studien flera olika faktorer över olika 

                                                           
41

Thunberg, G. (2011). S. 23f 
42

Mc Naughton, S. (2003). Blissymbol learners, their language and their learning partners: Development through tree 

decades. (357-388). I Tetzchner, S.V. & Grove, N. (red.) (2003). Augmentative and alternative communication: 

developmental issues. London: Whurr 
43

Johannson, I. (2007). Är det mödan värt att tillrättalägga språkträning för barn med Down syndrom (DS)? Hämtas på: 
www.karlstadsmodellen.se//Gry/artikelsprak.pdf 
44

Ibid. S. (2007).  
45

DeThorne, L., Hengst, J., Fisher, K. & King, A. (2014). Keep Your Eye on the Prize: Implementing AAC Within the Broader 
Context of Communicative Competence, Young Exceptional Children, 17, 1, (39-50), Scopus®, EBSCOhost, viewed 4 May 
2016  
46

Ibid. S.44 
47

De Bortoli, T., Balandin, S., Foreman, P., Arthur-Kelly, M, & Mathisen, B. (2012). Mainstream Teachers' Experiences of 
Communicating with Students with Multiple and Severe Disabilities, Education And Training In Autism And Developmental 
Disabilities, 47, 2,  (236-252), ERIC, EBSCOhost, viewed 4 May 2016 
 

http://www.karlstadsmodellen.se/Gry/artikelsprak.pdf
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nivåer som spelade in. När det gäller samspelet mellan lärare och elev så upplevde lärarna att 

det var tidskrävande att samspela med eleverna eftersom elevernas kommunikation var svår 

att förstå och att mycket tid behövs för att svara och använda AKK. För att nå positiva resultat 

fann man stöd i att ha en positiv attityd och att det finns en förväntan på samspel. En annan 

viktig faktor var att skapa en djupare relation med eleverna. När det gäller skolans miljö så 

påverkades möjligheterna till samspel av organiseringen av klasser och klassrum, tillgången 

till AKK-hjälpmedel, tillgången till skickliga kollegor och tid för kommunikation. En annan 

viktig faktor som lyftes fram var vikten att som lärare vara utbildad i kommunikation samt att 

man hade möjligheter till vidareutbildning.
48

 Heister Trygg har även hon intervjuat erfarna 

pedagoger som arbetar med elever som använder AKK om utmaningar i den pedagogiska 

vardagen som man som pedagog måste förhålla sig till och anpassa sig efter. Man kom bland 

annat fram till att allting tar längre tid, det krävs mer ansträngning för barnet, man behöver ha 

ett framtidsperspektiv, barnet behöver kamrater och här behövs det stöttning för att hjälpa 

barnet att få kompisar, barnet behöver samtalspartners på det egna kommunikationssättet samt 

att vården av barnet riskerar att ta över.
49

  

Tidsaspekten är Brodin inne på där hon skriver: ”Vi ger normalt inte barnet det han eller 

hon bäst behöver, nämligen tid att reagera, tid att samla sig, och tid att uttrycka sig.”
50

 

Brodin fortsätter och menar att kommunikationsförmågan hänger samman med hela barnets 

situation, vilken art och grad av funktionsnedsättning barnet har när det gäller syn, hörsel, 

rörelsehinder utöver sin utvecklingsstörning. Behov, känslor, vilja och motivation har även 

det stor betydelse för kommunikationsutvecklingen samt att det krävs tillgång till ett 

fungerande symbolsystem, att ”rätt” metodik används vid inlärning samt att miljön är 

stimulerande menar Brodin.
51

 Mukhopadhyay och Nwaogu
52

 har undersökt lärares 

utmaningar i arbetet med AKK och trycker på att den här elevgruppen är en heterogen grupp 

och därmed måste lärarna individualisera instruktionerna för eleverna. Något som är mycket 

tidskrävande och som lärare menar de att det krävs tålamod och empati när man arbetar med 

den här målgruppen samt att man måste känna sig kompetent med AKK. Lärarna i den här 

                                                           
48

De Bortoli, T., Balandin, S., Foreman, P., Arthur-Kelly, M, & Mathisen, B. (2012). S. 236ff. 
49

Heister Trygg, B. (2012). S. 11 
50

Brodin, J. (2008). Att tolka barns signaler. Malmö: Gleerups.  S. 79 
51

Ibid.S. 80 
52

Mukhopadhyay, S. & Nwaogu, P. (2009). Barriers to Teaching Non-speaking Learners with Intellectual Disabilities and their 
Impact on the Provision of Augmentative and Alternative Communication, International Journal Of Disability, Development 
& Education, 56, 4, (349-362), Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 4 May 2016 
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undersökningen menade att de ofta kunde känna sig dränerade, att man inte räcker till samt att 

de ofta hade dåligt samvete.
53

 

4.2 Forskning kring lärares sätt att bedriva undervisning och hur det 

påverkar eleverna  
Krafft Helgesson

54
 skriver om omgivningens betydelse för utveckling av kommunikation och 

menar att det är viktigt att omgivningen har kunskap och medvetenhet om hur stor roll och 

vilken avgörande betydelse för utveckling av kommunikationen man som till exempel lärare 

har.
55

 Granström
56

 pekar på två viktiga aspekter för en lärare i det pedagogiska vardagsarbetet 

där man erbjuder eleverna möjligheter att arbeta i fungerade arbetsformer. Den ena aspekten 

är vikten av att ha tillgång till bra arbetssätt och arbetsformer och den andra aspekten är 

vikten av att som lärare besitta kunskap som möjliggör att man kan problematisera 

skolverksamhetens innehåll där varje lärares ansvar och uppgift blir att fungera som 

arbetsledare i klassrummet.
57

 Fischbein har studerat flera olika undersökningar gällande 

lärares sätt att bedriva undervisning och hur det påverkar eleverna. Slutsatserna var bland 

annat att om eleven upplevde sin lärare som engagerad, välvillig, och stödjande så fick eleven 

en större tro på sig själv och sina egna resurser och möjligheter att lösa uppgifter.
58

  

Heister-Trygg skriver om pedagogens roll och i sin undersökning där hon intervjuade 

pedagoger verksamma med elever med tal- och språksvårigheter kom hon fram till tolv 

punkter där pedagogens roll skiljer sig när man arbetar med elever med tal- och 

språksvårigheter som använder AKK jämfört med när man arbetar med andra barn:
59

 

 Mer tid: Allt tar mer tid än med andra barn. 

 Mer kunskap: Du måste ha mer kunskap om dessa barn och om hur deras behov ska 

uppfyllas.[…] Du behöver kunskaper att se vad barnen behöver för kommunikationssätt och 

hur du ska anpassa miljön. Du behöver kunskaper att bedöma vilken nivå barnet fungerar på 

och vad du kan prova. Du behöver ha mer kunskap om både normal och annorlunda 

språkutveckling. 

 Mer aktiv: barnen tar inte för sig på samma sätt. 

 Mer individualiserad undervisning.  

 Mer förebild och handledare. 

 Mer dokumentation och fler möten. 

                                                           
53

Mukhopadhyay, S. & Nwaogu, P. (2009). S. 349 ff. 
54

Krafft Helgesson, M. (2014). 
55

Krafft Helgesson, M. (2014). S 13 
56

Granström, K. (2007). Ledarskap i klassrummet.(13-32) I Granström, K. (red.).  Forskning om lärares arbete i klassrummet. 
Forskning i fokus, nr.33. Kalmar: Myndigheten för skolutveckling. 
57

Ibid. S.29  
58

Fischbein, S. (2009). Barn upplevelser av specialpedagogiska insatser. (41-64). I Bjar, L. & Frylmark, A. (red.) Barn läser och 
skriver – specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. s. 51 
59

Heister Trygg, B. (2012). S. 31 



13 
 

 Mer reflektion och mer dialog med andra. 

 Mer lyhördhet. 

 Mer bevakning av barnets intressen i förhållande till andra, barn och vuxna. 

 Mer tydlighet i den pedagogiska rollen. 

 Större flexibilitet. 

 Större bredd och djup i pedagogrollen. 

Wetso
60

 listar flera samverkande faktorer som påverkar motivationen för lärandet, den 

yttre faktorn, inre önskan, den miljö man befinner sig i och det stöd och samverkan man får 

från vuxna i skolan.
61

 Soto, Müller, Hunt & Goetz har forskat på lärarens ”self efficacy”
62

 för 

framgång inom AKK-området för den enskilda eleven. Man fann vissa egenskaper hos läraren 

som påverkade, där lärare som tror på sig själva bedömer elevernas resultat säkrare och har 

högre förväntningar. De lärare som tror att de kan undervisa barnet bra tror även att deras 

elever kan lära sig. Lärare som inte tror på sig själva, fann man skyller bristande resultat på 

något annat t.ex. hemmet samt att de lärare som hade god ”self efficacy” hade egenskaper 

som förnyelsevilja, samarbetsförmåga samt höga förväntningar.
63

 

Den existerande forskningen om läsförståelse för barn med språkstörningar som 

kommunicerar med AKK har studerats av Barker, Saunders & Brady.
64

 Man hänvisar till ett 

flertal studier som indikerar att fonologisk medvetenhet är den viktigaste komponenten för att 

nå läsförståelse och menar att barn som använder AKK borde inkluderas med komponenter 

som stöttar för att nå fonologisk medvetenhet men att läsinlärning för barn med AKK är 

väldigt liten och att i den forskning som finns så har det använts olika strategier med varierade 

resultat.
65

 Det finns ett starkt behov, menar Barker et.al. att det skapas standardiserade 

uppgifter för fonologisk medvetenhet och läsinlärning för att svara på frågan om effektiviteten 

av insatser vid läsinlärning. I dagsläget finns det inte. Berthén
66

 kommer fram till samma 

slutsats i sin avhandling där hon studerat två särskoleklasser. Berthén konstaterade att de 

elever som hon studerade erbjöds begränsade skriftspråkliga sammanhang. I stället så 

                                                           
60

Wetso, G-M. (2014). Att skapa motivation för lärande i teori och praktik.(S.65-77) I Wetso, G-M. (red.) Specialpedagogiskt 
ledarskap – för yrkesprofessionella i förskola och skola.1:a uppl. Malmö: Solento 
61

Ibid. S. 65ff 
62

Ett begrepp som kan översättas med självtillit, själförtroende. 
63

Soto, G., Müller, E., Hunt, P. & Goetz, L. (2001). Critical issues in the inclusion of students who use augmentative and 
alternative communication: an educational team perspective, AAC: Augmentative & Alternative Communication, 17, 2, (62-
72), CINAHL, EBSCOhost, viewed 4 May 2016 
64

Barker, R.M., Saunders, J.K., & Brady, N. C. (2012). Reading Instruction for Children who use ACC: considerations in the 
Pursuit of Generalizable Results. Alternative Communication, 28:3, (160-170). Hämtas på: 
http://dx.doi.org/10.3109/07434618.2012.704523   
65

 Ibid. S. 169 
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Berthén, D.(2007). Föreberedelse för särskildhet: särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsperspektiv. Karlstads 
universitet, 2007:19. Hämtas på: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:6641/FULLTEXT01.pdf 
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domineras särskolans pedagogiska arbete av förberedelse och fostran.
67

  Berthén fann även i 

sin studie att man har som syfte att träna bokstäver men att träningen inte knyts till skriftliga 

kommunikativa situationer i klassrummet.
68

  

Midtlin, Næss, Taxt & Karlsen har intervjuat barn som använder AKK och vilka 

kommunikationsvägar de vill att deras kommunikationspartners ska använda. Resultaten i 

undersökningen visade att man vill att deras kommunikationspartner tar initiativ till 

kommunikation, att de får hjälp och stöd när det blir svårt att kommunicera samt att man tar 

sig tid till att lyssna och förstå vad AKK-användarna vill uttrycka. Ett stort ansvar ligger 

således på kommunikationspartnern och visar på hur mycket stöd AKK-användarna behöver 

för att bli aktiva i sin kommunikation.
69

 Även King & Fahsal är inne på vikten av att som 

kommunikationspartner hela tiden finnas där och stötta AKK-användaren i sin 

kommunikation där de menar att det är viktigt att lärare stöttar de elever som använder AKK i 

sin sociala utveckling.  

Educators can contribute to the development of social competence for students who use AAC by 

planning interactions that: Increase knowledge of multimodal communication, Increase 

knowledge of AAC systems, Develop an understanding of the barriers of AAC communication 

and develop proficiency of appropriate interaction skills that are required to successfully 

communicate with a person who uses AAC.
70 

Vikten av att som lärare hitta strategier för stöttning skriver även Von Tetzchner & Grove om.  

Där de menar att barn som använder AKK behöver stöttning, så kallad scaffolding. Dock 

menar Von Tetchner & Grove att dessa strategier för optimal stöttning och för att kunna ge 

full support till elever som använder AKK inte är fullt uppfunna än och här eftersöker Von 

Tetzchner & Grove mer forskning i ämnet.
71
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5 Teoretiska utgångspunkter  

Studien lyfter fram lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, där man ser på lärande genom 

handlingar i ett socialt sammanhang där interaktion och samarbete är helt avgörande för 

lärande.
72

 Samspelet mellan individ och kollektiv är således i fokus i det sociokulturella 

perspektivet och Säljö beskriver det enligt följande: Människor föds in i och utvecklas inom 

ramen för samspel med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra erfarenheter 

tillsammans med andra.
73

 Vilket innebär att vi, utifrån kulturella mönster och vad vår 

omgivning accepterar och förespråkar, lär oss att uppmärksamma, beskriva och agera i 

verkligheten. Lärandet är i ett sociokulturellt perspektiv något som ständigt pågår utan att vi 

nödvändigtvis är medvetna om det. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv - Lärande genom sociala handlingar 
Med en sociokulturell utgångspunkt på lärande och utveckling blir kommunikativa processer 

centrala skriver Säljö
74

. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper 

och färdigheter och kommunikation och språkanvändning är helt centrala som länk mellan 

barnet och omgivningen.
75  Dysthe har tagit fram sex aspekter som är grundläggande för den 

sociokulturella synen på lärande:  

Att lärandet är situerat i specifika fysiska och sociala kontexter, att man ser lärandet som i 

grunden socialt, att lärandet är distribuerat bland flera personer, att lärande medieras det vill säga 

förmedlas samt att man ser på lärande som deltagande i en praxisgemenskap.
76

  

Interaktion och kommunikation är således centrala begrepp för att förstå lärande och 

utveckling i ett socialt sammanhang och även begreppet mediering är centralt i ett 

sociokulturellt perspektiv. Mediering betyder att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar 

är framvuxna ur vår kultur och även färgad av den och dess intellektuella och fysiska 

redskap.
77

 I en sociokulturell teoriram har man ingen föreställning om att det finns en 

ändpunkt i människans utveckling. Istället blir det avgörande vilka intellektuella och/eller 

fysiska redskap som människor har tillgång till, behärskar och kan utnyttja.
78

 Den 

sociokulturella teorin grundar sig bland annat på Lev Vygotskys tankar kring språk och 

tänkande och hans teori för att beskriva människors utveckling och lärande som Vygotsky 
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kallade utveckingszonen. ”The power of Vygotsky´s ideas lies in his explanation of the 

dynamic interdependence of social and individual processes.”
79

 skriver John-Steinar & Mahn. 

Bråten och Thurman-Moe menar att grundstenen i Vygotskys syn på människans utveckling 

är att man inte ska fokusera på individen utan individen i en historisk och kulturell kontext, 

där Vygotsky menar att barnet ända från födseln måste förstås som ett socialt och kollektivt 

väsen. Barnets samband med sin omgivning måste såldes ses som en del av ett kulturellt 

sammanhang som formar individens utveckling.
80

  

5.1.1 Språket och kommunikationens roll inom den sociokulturella teorin 

Vygotsky ser språket som grundläggande för all utveckling och språkutveckling sker i 

samspel med omgivningen. Centralt i Vygotskys syn på språket är att språk och tanke är 

oskiljaktiga och språket är tankens sociala redskap.
81

 Mänskligt tänkande och handlande är 

situerat i sociala kontexter där människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa 

samspel med andra. Språket är således, enligt Vygotsky, länken mellan kommunikationen och 

tänkandet.
82

 Säljö menar att det är viktigt att skilja på språk och kommunikation. Språk är, 

enligt Säljö, ett system medan man ser på kommunikation som en mänsklig verksamhet och 

aktivitet som människor ägnar sig åt där språket utgör en viktig komponent.
83

  

Människan föds med en orientering mot kommunikation med andra. Hon söker från livets början 

social kontakt och utvecklar former av interaktion med personer i omgivningen. Språket 

utvecklas som ett medel för att kunna upprätthålla och utveckla den strävan efter att 

kommunicera.
84

 

Igland och Dysthe skriver om Bathkin, en rysk litteraturteoretiker, språkfilosof och 

kulturfilosof (1885-1975) som även han kopplas samman med den sociokulturella teorin och 

där framförallt Bathkins kamp mot monologiska tendenser har påverkat den sociokulturella 

teorin.
85

 Bathkins dialogperspektiv, där man ser på all mänsklig kommunikation som att det är 

socialt organiserade genom dialogiska relationer samt att alla kulturella fenomen grundar sig 

på samma principer som kommunikation d.v.s. olika symbolsystem såsom t.ex. bild och text. 
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Inom skolan, skriver Igland och Dysthe, att det här kan utnyttjas som ett mångfald av röster, 

språk och talgenrer som lärare och elever bär med sig. Där skillnaderna kan utnyttjas 

konstruktivt för att främja lärande och utveckling och som kan öppna upp för 

meningsskapande genom gemensam förståelse och en ömsesidig påverkan. Men då, menar 

Igland och Dysthe, att det krävs ett aktivt deltagande i de här dialogiska samspelen och 

motspelen.
86

 Dialog och samspel är centrala begrepp för allt lärande enligt Vygotsky och 

betonar samspelet mellan barn och vuxna men även samspelet och dialogen mellan barn.
87

 

Vygotskys utvecklingsteori handlar om både utveckling och undervisning skriver Bråten & 

Thurmann-Moe.
88

 Ett centralt begrepp i Vygotskys teori är zonen för proximal utveckling 

(ZPD), vilken förklarar vad omgivningen betyder för utvecklingen av barnets inlärning och 

utveckling. Människor befinner sig ständigt i utveckling och förändring, så kallade 

utvecklingszoner där Vygotsky definierar denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en 

individ kan klara av själv, utan stöd och vad man klarar av med handledning. Den proximala 

zonen finns mellan elevens utvecklingsnivå och den nivå hen kan uppnå med stöd och 

assistans.
89

  

It is the distance between the actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers. 
90

 

Vygotsky menar att barnet i samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan prestera 

mer än de kan klara på egen hand och det barnet klarar idag med hjälp och stöd kommer de 

senare att klara på egen hand.
91

 Renner skriver om alternativ kommunikation ur ett 

sociokulturellt perspektiv där Renner diskuterar Vygotskys tankar kring den kulturhistoriska 

påverkan på kommunikationsutveckling
92

. En individs språkutveckling påverkas, enligt 

Renner, av de sociala stukturerna som finns i samhället samt vilka kompenserande 

verktyg/insatser som används och här kommer Vygotskys ursprungliga idé om mediering 
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igen, där de verktyg och redskap vi använder kan kompensera mänskliga handikapp och 

innebär att människan samspelar med externa redskap när hen agerar och lever i omvärlden.
93

 

För att elever som använder alternativ kommunikation ska utveckla sin kommunikation menar 

Renner att stort fokus bör ligga på social interaktion där omgivningens roll  har stor betydelse 

med deras attityder och värderingar och är direkt avgörande för individens sociala 

utveckling.
94
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6 Metod 

I det här avsnittet presenteras metodansatsen som föreliggande studie är inspirerad av samt 

valet av metod. Vidare sker en genomgång av själva tillvägagångssättet vid datainsamlingen, 

urval, systematisering och analys av data. En diskussion om studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet sker i slutet av kapitlet samt ett avsnitt om de etiska och forskningsetiska 

principer som jag skrivit under.  

6.1 Fenomenografisk ansats  
Det här är en kvalitativ studie där jag har studerat mitt ämne inspirerat av en fenomenografisk 

ansats. ”Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karaktärisera 

något”
95

skriver Larsson och menar att det centrala i kvalitativa metoder är att man vill finna 

kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang
96

. 

Fenomenografin kommer ur den hermeneutisk metodologiska traditionen och är inriktad på 

att beskriva människors sätt att uppfatta ett visst fenomen.
97

 Marton beskriver hur kvalitativa 

metoder kan inriktas mot olika perspektiv, antingen första ordningens perspektiv, eller andra 

ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver hur något kan observeras 

utifrån och andra ordningens perspektiv beskriver hur någon upplever något.
98

 Den 

fenomenografiska ansatsen riktar sig på andra ordningens perspektiv och beskriver hur ett 

fenomen uppfattas av en individ.
99

”Fenomenografin är en avbildande, beskrivande ansats”
100

 

skriver Kroksmark och jag gör inte anspråk på att berätta hur något egentligen är utan jag har 

varit intresserad av att försöka förstå hur de specialpedagoger och speciallärare som jag 

intervjuat uppfattat mitt valda fenomen. Jag har i den här studien velat fånga andra individers 

perspektiv och samla information och få kunskap om vad ett antal speciallärare och 

specialpedagoger uppfattar som möjligheter och hinder när de arbetar med ämnesområdet 

språk och kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter. Dahlgren och 

Johansson menar att fenomenografi som metodansats är utvecklad för att analysera data från 
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enskilda individer och är en metodansats som lämpar sig bra när man vill beskriva och 

analysera människors tankar om fenomen.
101

   

6.2 Semistrukturerad och tematisk intervju som datainsamlingsmetod 
Jag har använt mig av intervjuer som datainsamlingsmetod för att försöka få den intervjuades 

perspektiv och Dalen skriver så här om intervju som datainsamlingsmetod: 

Ändamålet med en intervju är att få fram träffande och beskrivande information om hur andra 

människor upplever olika sidor av sin livssituation. Den kvalitativa intervjun är speciellt lämpad 

för att ge insikt om informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor.
102

 

Ämnet bör bestämma metoden menar Kvale och Brinkman
103

 och jag har med intervju som 

metod velat få de intervjuades perspektiv, deras uppfattningar om möjligheter och hinder i 

arbetet med kommunikation med elever med tal- och språkstörningar. ”Fenomenografiska 

intervjuer är halvstrukturerade och tematiska”
104

 skriver Dahlgren & Johansson. Vidare 

menar de att intervjuguiden ska innehålla ett mindre antal frågor och ordnas med hänsyn till 

de olika temana som intervjun avser beröra samt att det är av stor vikt att svaren blir så 

uttömmande som möjligt och att intervjuerna spelas in och transkriberas i sin helhet inför 

analysarbetet.
105

 Intervjuguiden jag använde mig av hade tre teman: Kommunikation, metoder 

och material samt utvecklingsmöjligheter där respektive tema hade underliggande frågor.
106

 

Bryman skriver följande om semistrukturerade intervjuer: ”Forskaren har då en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt.”
107

 Målet med mina intervjuer var att få så uttömmande svar 

som möjligt och intervjuguiden utarbetades för att täcka upp de viktigaste områdena i 

studien.
108

 En semistrukturerad intervju betyder att forskaren har en intervjuguide med 

specifika teman men där det finns stort utrymme för intervjupersonen att utforma svaren på 

sitt eget sätt skriver Bryman.
109

 Jag ville med mina intervjuer få så uttömmande svar som 

möjligt där intervjuguiden med sina centrala teman och frågor fanns med som stöd vid 

intervjutillfällena för att täcka upp de viktigaste områdena i studien.
110

  En pilotintervju 

genomfördes för att testa intervjuguiden. Dalen menar att det är bra att göra en pilotstudie för 
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att upptäcka hur väl frågorna i intervjuguiden faller ut och att få respons på min roll som 

intervjuare.
111

 Det medförde att jag lade till några frågor. Några av deltagarna i studien bad 

specifikt om att få se frågorna innan intervjutillfället med motiveringen att de ville hinna 

tänka efter lite. Jag valde då att ge alla deltagare i studien möjlighet att sätta sig in i frågorna 

och skickade ut min intervjuguide cirka en vecka innan respektive intervjutillfälle. Bryman 

listar några specifika praktiska detaljer som är viktiga att tänka på innan en intervju 

genomförs. Bland annat att bekanta sig med miljön där den intervjuade arbetar, se till att ha en 

bra bandspelare, säkerställa att intervjun genomförs i en lugn ostörd miljö.
112

 Fyra olika 

skolor är representerade i den här studien och respektive skola hade jag besökt minst en gång 

innan. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av min egen telefon där jag använde mig av 

appen röstmemon. Telefonen placerades mellan mig och den intervjuade och fick med alla 

ljud både från informanterna och mig. När det gäller val av lokal så bad jag varje 

intervjudeltagare att boka upp ett rum på deras skola som de själva tyckte passade för att 

genomföra en intervju i lugn och ro. 

6.3 Urval 
Eftersom jag själv är verksam inom gymnasiesärskolan på det individuella programmet så föll 

det sig naturligt att rikta in mig på kollegor runt om i Sverige som är verksamma inom samma 

område när jag med min studie ville ta reda på vad andra speciallärare och specialpedagoger 

uppfattar är nycklar till kommunikation i sitt arbete med elever med tal- och språkstörningar.   

Fyra olika städer är representerade i den här studien och de är utspridda från Västerbotten i 

norr till Skåne i söder.  Varför det blev just de här städerna som får vara representerade 

berodde på att jag har kontakter med skolor i de här kommunerna och ansåg att det fanns goda 

möjligheter till att jag skulle få tillgång till informanter som ville ställa upp och låta sig 

intervjuas.”Val av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ 

intervjuforskning.”
113

 skriver Dalen och menar att en utgångspunkt bör vara att inte ha för 

stort antal informanter eftersom både genomförandet och bearbetningen av intervjuer är en 

tidskrävande process. I den här undersökningen skedde inga slumpmässiga val utan jag tog 

kontakt med respektive skolas skolledare och bad om ett eller två namn på speciallärare eller 

specialpedagoger som de ansåg skulle passa för föreliggande studie. Dessa speciallärare och 

specialpedagoger kontaktade jag sedan personligen via mail. Det blev således en form av 

målinriktat urval, ett försök från forskaren att skapa överensstämmelse mellan 
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forskningsfrågor och urval där jag gjorde mitt urval utifrån en önskan om att intervjua 

speciallärare och specialpedagoger som är relevanta för min forskningsfråga.
114

 Målinriktat 

urval är enligt Bryman den form av urvalsteknik som rekommenderas mest av de som skriver 

om urvalstekniker inom kvalitativ forskning.
115

 Totalt fick jag ihop fem informanter på fyra 

skolor och de är också de som sedan kom att delta i föreliggande studie. Ur forskningsetiska 

principer var mitt mål att få informanter som jag själv inte tidigare haft någon personlig 

kontakt med.
116

 Trost skriver om vikten av att betänka vilka relationer man har med de som 

deltar i undersökningen och detta är något som jag har haft i beaktning.
117

  

6.3.1 Presentation av deltagarna i studien  

Fem informanter har deltagit i den här studien. Jag har valt att beteckna dem som Lärare A, B, 

C, D och E. Nedan följer en kortare presentation av respektive deltagare och deras skolor som 

de är verksamma vid: 

Lärare A: Arbetar på en gymnasiesärskola i Mellansverige där de i dagsläget har 34 elever 

som går på det individuella programmet. Den här gymnasiesärskolan är integrerad på en 

gymnasieskola och där även högstadium finns. Har en tjänst som innefattar 70 % som 

specialpedagog och 30 % arbetar hen som talpedagog. Talpedagogtjänsten innefattar att hen 

träffar elever individuellt och även att hen är behjälplig och konsultativ till andra lärare på 

skolan.  

Lärare B: Arbetar på en gymnasiesärskola i södra Sverige där 104 elever går på det 

individuella programmet. Den här särskolan är inte integrerad med någon annan pedagogisk 

skolform. Arbetar som specialpedagog och är mentor för en klass samt går in som lärare i en 

kommunikationsklass ungefär en gång i veckan. På lärare B:s gymnasiesärskola har man tre 

utvecklingspedagoger anställda, där en av utvecklingspedagogerna är inriktad på AKK. De 

har även ett kommunikationsarbetslag på skolan, i det arbetslaget ingår både lärare och 

assistenter. Lärare B:s skola ingick förra läsåret i ett kommunikationsprojekt tack vare SPSM 

som medförde att personalen på skolan fick möjlighet att gå utbildningar kring 

kommunikation. 

Lärare C: Arbetar på en gymnasiesärskola i norra Sverige. På den här gymnasiesärskolan går 

27 elever på det individuella programmet och är integrerad på stadens största gymnasieskola. 
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Arbetar 50 % på det individuella programmet där uppdragen genom åren förändrats men där 

hen i år arbetar som specialpedagog i Elevhälsoteamet. Den andra halvan av tjänsten 

innefattar att hen arbetar som specialpedagog med inriktning mot utvecklings- och 

beteendesvårigheter. På lärare C:s gymnasiesärskola har man en talpedagog anställd på 100 % 

som arbetar mot eleverna på gymnasiesärskolan.  

Lärare D: Arbetar på en gymnasiesärskola i norra Sverige som specialpedagog på det 

individuella programmet. Skolan är integrerad på en gymnasieskola och det går cirka 20 

elever på det individuella programmet. Den här gymnasiesärskolan har tillgång till en logoped 

som brukar komma ut till skolan. Dock är det inget som Lärare D använder sig av i dagsläget. 

Kommunen som Lärare D arbetar i har under några år satsat på att teckenutbilda sin personal. 

Projektet 0-100 där man utbildar personal över förvaltningsgränserna, från förskola/skola till 

gruppbostäder och äldreomsorg i teckenkommunikation. All personal på Lärare D:s skola har 

blivit erbjudna att gå teckenkurser i tre steg. 

Lärare E: Arbetar som speciallärare på en gymnasiesärskola i norra Sverige. 

Gymnasiesärskolan är integrerad med en gymnasieskola och på det individuella programmet 

går i dagsläget 22 elever. Lärare E:s skola har tillgång till talpedagog via habiliteringen och 

något som hen använder sig av i arbetet med kommunikation med sina elever. Dock är 

talpedagogen endast knuten till de elever som är inskrivna på habiliteringen och även 

inskrivna hos talpedagogen. Lärare E arbetar vid samma gymnasiesärskola som Lärare D och 

därmed har även Lärare E och dennes kollegor blivit erbjuden utbildning i 

teckenkommunikation i tre steg.  

6.4 Genomförande av semistrukturerade och tematiska intervjuer 
Jag mailade tänkbara informanter efter att jag hade varit i kontakt med respektive skolledare 

där jag kortfattat berättade om syftet med min studie. I mailet bifogade jag även ett 

missivbrev
118

 med utförligare information om studien. Alla svarade och vid vår fortsatta 

mailkontakt så fastställde vi datum för respektive intervju. Totalt genomfördes fem intervjuer 

och samtliga intervjuer gjordes under vecka 10 och vecka 11 och tog mellan 49 -67 minuter. 

De transkriberades sedan och totalt blev det 56 sidor text. 

6.5 Systematisering och analys av data 
Inom fenomenografin kan olika uppfattningar beskrivas som ett antal sidoordnande 

kategorier. God struktur har ett centralt värde vid systematisering av data annars finns det en 
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risk att hamna i en innehållsanalys menar Larsson.
119

 Intervjuerna har transkriberats för att 

sedan organiseras och bearbetas.  Den analysmodell som jag använt mig av för att 

systematisera, jämföra, kategorisera och analysera min data har sju steg och genom hela 

analysprocessen har ett samspel skett mellan dessa steg.
120

 Larsson betonar vikten av att 

genom hela arbetet upprepa läsning och reflektion och kritiskt granska de kategorier man 

formulerat för att få en så djup reflektion av materialet som möjligt.121
 Utfallsrummet 

(resultatet) redovisas i kategorier av uppfattningar och jag har valt att lägga fram det 

deskriptivt utan teoretisk analys och istället ta med det i resultatdiskussionen. Avsikten med 

bearbetningen har varit att finna kvalitativt skilda kategorier där uppfattningarna kan 

beskrivas. Eftersom jag i den här studien varit inspirerad av en fenomenografisk ansats har jag 

velat gestalta hur ett fenomen framstår på olika sätt hos människor.
122

 Studien har syftat till att 

empiriskt analysera och beskriva hur ett antal speciallärare och specialpedagoger uppfattar ett 

fenomen. Jag har således varit ute efter innebörder och inte förklaringar.
123

 Analysproceduren 

jag har följt har sett ut enligt följande:
124

 

Steg 1. Att bekanta sig med materialet. Läsa de utskrivna transkriberade intervjuerna flera 

gånger tills jag känner mitt material bra.  

Steg 2. Kondensation. Försöka skilja ut det mest signifikanta, betydelsefulla uttalandena 

genom att klippa ut dem ur intervjuerna.  

Steg 3. Jämförelse. Försöka hitta likheter och skillnader i materialet. 

Steg 4. Gruppering. Gruppera de olika skillnaderna och likheterna. 

Steg 5. Artikulera kategorierna. Försöka finna essensen (kärnan av likheter) i de olika 

kategorierna. 

Steg 6. Namnge kategorierna. 

Steg 7. Kontrastiv fas. Jämföra kategorierna och se om de ryms inom fler än en kategori. 

I analysen framkom fem kategorier av uppfattningar som sedan i resultatdelen redovisas 

utifrån speciallärarnas uppfattningar om möjligheter och hinder kring respektive kategori. De 

kategorier som deltagarna i studien uppfattar som möjligheter och hinder i sitt arbete med 

språk- och kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter var:  
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 Kommunikationsvägar till kommunikation 

 Elevens kommunikation - det sociala samspelet 

 Omgivningen  

 Samverkan och samarbete 

 ”Den röda tråden” 

6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I den här studien har jag velat få fram vad kollegor runt om i Sverige uppfattar som 

möjligheter och hinder i sitt arbete med kommunikation med elever som har tal- och 

språksvårigheter. Jag är själv verksam inom det här området och arbetat med denna typ av 

elevkategori sedan hösten 2007. Att vara förtrogen med det forskningsfält man undersöker 

kan ha sina fördelar och sina nackdelar men min grundtanke har hela tiden varit att få andras 

uppfattningar om mitt valda fenomen och en fördjupad kunskap i ämnet. Det har därför varit 

viktigt i min roll som intervjuare att sätta mig själv åt sidan och lyssna och låta informanten få 

tid till att berätta. Denscombe menar att detta är nödvändigt för att intervjun ska kunna 

användas i forskningssammanhang.
125

  Larsson skriver om just dilemmat med 

generaliseringen vid kvalitativa studier på grund av antalet deltagare i studien och att det är 

viktigt att ha detta i åtanke när man gör en studie.
126

 Larsson menar dock att “Research texts 

can communicate ways of seeing something, often with the ambition to transcend old or 

taken-for-granted ways of understanding the studied phenomena.”
127

  I den här studien har 

fem informanter deltagit och det är deras uppfattningar som presenteras. Jag gör, med den här 

studien således inte anspråk på att berätta hur något egentligen är utan har velat få några 

specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om mitt valda fenomen. Mitt redskap för 

att samla in data var genom intervjuer. Den här studien hade kanske kunnat bli mer 

generaliserbar om jag efter intervjuerna även skickat ut enkäter till en större grupp 

speciallärare och specialpedagoger. Stukat menar att man genom att använda sig av flera 

metoder kan tränga sig djupare in i ett problem och belysa det grundligare om man använder 

fler än en metod.
128

  Antalet informanter hade således kunnat vara fler och jag hade således 

även kunnat skicka ut enkäter istället för att få mer generella resultat. Stukat skriver att: 

”Kvalitativ forskning kritiseras av många som alltför subjektiv och med låg 

replikerbarhet.”
129

 Med det menar Stukat att resultaten i en studie beror i hög grad på vem det 
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är som gjort tolkningen. Johansson tar upp forskarens position i en fenomenografisk analys 

och hur viktigt det är att betänka, som forskare, vilken relation man har till sitt empiriska 

material.  

Att genomföra en fenomenografisk analys innebär att ställas inför utmaningen att avgöra när 

kategoriseringen av uppfattningar är färdig, det vill säga, när man kan anse sig ha urskiljt och 

kategoriserat de väsentliga dragen hos det fenomen man studerar.
130

 

För att stärka resultatens validitet och reliabilitet menar Johannson att man ska vända 

forskningsprocessen mot sig själv och se forskningen som en lärprocess där jag som forskare 

försöker urskilja vad som är väsentligt i ett visst sammanhang samtidigt som jag måste ha i 

beaktning att detta bara kan ses som väsentlig i relation till ett viss specifikt sammanhang.
131

 

Johansson, påpekar vikten av att som forskare ha ett ödmjukt förhållande till sina resultat: 

Man bör komma ihåg att det alltid finns nya aspekter att upptäcka av ett fenomen, om man 

förmår att byta position och lyckas betrakta det man tar för givet ur nya synvinklar. En viktig 

förmåga hos den fenomenografiska forskaren blir då att utveckla ett empatiskt förhållningssätt 

till det fenomen som ska undersökas.
132

 

När det gäller trovärdigheten i resultaten skriver Trost att det är ett av de största problemen 

med kvalitativa studier och att man som forskare måste kunna visa att mina data och analyser 

är trovärdiga.
133

 En noggrann beskrivning av urval, insamling och bearbetning av resultaten 

har gjorts för att öka studiens validitet och reliabilitet. Att sedan kunna få fram 

generaliserbara resultat har aldrig varit mitt mål utan studiens syfte har varit att öka 

kunskapen om vad som uppfattas som möjligheter och hinder i arbetet kommunikation med 

elever med tal- och språksvårigheter. 

6.7 Etik och forskningsetiska principer 
I min studie har jag velat få speciallärare och specialpedagogers uppfattningar om hinder och 

möjligheter i arbetet med elever med tal- och språkstörningar. ”Det uppstår etiska problem i 

intervjuforskning framförallt på grund av svårigheten att forska om privata liv och presentera 

redogörelserna på den offentliga arenan.”
134

 skriver Kvale och Brinkman och menar att man 

genom hela intervjuundersökningen bör beakta potentiella etiska frågor och problem.
135

  

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska principer som gäller mellan forskare och 
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informanter. De fyra områdena ligger till grund för de etiska riktlinjerna i den här studien och 

gäller kraven på information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande.
136

 Informerat 

samtycke betyder att man informerat undersökningspersonerna om det allmänna syftet med 

undersökningen och om upplägget i stort med studien samt att deltagande är frivilligt.
137

 Ett 

missivbrev skickades ut till deltagarna i undersökningen.
138

 Där informerades deltagarna om 

syftet med studien och vad resultatet skulle användas till. Även information om 

konfidentialitetskrav fanns med i missivbrevet samt att det var frivilligt att delta och att man 

när som helst hade rätt att avsluta sitt deltagande. Innan intervjusamtalen började gick jag 

igenom detta än en gång för att tydliggöra vilka forskningsetiska principer jag skriver under. 

Nedan sammanfattas kortfattat de forskningsetiska principer som jag skrivit under
139

: 

Informationskrav. Forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det ska även framgå 

att deltagande är frivilligt samt att man när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskrav. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnare och undersökningsdeltagarens 

samtycke. Deltagarna i en undersökning har således rätt att bestämma själv över sin 

medverkan. 

Konfidentialitetskrav. Alla uppgifter om de personer som ingår i studien skall behandlas med 

största möjliga konfindentialitet och avrapporteras så att ingen utomstående ska kunna 

identifiera enskilda personer.  

Nyttjandekrav. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet.  
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7 Resultat 

Jag har i den här studien velat fånga andra individers perspektiv och samla information och få 

kunskap om vad ett antal speciallärare och specialpedagoger uppfattar som möjligheter och 

hinder när de arbetar med ämnesområdet språk och kommunikation med elever som har tal- 

och språksvårigheter. Resultatet/utfallet redovisas nedan utifrån de kategorier av 

uppfattningar som framkom i analysen. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar uppdelningen av utfallet gällande möjligheter och hinder i arbetet med språk och kommunikation 

med elever som har tal- och språksvårigheter. Fem kategorier av uppfattningar presenteras i resultatet. 

 

Under de fyra första kategorierna presenteras skilda uppfattningar som de speciallärare och 

specialpedagoger som deltagit i studien uppfattar som möjligheter och hinder. Den sista 

kategorin ”Den röda tråden” har ett fokus på utvecklingsmöjligheter och ett strävansmål som 

skolorna i studien har. Intervjudeltagarna har betäckningen Lärare A till och med Lärare E 

och varje citat är ordagrant översatt, borttagna ord eller meningar redovisas med […]. 

7.1 Kommunikationsvägar till kommunikation  
När en elev kommer till gymnasiesärskolan tar man, vid de allra flesta fall, vid där de andra 

skolorna slutade i arbetet med kommunikation. På de gymnasiesärskolor som deltagit i den 

här studien använder man kontinuerligt olika multimodala kommunikationssätt. Man 

använder teckenstöd (TAKK) och man arbetar mycket med symboler, bilder, 

kommunikationskartor, situationskartor, pekkartor (GAKK), talapparat används ibland samt 

olika former av sinnesstimulering. Inprint, Symwrighter, Widget-Go används liksom olika 

grafiska appar till läsplattor, talapparat.  

Vad uppfattas som möjligheter och hinder i arbetet med språk och kommunikation med elever 

som har tal- och språksvårigheter? 

 

Elevens 

kommunikation 

- det sociala 

samspelet 

Omgivningen  

 

Samverkan 

och samarbete 

 

”Den röda 

tråden” 
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De klasser som arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation är i de allra flesta 

fall väldigt resurskrävande, detta för att man ska kunna jobba med att tolka dem och eleverna 

kommunicerar med allt från mimik, ljud och kroppsspråk till tal.  

7.1.1  Möjligheter 

En uppfattning är att tekniken stödjer den grafiska AKK (GAKK) mycket mer än TAKK. Där 

har läsplattorna och datorerna en viktig roll eftersom både datorer och läsplattor är något som 

eleverna som läser på det individuella programmet på gymnasiesärskolorna har tillgång till. 

Man uppfattar även att GAKK skapar möjligheter för eleverna att bli mer självständiga.  

Det var ju en häftig upplevelse […] där när datorerna började utvecklas och få sin ingång i 

skolan och man började se vidden av vad GAKK faktiskt kunde ge för någonting. När eleverna 

insåg att du behöver inte sitta och läsa i min kontaktbok utan det kan jag göra själv här på 

samlingen.
140

  

Förutom att tekniken stödjer GAKK ser man andra möjligheter med bilder som till exempel 

när man arbetar med elever som har och kan många tecken men som på grund av sin 

utvecklingstörning och sina fysiska handikapp så är det som utomstående svårt att tyda 

dennes tecken.  

För vissa elever kan tycka att de är väldigt tydliga själv men som utomstående kan det vara svårt 

att förstå vad de säger.
141

  

Han blev ju betydligt mer självständig med hjälp av bilder, när vi gick över till det. För då kunde 

han ju beställa sin egen biobiljett i luckan och han kunde liksom handla för att han kunde 

förmedla sig via bilden för det förstod alla. Hans tecken förstod ju bara de nära.[…]
142

 

Man ser även fördelar med GAKK som hjälpmedel för elever som inte använder 

kommunikationskartor där GAKK hjälper eleverna att visualisera till exempel en viss 

situation med hjälp av bilder. Bilderna hjälper där till att styrka och förstå såsom till exempel 

sociala berättelser. När det gäller användningen av kommunikationskartor kom det i samtalen 

fram att det är viktigt att man som personal är förebilder när det gäller användningen av kartor 

och att personalen uppmuntrar eleverna i användandet av bilder. Förutom att tekniken stödjer 

GAKK så ser man andra fördelar med läsplattor och datorer. De här eleverna orkar generellt 

inte sitta så långa stunder och arbeta. Ett arbetspass kan till exempel vara i tio-femton minuter 

sedan finns det behov att göra något annat. Men tack vare datorer och läsplattor kan eleverna 
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arbeta längre stunder med kommunikation när de sitter och arbetar individuellt med en 

läsplatta eller vid en dator. 

Samtliga särskolor som deltog i studien använder tecken som alternativ kommunikation 

och en fördel som TAKK har är att det alltid är tillgängligt samt att tecken förstärker. 

Det blir så tydligt vad det förstärker. Både i kommunikation och i undervisningen, att de förstår 

så mycket mer helt enkelt.”
143

 

Sina händer har man ju alltid med sig.
144   

En annan fördel med TAKK som framkom var att det begränsar din egen meningslängd när 

man tecknar men att det samtidigt, som lärare, är viktigt beroende på vilken elev man arbetar 

med att öka mellanorden för att hela tiden få eleven att sträva framåt i sin teckenutveckling.  

Svarar en elev med en-ordssatser, ja men då ska jag ligga på två, tre-ordssatser.
145

 

Att lära alla elever på skolan TAKK ses som en vinst för alla menar en specialpedagog och 

där ser man både fördelar i att bygga upp sitt språk men även den sociala biten vinner på det. 

Där alla kan prata med alla på skolan. 

Precis som att det är bra att jag kan lite engelska när jag vistas med andra som pratar engelska. 

Plus att man ser inom språk hur tecknandet hjälper till att bygga upp språket och 

meningsstrukturen.
146

 

En av deltagarna i studien tog upp musiken som en tillgång i arbetet med kommunikation 

när man jobbar med de elever som har ett långsamt tänkande. Musiken uppfattas i den 

situationen vara en tillgång där man med musikens hjälp har möjlighet att hålla sig kvar i 

aktiviteten och den entusiasm som finns mellan varandra längre än i ett vanligt samtal.   

Där man verkligen kan dra på det men ändå bibehålla en intensitet i sången och en entuiasm i 

sången fastän du sjunger den långsammare än det ska vara. Den möjligheten har du i musiken 

men inte i talet och det kan jag tycka att det finns värden i och som jag har använt mig av.
147  

7.1.2  Hinder 

En svårighet som uppfattas är när elever kommer till skolan utan någon form av 

kommunikationshjälpmedel alls. Eller när de kommer med någon form av material som man 
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inte uppfattar är riktigt rätt. Det kan vara till exempel alldels för många bilder eller att man 

kommer med bliss-symboler men sedan upptäcker man att eleven inte förstår symbolerna. 

Den där undersökande verksamheten när det gäller att upptäcka vad det är som passar den här 

eleven kan ibland uppfattas som svår. På en skola har de börjat ge ut kartläggningsmaterial 

när en kommunikationselev kommer och besöker skolan på praktik.  

Det har vi liksom kommit på genom den omständiga vägen. Att upptäcka om det är något vi 

behöver. Så då har vår utbildningspedagog satt ihop ett material. Lite så gallup. Hur 

kommunicerar den här eleven? Hur gör ni i den situationen?
148

 

Det viktiga är ju egentligen att sätta sig ned med habiliteringen, för det är ju de som börjar lära 

barnet tecken. Alltså vilka tecken böcker är det som vi använder oss av i fortbildningen av 

barnet och sen tar vi ju bara över i skolan. Och sedan ska vi ju samordna kortids, hemmet, 

eleven och logopeden och fortsätta tills dom kommer upp hela vägen.
149

 

En annan svårighet i arbetet med kommunikation är när metoden man använder inte fungerar 

som den ska och det inte finns några andra kommunikationsmetoder tillgängliga.  

Kommunikationskartan är det som teamet har tagit fram och då måste vi ju rätta oss efter det och 

bejaka att det här är det som gäller och det här det bästa som går att få i dagsläget. Vi kan ju inte 

välja bort och säga att det funkar även om det funkar skitdåligt
150

.  

Tiden uppfattas som ett hinder när man arbetar med AKK där man som samtalspartner 

måste ge eleverna utrymmet och möjligheten att svara genom att vänta in och inte stressa 

eleverna. 

Just det här med inväntandet kan vara svårt. Hur länge ska jag vänta? Ska jag gissa att det är det 

här du menar? Då kanske han svarar ja för han orkar inget annat. Det kanske inte var det här han 

menade och det upplever jag som svårt och det gör hela personalgruppen.
151

 

Att inte stressa dem och ta något för givet. Att vänta in ett svar mellan två saker. Vad valde du 

egentligen? Var det den du tittade på eller var det den du tog på först eller den du tog på andra 

gången?  Att ifrågasätta lite grann.
152 

Det finns också en uppfattning om att det kan vara svårt att vänta ut ett svar från en elev när 

dennes klasskompisar har svårt med att vänta:  
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Jag har tid men om det är så att de andra börjar må dåligt. Då är det ju så att jag måste väga. Hur 

länge ska jag dra ut på det och vänta innan de andra är på väg att lämna bordet?
153

 

En annan aspekt gällande tid som kom fram under intervjuerna var vikten av att lära känna 

sina elever när man arbetar med kommunikation och att det tar tid att få den kontakten. Men 

att det är oerhört viktigt att få den för att kunna arbeta på ett bra sätt med kommunikation 

samt att man uppfattar att det händer väldigt mycket på de fyra åren som eleverna går på 

gymnasiesärskolan.  

7.2 Elevens kommunikation – Det sociala samspelet 
Vikten av att hitta elevens egen drivkraft, där de ges möjlighet att förmedla sig är viktig men 

hur ger man dem möjligheten?  Här handlar det om att skapa en relation med eleven, där man 

lär känna eleven och eleven lär känna mig som lärare menar flera av de som deltog i studien. 

Att hitta och skapa möjligheter till sammanhang arbetas det mycket med på 

gymnasiesärskolorna runt om i Sverige och nedan presenteras uppfattningar om möjligheter 

och hinder när det gäller elevers sociala samspel med andra.  

7.2.1  Möjligheter 

De gånger man har elever som själva har drivkraften, då utvecklas de i en rasande fart menar 

en specialpedagog. Men då hade kommunikationsinsatser satts in tidigt och föräldrarna har 

drivit på och habiliteringen har i de fallen haft en stor roll och tagit tag i det och sedan har 

skolan tagit vid. Just tidiga kommunikationsinsatser kommer även en annan specialpedagog in 

på:  

Jag ser ju också elever som går här där jag tänker, hade den där fått tal och språk som man 

önskat så hade hon haft ett bättre tal idag. Och det är ju sorgligt. Ett drömscenario är att man 

satsar på tal- och språk redan i lågstadiet med stöd och insatser för som lärare famlar man lite 

eftersom vi inte har det i vår utbildning.
154

 

Om en elev har kommit igång tidigt med AKK så är möjligheterna större är en uppfattning 

som delas av flera av deltagarna i studien. Där sitter skolan i händerna på det som varit. Som 

en specialpedagog uttrycker sig: 

För det ser man ju att om man har kommit igång tidigt med AKK, med hjälp av habben och att 

skolan har förvaltat det, då ser man ju vilka möjligheter som finns. Men som på gymnasiet sitter 

vi ju in händerna på det som hänt tidigare och det är svårt att dra igång någonting nytt när det 

handlar om en sextonåring. 
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För att få sina elever motiverade är utvärderingar ett hjälpmedel som ger möjligheter till att 

eleven ska känna lust att lära.  

Det var jättesvårt att få honom motiverad efter lunch utan att han skulle vara upprörd. Vi tog upp 

det då om hur han skulle kunna hjälpa mig i hur jag ska tänka i undervisningen så att han får lust 

att sitta vid bordet. Då tyckte han att det var svårt med teckenträningen.[..] Så då gjorde jag upp 

med honom att då har vi lite mindre teckenträning och så tränar vi på något annat. Så det blev 

bra faktiskt tycker jag.
155

 

För att utmana våra elever att bli så självständiga som möjligt är det viktigt att ge eleverna 

möjlighet att reagera. En specialpedagog funderade kring det här med att vi kanske måste 

svänga i tanken och ibland säga fel svar för att ge dom möjligheter till att reagera och släppa 

dom där det kan gå fel.  

Att vi kan våga släppa dom till att bli så självständiga som de kan bli och då kommer de ju också 

att måsta använda sin kommunikation.
156

  

Samtliga skolor arbetar med att få sina elever att ta kontakt med andra och våga ställa 

frågor och vara nyfiken. Det stora fokuset ligger på att få eleven att förmedla sig. Där är det 

viktigt att få och ge eleven möjlighet att ta kontakt med andra 

Och det är ju just det där, det är ju precis allt det här handlar om. Att är det så att en elev vill ha 

någonting så måste vi ju ge dem möjligheten att förmedla sig och också ge eleven möjlighet att 

göra egna val för att kunna stimuleras till att kommunicera.
157

  

I det här arbetet jobbar man mycket med att hitta metoder och material där eleverna ska 

samarbeta med varandra till exempel genom att spela spel. Man ser motivation där man hittar 

möjligheter till att locka eleverna och få dem motiverade som en viktig del i arbetet och där 

det är viktigt att sätta eleven i fokus genom beröm och uppmärksamhet. Ett exempel som togs 

upp var till exempel vid samlingar där eleverna får berätta vad man har gjort. De allra flesta 

vill ju vara i fokus och här ser man möjligheter till både social träning där man får lyssna på 

andra kompisar och vänta in sin egen tur. Elevens fokus på sig själv och att se andra 

klasskompisar, vänta på sin tur och lyssna på andra är något som alla skolor arbetar med. Att 

visa hänsynstagande och att lära sig att vänta på varandra kan vara svårt för den här typen av 

elever.  
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Inne på lektionerna, att hitta uppgifter som lockar till samarbete och turtagning och att träna i att 

vänta. Det är viktigt.
158

 

Många av de här eleverna har mycket fokus på sig själv och sina egna behov och man kanske 

inte är så intresserad av att vänta en kvart på att höra vad ens klasskompis har att säga. Jag har 

något nytt som jag vill berätta
159

.   

Det är viktigt att sprida kunskap om AKK hos de andra eleverna som också går på skolan. Det 

är en utvecklingsmöjlighet, att få alla våra elever att öka förståelsen för varandra. Där menar 

en specialpedagog att det är viktigt att prata om det här med jämna mellanrum om vad det är 

för svårigheter man har. 

Att vi pratar om det med jämna mellanrum, varför går vi på den här skolan egentligen och vad 

har du för svårigheter?
160

  

Rastaktiviteten och vad eleverna gör på sina raster var ett ämne som kom upp och där har 

datorerna och läsplattorna varit en faktor som påverkat elevernas sociala samspel negativt, 

uppfattar specialpedagogerna och speciallärarna. Rasterna är en viktig arena för socialt 

samspel och de skolorna som deltog i studien arbetar på olika sätt med den här delen av 

elevens skoldag. En del skolor har rastpedagoger som ansvarar för rasterna medan andra 

skolor låter assistenter vara med eleverna under den delen av skoldagen. 

Vi försöker peppa våra elever att ta kontakt med sina kompisar. Vi har rastpedagoger, tre vid 

varje rast, som ansvarar för aktiviteten runt rasten. Vi lär oss ju inte bara i klassrummet utan 

lärandemiljön är ju överallt.
161

  

7.2.2 Hinder 

Ett stor utmaning som man ser när det gäller arbetet med kommunikation är när eleven själv 

inte vill och inte förstår varför man ska använda det. En annan utmaning är när det kommer 

till att låta eleverna göra aktiva val så funderar man kring hur vi egentligen vet när våra elever 

är nöjda? Där finns det en uppfattning att det kan vara svårt med elever på tidig 

utvecklingsnivå och som inte kommunicerar och som är nöjd. En specialpedagog uttrycker sig 

såhär om denna problematik: 

De svåraste eleverna tycker jag är de förnöjsamma, de fogliga eleverna. De som man säger, nu 

ska du sitta här och så sitter de bara: ”Jaha nu sitter jag här.” Så kan de sitta där tills någon 

                                                           
158

Lärare D 
159

Lärare B 
160

Lärare B 
161

Lärare D 



35 
 

kommer och tar dem i handen. De är svåra att få igång att kommunicera för det är som att man 

inte hittar drivkraften i hur jag ska få dig att vilja.
162

 

Här menar man att man inte riktigt har tränat de här eleverna att ha den här drivkraften och att 

problemet är att man har pratat för lite om det och att det har fallit i glömska. Tidigare fanns 

den här kunskapen på särskolan men nu, på grund av att fokus ligger på kunskap och 

förmedlingspedagogik, så är en uppfattning att det saknas fokus på att få elever att hitta sin 

egen drivkraft. Ett annat hinder är när elever exploderar och verkligen visar att något är fel. 

Då har man valt att lägga fokus på att detta är ett beteendeproblem som vi måste lösa, 

strukturera och förebygga istället för att tänka att här har vi en elev som verkligen vill något. 

Tänk om man kunde se det som fantastiskt att här har vi faktiskt en elev som kommunicerar och 

vi kan bygga på det!
163

 

En specialpedagog tar upp det här exemplet med att av välmening serva våra elever: 

Om en elev kommer in i klassrummet som kanske har varit på tal och det inte finns någon ledig 

stol. Då ställer sig assistenten upp. Ger sin stol till eleven och går och hämtar en ny stol till sig 

själv. Där har vi ju ett typiskt perfekt exempel. Vad händer om vi bara sitter kvar och ser hur 

eleven löser det här? Garanterat kommer ju eleven att antingen be mig att flytta på sig om jag 

sitter på hans stol. Men det gör vi inte. Utan vi servar, vi öppnar dörrar och vi hämtar grejer.
164

  

En stor svårighet när det gäller AKK är att eleven rör sig i så många olika sammanhang. De är 

hemma, på kortids
165

 och på fritids. 

 
Ska man få till det riktigt bra, då måste alla sitta i samma båt och verkligen ha samma inställning 

och vem bär ansvaret för det?
166

  

Just det här när det kommer till något som påverkar hela elevens livssituation så tappar man lite 

sug ibland. När man tänker, ja nu kör vi på det här för nu har habben kommit med det och nu kör 

vi stenhårt. Sedan visas det att det inte används här och det används inte där. Ja, då tappar man 

fart.
167

 

Att skapa gemenskap där eleverna kan förmedla sig till kompisar på ett naturligt sätt och vara 

med i gemenskapen är något som man strävar efter och där är en svårighet att få folk att förstå 

att AKK är en tillgång för alla, inte bara de här eleverna. Som samtalsledare jobbar man 

                                                           
162

Lärare C 
163

Lärare C 
164

Lärare C 
165

Kortids, så kallad kortidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till 
avlösning.  
166

Lärare C 
167

Lärare C 



36 
 

mycket med uppmuntran och att få eleverna att intressera sig för sina klasskompisar. Det är en 

av de stora svårigheterna när det kommer till arbetet med det sociala samspelet med eleverna, 

att de riktar in sig och tyr sig till de vuxna istället för sina jämnåriga klasskamrater. 

7.3 Omgivningen 
När det kommer till omgivningens roll så var kunskap, medvetenhet och förmåga och attityd 

hos samspelspartnern något som kom upp i samtalen. Teckenkommunikation (TAKK) har fått 

ett sort uppsving på samtliga skolor som ingår i studien. Alla skolor erbjuder på olika sätt 

teckenkurser till sina anställda. En skola har en utvecklingspedagog som arbetar med AKK. 

Hon utbildar de övriga anställda på skolan och fortbildar dem varje måndag i TAKK. Två 

skolor har talpedagoger anställda som finns till för eleverna på skolan samt som stöd för 

personalen. Erfarenhet och utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation går 

som en röd tråd genom alla de intervjuades egna berättelser om vad som är viktigt som 

personal att man har när man jobbar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter 

samt att det är viktigt att behålla sin kompetens kring kommunikation och att arbeta med det 

kontinuerligt. Eftersom det är en spetskompetens och ett ganska smalt ämne.  

Stöd från skolledningen är även det något som uppfattas som en viktig faktor för att 

skolan ska kunna möta de elever som har språk- och kommunikationssvårigheter. Här 

eftersöker man en tydlighet hos skolledaren, där man visar att det är så här vi jobbar och det 

genomsyrar hela vår verksamhet. En annan viktigt faktor när det gäller skolledningens stöd är 

att samtliga deltagare i studien ser det som viktigt att man har stöd för att gå 

vidareutbildningar.  

7.3.1  Möjligheter 

Förmågan att se varandra som resurser skiljer sig. En skola jobbar mycket med kollegialt 

lärande där man ska ta reda på och använda de kunskaper som skolan har. De stöttar varandra 

inom arbetslaget och i andra klasser om behovet finns och har fått uppdrag att filma varandra 

och auskultera hos varandra. Där har man uppfattat det som positivt att få se vad som händer i 

andra klassrum samtidigt som man kan ställa sig frågan varför gör jag det här? 

Vi ser varandra som resurser som kan handleda varandra.
168

 

Sedan finns det dom som anser att om man ska utbilda andra kollegor vill man ha nedsättning 

i tjänsten.  
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Men då har jag sagt att då ska jag ha nedsättning i tjänsten. Nog kan jag gå in och handleda 

andra eller tipsa om vad man kan göra med andra elever men då ska jag ha nedsättning i 

tjänsten.
169

 

Just att filma varandra och tillsammans med kollegor diskutera vad som varit bra och mindre 

bra har en annan specialpedagog också erfarenhet av samtidigt som det finns uppfattningar 

om att det finns fördelar med att någon utanför skolans verksamhet kom och utbildade alla 

verksamma i en klass.  

Att få feedback på det man gjorde. Otroligt givande, det var inte så att vi skulle kritisera 

varandra men vi gav varandra råd. 
170

 

I min egen grupp. Där måste det komma in någon utifrån eftersom jag blir den där morsan som 

tjatar. Det är som ett familjeliv tillslut, man lära känna varandra så väl tillslut eftersom man 

jobbar så tätt och nära. Därför tycker jag att om det skulle komma någon utifrån då kanske man 

kan ta in det på ett annat sätt. Då lyssnar de på ett annat sätt.
171

 

Pedagogiska träffar och pedagogiska diskussioner där både lärare och assistenter är 

närvarande ses som en väldigt viktigt faktor för att arbetet med kommunikation ska fungera. 

Mångas uppfattning är att man skulle vilja ha fler pedagogiska träffar samt att det är en 

svårighet att få alla att kunna närvara vid de här träffarna. Särskilt svårt är det med de 

personliga assistenterna som följer sin elev och som i de flesta fall inte kan närvara vid några 

pedagogiska träffar.  Man önskar mer tid till de här pedagogiska diskussionerna och samtliga 

skolor arbetar aktivt för att få med assistenterna i de här träffarna och i de här diskussionerna. 

Skolorna arbetar även aktivt med att alla som jobbar med de här eleverna på skolan ska få ta 

del av och få kompetens runtomkring kommunikation. Storleken på fortbildningspotten i 

antalet timmar för assistenter är inte lika stor som för lärarna samt att assistenter på många 

skolor efter skolans slut fortsätter på fritids eller som personlig assistent följer med sin 

ungdom hem eller till fritids.  

Så det är ju svårt. Som till exempel i måndags när vi hade ämnesområdeslag där vi kan prata 

kring pedagogik. Dom kan ju aldrig vara med. Utan det är ju mer vid särskilda 

utbildningsinsatser som de kan vara med eller om man kan lyckas och täcka upp för varandra så 

att de kan komma iväg på de här viktiga utbildningarna.
172
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Att samarbeta gynnar ju alla om man lär känna varandras elever.
173

 

När det kommer till de pedagogiska träffarna eftersöker man mer samarbete och mer öppenhet 

mellan kollegor samtidigt som det finns en uppfattning om att det ibland blir för mycket 

praktiskt som kommer upp på de här träffarna istället för att pedagogiska diskussioner förs. 

Jag har en önskan om att det skulle vara mer pedagogiska träffar. Att man, här har jag Kalle. 

Vad tror ni om det här? Har du något tips att ge mig? För det tycker jag är jättekul och det skulle 

jag tycka var jättekul om någon kom med och sa: Men du jag såg. Pröva det här istället. Men 

sådant är svårt. För då kan man ta det som kritik istället.
174

  

Ibland har vi gått igenom varje klass där man har fått berätta hur vi mår i varje klass och hur 

våra elever mår och det har varit jättebra. Då har man kunnat prata till exempel om man har det 

jobbigt med några föräldrar.
175

 

För vi är som små öar, det hjälps inte. Även om vi säger att vi samarbetar och vi har lektioner 

tillsammans och så. Men det här är min och klass och det där är deras klass och alla ser som till 

sitt även om vi säger att vi ska ha det här samarbetet.
176

  

På de rena lärarmötena diskuterar vi ju pedagogiska saker men det är ju mycket praktiskt som 

kommer upp. […] Det bli mycket praktisk och det pedagogiska hinns inte riktigt med för den där 

timman går fort. Jag skulle önska att det var två timmar och att vi hade en dagordning.
177

  

När det gäller den personalen som arbetar på skolorna finns det en uppfattning att all 

personal på skolan ska använda TAKK, detta för att all personal ska kunna kommunicera med 

alla elever.  

Alla har ju blivit erbjudna att gå teckenutbildning men sen är det inte alla som vill gå. Ibland kan 

man en del tänka att vi inte behöver tecken men jag tror att man måste tänka att det skadar ju 

inte och jag tror att det bara stärker. Jag tycker att det skulle vara underbart om alla tecknar även 

de som har elever som inte behöver tecken. Det är ju bara stödtecken och det förstärker ju 

bara.
178

 

7.3.2 Hinder 

En uppfattning är att det kan finnas en tröghet i detta med tecknandet där det är svårt att 

komma igång även fast man har gått utbildning. Att få alla att känna att det är naturligt i sitt 
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tal. Att bara teckna vissa situationer såsom kanske en samling men inte sedan teckna i 

vardagstalet.  

Du behöver träna en rätt stor mängd innan du känner dig fri i ditt tecknande. Så det tycker jag är 

en svårighet med en specifik metod och jag ser ju också arbetet med kommunikationskartor inte 

är enkelt, det är svårt att använda dem. Det är lättare att ställa ja/nej-frågor istället för att kartan 

och peklampan och sen ställa frågan och eleven har svårt med sitt pekande.
179

  

Jag känner att vi som personal måste bli duktigare. Så att det flyter. Jag skulle vilja att det mer 

naturligt och där tror jag att svårigheterna, det är bara upp till mig.
180

  

Det finns en önskan om att alla fick gå en utbildning i AKK.  

Om alla fick gå TAKK-utbildning. Tänk om alla hade en grundläggande TAKK-utbildning och 

också det här med förståelsen, att assistenterna förstår hur viktigt det är med grundläggande 

kommunikation.
181

 

Alla blev ju erbjudna att gå teckenutbildning. Men alla valde ju inte att gå eftersom de inte 

tycker att deras elever har det behovet. Där skulle man kanske kunna säga att skolledningen 

skulle ha bestämt att alla ska gå. Så att alla kan kommunicera med alla elever.
182

 

En utmaning när man jobbar med den här typen av elever är att behöva strida för de här 

eleverna.  

När det gäller det sociala. Många elever är så beroende av personalen. Att de sitter med kartan 

och sticker in den i handen på dem och påminner dem om att ta med sig kartan. Ofta kan 

personal tänka, ja men de klarar sig ändå. Som förälder är det bland det vanligaste man hör, nej 

men jag kan tolka min ungdom själv. Men det viktiga för eleven och ungdomen är ju att de kan 

få ur sig vad de behöver. Det kan du ju aldrig lista ut även om du kan tolka din ungdom.
183

  

Som omgivning är det viktigt att man är medveten om att det tar tid för elever som har svår 

språk- och kommunikationssvårigheter att svara på en fråga. 

I början var det jobbigt för mig med det här med tid. Jag är en väldigt snabb person och just det 

här att vänta in ett svar. För det kommer ju ett svar. Men kommer det om tjugo minuter?
184

 

En personal kunde fråga: Hur är det med dig? Men när dom då skulle svara så var personalen 

långt borta. Dom fattade inte att det här tar tid. Så det är ju också en del av problematiken.”
185
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7.4 Samverkan och samarbete 
När man arbetar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter så är det viktigt att 

samarbetet mellan olika professioner fungerar är en uppfattning. Habiliteringen, där eleverna 

är inskrivna samarbetar samtliga skolor med och man har även kontakt med andra 

verksamheter såsom SPSM. En skola har ett gott och nära samarbete med SÖK
186

 som 

kommer ut och handleder och utbildar personalen på skolan samt håller i kurser. Samma skola 

hade förra året möjlighet tack vare SPSM att under ett helt läsår ha ett kommunikationsprojekt 

där målsättningen var att sprida kunskap om kommunikation. Under det här projektet fick 

många i personalen gå utbildningar i Inprint, Communicate, för att kunna producera kartor 

som till exempel widget-go. Den här skolan pratar om vikten av att så många som möjligt 

utbildar sig. De har en utvecklingspedagog som inte undervisar elever utan dennes ansvar är 

att handleda lärare och assistenter kring kommunikation.  

Det här projektet har spridit budskapet kring hur viktigt det är för alla att kunna kommunicera. 

Vi tycker generellt sätt att det har skett en förhöjd kompetens men också en insikt.
187

  

Målsättningen som den här skolan har är att all personal ska kunna prata med alla elever, de är 

inte där än men det är deras strävansmål och dit de siktar. 

7.4.1  Möjligheter  

 Att kunna bolla idéer med någon som är expert på något tillför mycket. Det ser man som en 

oerhörd vinst är en uppfattning. Där man som lärare har möjlighet att till exempel vända sig 

till expertis på habiliteringen om man har problem: 

Jag har nog aldrig under hela min tid som lärare aldrig stått och tänkt men hur gör jag nu?
188

 

Habiliteringen samarbetar kring de elever som är inskrivna på habiliteringen. Hur samarbetet 

ser ut mellan respektive skola och habilitering skiljer sig. En skola har nätverksträffar med 

habiliteringen en till två gånger per år där skola, hem, fritids, kortids tillsammans med 

habiliteringen träffas för att skapa sig en helhetssyn om ungdomen. Dessa nätverksträffar ser 

man många fördelar med och där kan man diskutera kommunikationsmål gällande eleverna.   

Det är ju så bra med de här nätverksträffarna för man får ju en helhetssyn och alla vet vi vad vi 

gör och vilken uppgift vi har och vilken uppgift hemmet har.
189
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7.4.2  Hinder 

När man jobbar i en kommunikationsklass är det mycket personal i klassrummet. En svårighet 

som uppfattas som ett hinder i samarbetet kring kommunikation är när en elev har personliga 

assistenter som går på rullande schema och det kan vara svårt att få ut informationen till alla 

assistenter. En uppfattning som kom upp i ett samtal var att man har en önskan att alla 

assistenter får en grundläggande utbildning, dels om utvecklingsstörning och beroende på i 

vilken klass de kommer att jobba i så ska de åtminstone den tiden de jobbar här på skolan få 

utbildning på det som eleven kommunicerar med.  

Dilemmat med det här jobbet är att det kommer assistenter som inte är utbildade och det har jag 

försökt säga till rektorerna som vi har haft. Att mitt jobb är ju att utbilda eleverna mitt uppdrag 

kan inte vara att utbilda assistenterna. Jag kan däremot föra en diskussion med dem men att 

utbilda de som inte har någon grundlig kunskap alls. Det kan inte vara mitt jobb. Nej, men du 

ska föra en diskussion med dem. Ja, men det gör jag ju. Men det är jättetungt.
190

 

Jag pratar ju alltid om de här symbolerna, hur viktiga de är när man börjar en termin. Att man tar 

med sig symbolen med eleven och att symbolen ska följa med eleven till aktiviteten, för det är 

först då de förstår att den har och göra med aktiviteten och sedan ska man lägga den i en hink 

eller någonting annat. För att man ska se att dagen krymper. Att nu är dagen slut och så vidare. 

Det säger jag varje termin men nu, om du går in i klassrummet så sitter alla symboler kvar…
191

 

7.5  ”Den röda tråden” 
Skolors insatser kring språk och kommunikation skiljer sig. Vissa skolor har hittat en 

gemensam röd tråd som man jobbar efter medan andra skolor saknar den och där finns en 

önskan om en gemensam kunskapsbank som man tillsammans står på, med gemensamma 

strategier för hur vi på skolan arbetar med att få våra elever att förmedla sig. 

Jag tror att man skulle behöva göra en insats just kring språk och kommunikation för vi har fått 

ganska mycket ny personal som kanske kommer från den vanliga grundskolan och som kör lite 

mer förmedlingspedagogik och som kanske kan funka till viss del men att ändå fundera runt det 

här. Hur jobbar vi med språk och kommunikation? För jag menar att det är ju ingenting som man 

sätter på schemat, det är ju någonting som ska genomsyra allt och hur gör vi för att det ska 

genomsyra allt? Vilka metoder använder vi? […] Vi är jäkligt duktiga, skulle jag vilja säga på 

den implicita förmågan, att vi förmedlar oss till dom. Men att ha mer fokus på hur vi ska få våra 

elever att förmedla sig till oss.
192
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Det finns även en önskan om att ha en röd tråd kring elevens kommunikationsutveckling från 

förskola, skola ända ut till vuxenlivet. Att insatser sätts in i tid, redan när barnet är litet och att 

förskola, skola och den verksamhet som den vuxne hamnar i förvaltar och arbetar för att 

kommunikationsutvecklingen för den enskilde går framåt. Här finns det en uppfattning att det 

ibland kan stanna upp efter man går ut gymnasiesärskolan.   

Det jag tänker på sen när våra elever ska ut i vuxenlivet. Där står det stilla. Dom kör ju 

fortfarande med pictogram, det finns knappt någon ipad. Det kanske finns en ipad på fem-tio 

elever. Här har vi dator och ipad till var och en. Där vi också har mycket kommunikation.  Vi 

kan ju tänka, ja men där skulle han kunna passa att gå när han slutar skolan. Men vi bestämmer 

ju inget sådant. Men då kan man få svaret nej vi kan inte ta emot honom för vi har ingen som 

tecknar. […] Det tycker jag är synd och sorgligt. Det är ju en rättighet, det är ju deras språk.
193

 

En annan uppfattning som togs upp vid två tillfällen var begreppet skola vs. omsorg. Där man 

uppfattar att innehållet har blivit så viktigt att man nu som lärare har så mycket att göra att 

elevens utveckling kommer i andra hand. En av anledningarna till detta är den nya 

läroplanen
194

 och de nya kursplanen.
195

 

Det är som att pendeln ska svänga. Nu har vi fullt upp med det centrala innehållet och nu ska vi 

prata om judendom, islam och allt det här med elever som inte kanske ens kan knyta sina skor 

eller ens förstå varför jag ska gå in i det här klassrummet. Det är som att jag tror att pendeln 

måste svänga tillbaka tills vi hittar en form, för det är ju nyligt ändå. Jag menar, Gy 13 har vi ju 

bara hållit på med i ett och ett halvt år ändå.
196

  

Det är så vansinnigt mycket som ska göras hela tiden […]. Det är nya datasystem, det är, ja det 

är ju roliga saker också såsom Olympiaden och friluftsdagar men sen kan jag ju tycka att just 

språk och kommunikation, alltså kunskap som har funnits i särskolan sedan tidigare. Jag tänker 

både med kommunikation och Pecs och det här med att individualisera det. Det är som att det 

ligger på sparlåga sen vi fick så mycket kritik för att vi inte höll på med kunskap utan att vi höll 

på med omsorg.
197

   

Det har ju blivit större krav i och med den nya kursplanen. Men samtidigt. Eftersom vi har de 

elever vi har. Men det har blivit mer skola. […] Men det tycker jag var så bra som en lärare sa 

här på skolan. Han hade varit på stan med sina elever och inser men hur uppför de sig på stan 

och menar att vi har för mycket skola. Vi måste ju se till att man kan gå på stan och uppföra sig. 

Men så har vi jobbat. Vi har ju tänkt, vi har skola, men det viktigaste är ändå att de kan klara sig 

ute i samhället. Om du sitter här och har tio poäng på ett prov men du kan inte uppföra dig bland 
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folk, du vet inte hur du gör. Vad är det här provet värt då? Där tycker jag att det är jätteviktigt 

med en helhetssyn.
198

 

7.6 Resultatsammanfattning  
Resultaten visar att på de gymnasiesärskolor som deltagit i studien arbetar och erbjuder man 

olika multimodala kommunikationssätt och man tar i de allra flesta fall vid, där de andra 

skolorna slutade i arbetet med kommunikation. Samtliga skolor som deltog i studien satsar 

mycket på att utbilda sin personal i teckenkommunikation och en fördel som man ser med 

TAKK är att det alltid är tillgängligt, det begränsar vår egen meningslängd och med hjälp av 

TAKK ser man stora vinster när det kommer till elevens språkutveckling. TAKK uppfattas ha 

många fördelar men en svårighet är att det ibland som utomstående kan vara svårt att tyda 

vissa elevers tecken som på grund av deras utvecklingsstörning och deras fysiska handikapp 

inte är så tydliga. Här ser man att GAKK har stora fördelar och möjliggör eleverna till att bli 

mer självständiga. GAKK har fått ett stort uppsving på skolorna runt om i Sverige och man 

uppfattar att tekniken stödjer den grafiska AKK. Där spelar läsplattor och datorer en viktig 

roll. GAKK har även fördelar såsom att visualisera och styrka till exempel situationer.  

Stora möjligheter finns när insatser för kommunikationsutveckling har kommit igång 

tidigt och alla som arbetar och har arbetat kring barnet jobbar på samma sätt med 

kommunikationen. En svårighet som kan uppfattas som ett hinder är när en elev kommer till 

skolan utan något fungerande kommunikationshjälpmedel eller när metoden som används inte 

fungerar. Vikten av att hitta elevens egen drivkraft är viktig där de ges möjlighet att förmedla 

sig, här handlar det om att skapa sig en relation med eleven och där man lär känna eleven och 

där eleven lär känna personalen. Att hitta och skapa möjligheter till sammanhang arbetas det 

mycket med på gymnasiesärskolorna runt om i Sverige och det är viktigt att omgivningen 

använder AKK i sin kommunikation till barnet samt att omgivningen runt barnet för stöd och 

utbildning så att de kan träna barnet i sin kommunikationsutveckling. Erfarenhet och 

utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation går som en röd tråd genom 

alla de intervjuades egna berättelser om vad som är viktigt att man som personal har när man 

arbetar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter. Skolors insatser kring språk 

och kommunikation skiljer sig. Vissa skolor har hittat en gemensam röd tråd som man jobbar 

efter medan andra skolor saknar den och där finns en önskan om en gemensam kunskapsbank 

som man tillsammans står på och som man jobbar efter där det finns gemensamma strategier 

för hur man på skolan arbetar med att få sina elever att förmedla sig. 
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8 Diskussion 

Rätten att kommunicera är en grundläggande demokratisk rättighet
199

 och jag har i den här 

studien sökt finna nycklar till kommunikation och samspel när man arbetar med elever med 

tal- och språksvårigheter. Heister Trygg menar att för att skapa en god kommunikativ miljö 

bör fokus ligga på miljön runt eleven och där man bör fråga sig hur vi i skolan bemöter eleven 

i vardagen och hur man anpassar sig efter elevens förutsättningar.
200

 Genom intervjuer har jag 

undersökt, jämfört och kategoriserat vad några speciallärare och specialpedagoger uppfattar 

som möjligheter och hinder i deras arbete med kommunikation med elever som har tal- och 

språksvårigheter. Resultatet/utfallet kom att mynna ut i fem kategorier som speciallärarna och 

specialpedagogerna som deltog i studien uppfattar som nycklar till kommunikation men där 

också hinder finns. De fem kategorierna var: Kommunikationsvägar till kommunikation, 

Elevens kommunikation - det sociala samspelet, Omgivningen, Samverkan och samarbete 

samt ”Den röda tråden”. I det här kapitlet kommer jag att ställa mitt resultat i relation till 

teori, tidigare forskning samt egna reflektioner. I första delen diskuteras frågeställningarna ett 

och två. Vad uppfattas vara möjligheter och hinder i arbetet med kommunikation med elever 

som har tal- och språksvårigheter samt möjligheter och hinder när det kommer till metoder 

och material som används i arbetet med kommunikation med elever som har tal- och 

språksvårigheter. I den andra delen diskuteras vad som uppfattas som utvecklingsmöjligheter i 

arbetet med kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter, här finns också en 

sammanfattning samt förslag på vidare forskning.  

8.1 Elevens kommunikation. Möjligheter och hinder i arbetet med AKK-

användares språk- och kommunikationsutveckling 
Med en sociokulturell utgångspunkt på lärande och utveckling är kommunikativa processer 

centrala och genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter.
201

 En 

individs språkutveckling påverkas, enligt Renner, av de sociala strukturerna som finns i vårt 

samhälle och vilka kompenserande verktyg och insatser som vi använder för att kompensera 

språksvårigheter, i det här fallet vilka alternativa kommunikationssätt vi erbjuder våra 

elever.
202

 Men hur arbetar gymnasiesärskolorna runt om i Sverige med elevernas 

kommunikation? På de gymnasiesärskolor som deltagit i studien arbetar och erbjuder man 

flera olika multimodala kommunikationssätt och man tar i de allra flesta fall vid, där de andra 
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skolorna slutade i arbetet med kommunikation. Stora möjligheter finns när insatser för 

kommunikationsutveckling har kommit igång tidigt och alla som arbetar och har arbetat kring 

barnet jobbar på samma sätt med kommunikationen. En svårighet som kan uppfattas som ett 

hinder är när en elev kommer till skolan utan något fungerande kommunikationshjälpmedel 

eller när metoden som används inte fungerar. Den undersökande verksamheten kan ibland 

uppfattas som svår och här har man upptäckt vikten av kartläggning när det kommer till 

kommunikation och en skola som deltog i studien har börjat ge ut karläggningsmaterial kring 

hur eleven kommunicerar innan hen börjar på gymnasieskolan. Detta stöds av till exempel av 

både Wilder
203

 och Kraft Helgesson
204

 som menar att kartläggning behövs för att få fram vad 

eleven är bra på, vilka resurser som finns att tillgå och vilka intressen som finns men även för 

att få fram omgivningens kompetens, kunskap och hur förutsättningarna för 

kommunikationsutveckling ser ut.  

Samtliga skolor som deltog i studien satsar mycket på att utbilda sin personal i 

teckenkommunikation och en fördel som man ser med TAKK är att det alltid är tillgängligt, 

det begränsar vår egen meningslängd och med hjälp av TAKK ser man stora vinster när det 

kommer till elevens språkutveckling. TAKK uppfattas ha många fördelar men en svårighet är 

att det ibland som utomstående kan vara svårt att tyda vissa elevers tecken som på grund av 

deras utvecklingsstörning och deras fysiska handikapp inte är så tydliga. Här ser man att 

GAKK har stora fördelar och möjliggör eleverna till att bli mer självständiga. GAKK har fått 

ett stort uppsving på skolorna runt om i Sverige och man uppfattar att tekniken stödjer den 

grafiska AKK mer än TAKK. Kommunikationskartor möjliggör för eleverna att visualisera 

situationer och bilder hjälper till att styrka och förstå sammanhang. Läsplattor och datorer 

används mycket och man uppfattar att elever har ro att sitta längre stunder med individuellt 

arbete vid en dator/läsplatta än när man ska lyssna på instruktioner från någon utomstående. 

Det är viktigt att det kontinuerligt arbetas med multimodal AKK samt att man ser på 

utvecklingen av AKK som en ständigt pågående process menar Wilder 
205

 och även Thunberg 

lyfter fram vikten av att omgivningen använder AKK i kommunikationen med eleven.
206

 

Omgivningens roll diskuterades under intervjuerna och erfarenhet och utbildning inom 

kompletterande kommunikation menar deltagarna i studien är av stor vikt i arbetet. Här ser 

                                                           
203

Wilder, J. (2014). 
204

Krafft Helgesson, M. (2014). 
205

Wilder, J. (2014). S. 69f. 
206

Thunberg, G. (2011). S. 23f 



46 
 

samtliga skolor utvecklingsmöjligheter när det kommer till att utbilda all personal även om 

vissa skolor har kommit längre än andra.  

Att eleven rör sig i så många olika sammanhang är något som uppfattas som en stor 

svårighet och ska man få till arbetet med språk- och kommunikationsutveckling bra så måste 

alla som arbetar med eleven ha samma inställning och här ställer man sig frågan vem som bär 

ansvaret för det? Interaktion och samarbete är i ett sociokulturellt perspektiv avgörande för 

lärande
207

 och språket ses som grundläggande för all utveckling och sker i samspel med 

omgivningen. Igland och Dysthe skriver om lärarens roll där de menar att det krävs ett aktivt 

deltagande i dialogiska samspel och motspel för att främja lärande och utveckling.
208

  Även 

Renner skriver om omgivningens roll och betydelse och dess attityder och värderingar är, 

enligt Renner, direkt avgörande för individens sociala utveckling.
209

 Omgivningens roll för 

elevens utveckling av kommunikation är direkt avgörande menar både Kraft Helgesson
210

 och 

Wilder
211

 och påpekar vikten av att som omgivning besitta kunskap och medvetenhet om hur 

stor roll och vilken avgörande betydelse omgivningen verkligen har för elevens utveckling. 

Här finns det möjligheter till utveckling när det gäller att kartlägga omgivningens kompetens, 

vilken kunskap som finns och hur förutsättningarna för kommunikationsutveckling ser ut på 

skolorna runt om i Sverige. Att få alla verksamma på skolan att förstå hur viktig just deras roll 

är för elevernas utveckling är något som alla behöver påminnas om då och då samtidigt som 

det behövs kunskap om denna medvetenhet. Det sociala nätverket runt eleven bör få stöd och 

kunskap så att de kan använda responsiva strategier, där man lyssnar in och är känslig för vad 

den andre ger i samspelet samt att man svarar på ett för eleven med funktionshindret anpassat 

sätt menar både Wilder
212

 och Thunberg.
213

  

I en kommunikationsklass arbetar mycket personal och det är både lärare, klassassistenter 

och personliga assistenter runtomkring eleven. För att få arbetet med 

kommunikationsutveckling att fungera menar man att det är viktigt att alla som arbetar på 

skolan kan delta i de här pedagogiska träffarna och samtliga skolor arbetar aktivt för att få 

med assistenter och personliga assistenter i de här diskussionerna. Man strävar efter att som 

personal vara förebilder för eleverna och här finns en önskan att all personal på skolan till 
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exempel utbildar sig i TAKK, detta för att all personal ska kunna kommunicera med alla 

elever på särskolan. Här finns det en uppfattning att det kan finnas en tröghet att komma 

igång med tecknandet även fast man har gått utbildningar och här eftersöker man tydlighet 

från skolledaren, där man visar att det är så här vi arbetar med språk och kommunikation på 

vår skola och detta genomsyrar hela verksamheten.  

Vikten av ett fungerande samarbetet mellan olika professioner för stöd och stöttning när 

man arbetar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter var något som kom upp 

som en viktig faktor gällande elevens språk- och kommunikationsutveckling. Att kunna bolla 

idéer med en expert är något som tillför mycket var en uppfattning, samtidigt som man 

eftersöker mer tid till pedagogiska träffar och diskussioner och mer samarbete och mer 

öppenhet mellan kollegor på skolan. Återigen kommer man till frågan vem det är som bär 

ansvaret för att detta samarbete fungerar? Här finns inget riktigt svar mer än att skolledaren 

har en viktig roll samtidigt som alla verksamma på skolan har en betydande del i om det 

fungerar eller inte fungerar.  

Forskning visar att våra elever samspelar mindre och under kortare stunder än andra. Att 

skapa möjligheter för våra elever till sammanhang och kommunikation är av stor vikt menar 

Wilder.  Där man som lärare har en stor roll för att utvidga barnets sociala krets och här arbeta 

med kommunikationshandledning för att skapa nya relationer.
214

 Även Heister Trygg & 

Andersson
215

 påpekar vikten av att våra elever får möjligheter att träna sina sociala färdigheter 

som behövs i samspel med andra. Segebart DeThorne, Hengst, Fischer  & King
216

 menar även 

de att vi måste ge våra elever fler vägar till kommunikation och för att stötta social interaktion 

där vi erbjuder våra elever meningsfulla aktiviteter samt att man i omgivningen delar på 

ansvaret för detta. Att hitta och skapa möjligheter till sammanhang arbetas det mycket med på 

gymnasiesärskolorna som deltog i studien och vikten av att hitta elevens egen drivkraft där de 

ges möjlighet att förmedla sig. Här handlar det om att skapa en relation med eleven där man 

lär känna varandra samt att utmana eleverna att bli så självständiga som möjligt. Zonen för 

proximal utveckling (ZPD) förklarar vad omgivningen betyder för utvecklingen av barnets 

inlärning och utveckling. Där människor ständigt befinner sig i utveckling och förändring, så 

kallade utvecklingszoner, och där Vygotsky definierar utvecklingszonen som avståndet 

mellan vad som en elev kan klara av själv och vad man kan klara av med stöd och 
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handledning. Samspelet och samarbetet mellan barnet och den vuxna betonas inom den 

sociokulturella teorin och där barnet, i det här fallet eleven, i samarbetet med en annan vuxen 

eller en mer kompetent kamrat kan prestera mer än de själva kan klara på egen hand.
217

 När 

det gäller samspelet mellan lärare och elev visar forskning att det behövs tid. Tid och 

möjlighet för eleverna att reagera, samla sig och ge dem möjlighet att svara.
218

  

För att nå positiva resultat visar forskning att man som lärare har en positiv attityd, att det 

finns en förväntan på samspel samt att man skapar en djupare relation till eleven. En 

engagerad lärare kan ge eleverna motivation till att vilja, våga, pröva, medverka och samverka 

med andra.
219

 Sommers menar att barn inte kan vara mer kompetenta än vad relationer och 

miljön tillåter. Det finns således, enligt Sommer, ett starkt samband mellan den kultur som 

barnet växer upp i och barnets kompetensutveckling. Vuxnas förväntningar och förmåga att 

leva sig in i barnets värld spelar en avgörande roll i barnets utveckling menar Sommer.
220

 

Både Vygotskys och Sommers syn på utveckling bygger på att pedagogen har en tro på 

barnets kompetens och enligt detta synsätt så blir pedagogens ansvar att möjliggöra aktiviteter 

som skapar och stimulerar till aktivitet med fokus på det enskilda barnets utvecklingsnivå och 

dess erfarenheter.  

En stor utmaning som framkom är när eleven själv inte vill och inte förstår varför den ska 

använda ett visst kommunikationssätt. Här menar man att man kanske inte har tränat eleverna 

i att ha den här inre drivkraften, något som man menar fanns tidigare på särskolan men som 

nu fallit i glömska på grund av att fokus ligger på kunskap och förmedlingspedagogik. Just 

fokus på kunskapsbiten är något som Berthén som studerat särskoleklasser kom fram till att 

särkolans pedagogiska arbetet domineras av förberedelse och fostran.
221

 Detta stämmer alltså 

inte med vad några av de speciallärare och specialpedagoger som deltog i den här studien 

uppfattade. Här fanns snarare en känsla av att allt för mycket tid läggs på innehållet och att 

elevens utveckling kommer i andra hand. Här menar man att den nya läroplanen och 

kursplanen med sitt centrala innehåll medfört att mindre tid läggs på att individualisering 

kring till exempel kommunikation. Detta är en intressant uppfattning eftersom den nya 

läroplanen i sig är tydlig med att stort fokus ska ligga på individualisering av undervisningen 
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och där vi lärare ska individanpassa och utgå från varje elevs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande.
222

  

8.2 Utvecklingsmöjligheter, sammanfattning och förslag på vidare 

forskning 
Sammanfattningsvis kan man säga att både forskning och informanternas uppfattning visar att 

AKK-insatser skall sättas in i tid, så fort man misstänker att ett barn har 

kommunikationssvårigheter. Många forskare lyfter även fram vikten av att omgivningen 

använder AKK i sin kommunikation till barnet samt att omgivningen runt barnet får stöd och 

utbildning så att de kan träna barnet i sin kommunikationsutveckling. Insatserna kring språk 

och kommunikation på de gymnasiesärskolor som deltog i studien skiljer sig. En del skolor 

har kommit väldigt långt i sitt arbete medan andra skolor inte riktigt har kommit lika långt. 

Erfarenhet och utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation går som en röd 

tråd genom alla de intervjuades egna berättelser om vad som är viktigt att man som personal 

har när man arbetar med elever med språk- och kommunikationssvårigheter. Det finns en 

önskan om att det ska finnas en gemensam kunskapsbank som man tillsammans står på och 

som man jobbar efter. Där det finns gemensamma strategier för hur man på skolan arbetar 

med att få sina elever att förmedla sig. En röd tråd kring kommunikationsutveckling från 0-

100 år är också en önskan. Där insatser sätts in i tid, redan när barnet är litet och att förskola, 

skola och den verksamhet som den vuxne senare hamnar i förvaltar och utvecklar denna 

kommunikationsutveckling.  

När det kommer till personalen på skolan ser man en vinst i att lära alla som är 

verksamma på särskolan TAKK. Även att utbilda samtliga elever i TAKK var något som 

uppkom och här ser man vinster dels i att bygga upp språket men även den sociala biten 

vinner på det menar man där ett strävansmål är att alla ska kunna prata med alla elever på 

skolan. Just att öka förståelsen för varandra är en utvecklingsmöjlighet och en specialpedagog 

menar att vi på skolan är väldigt duktiga när det kommer till den implicita förmågan, att 

förmedla oss till eleverna men hur gör vi när det kommer till att få våra elever att förmedla sig 

till oss? Detta är något som jag efter att ha jobbat med den här uppsatsen i flera månader 

kommit att fastna vid. Hur arbetar vi med att få våra elever att förmedla sig till oss? Hur ger vi 

våra elever drivkraften till att ta egna initiativ och vilka metoder använder vi för att 

möjliggöra detta? Just de här strategierna för stöttning av våra elever är mitt förslag på vidare 

                                                           
222

Skolverket (2013a). Läroplan för gymnasiesärskolan. Stockholm: Skolverket. S. 11 



50 
 

forskning och något som jag tror många av oss som arbetar på särskolor runt om i Sverige 

skulle önska fanns. Som Von Tetzchner & Grove skriver där de menar att barn som använder 

AKK behöver stöttning så kallad scaffolding men att dessa strategier för optimal stöttning. 

“Are not fully known yet, but it is evident that such strategies must build on knowledge about 

language development in a broad sense.”
223

 Något som också skulle vara intressant att forska 

vidare på är hur lärare verksamma på gymnasiesärskolor anser att den nya läroplanen som 

kom 2013 har fallit ut. Det har nu gått cirka tre år sedan den nya läroplanen kom. Innan hade 

gymnasiesärskolan fått utså mycket kritik för att för stort fokus låg på omsorgsbiten. Den nya 

läroplanen skulle medföra större fokus på utveckling och lärande.
224

 Några av de som deltog i 

den här studien anser att alltför stort fokus idag ligger på kunskapsbiten och att elevens 

individuella utveckling gällande till exempel kommunikationsutveckling kommer i andra 

hand. Det skulle vara intressant om detta är något som fler uppfattar som ett problem. I så fall 

har särskolan mycket att jobba på eftersom rätten att kommunicera är en grundläggande 

demokratisk rättighet
225

 och jobbar inte vi på skolan med elevernas 

kommunikationsutveckling vem gör det då? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 Kort presentation av studien: 

1. Studiens syfte. Med fokus på ämnesområdet språk och 

kommunikation undersöka vad speciallärare och specialpedagoger 

uppfattar som hinder och möjligheter i sitt arbete med 

kommunikation med elever som har tal- och språksvårigheter.  

2. Etiska aspekter. Information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. 

 

 Öppningsfrågor. 

1. Berätta lite om er själva. Er bakgrund som lärare. Vilka 

utbildningar ni har gått. Hur länge ni har arbetet på särskola. Hur 

länge har ni arbetat vid den här skolan. Vad innefattar er tjänst just 

nu?  

2. Vad har ni för erfarenhet av alternativ och kompletterande 

kommunikation? 

3. Berätta lite om er gymnasiesärskola. Hur många elever går på det 

individuella programmet? Vilka resurser har ni att tillgå i ert arbete 

med AKK, talpedagog/logoped, vidareutbildning, stöd från 

skolledare, kollegor etc. 

 Kommunikation. 

Hur kommunicerar eleverna i din klass? Vilka olika kommunikationssätt 

använder ni när ni kommunicerar med era elever? Hur kommunicerar 

personalen i klassen med eleverna? Beskriv vilka möjligheter/svårigheter 

ni ser i er kommunikation med eleverna? Vilka möjligheter och 

svårigheter ser ni generellt med AKK?  

 

 Metoder och material. 

Vilka kommunikationssätt används i arbetet med elever med tal- och 

språksvårigheter? Metoder? Material? Stöd och samarbete från annan 

personal? Möjligheter till vidareutbildning? Möjligheter och svårigheter 

när det gäller metoder och material?  
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 Utvecklingsmöjligheter 

Vad behöver utvecklas för att utöka elevens kommunikation? Vilka 

utvecklingsområden uppfattar du att det finns på er skola för att förbättra 

möjligheterna till kommunikation med eleverna. Möjligheter och 

svårigheter för att utvecklas? I er drömvärld, beskriv hur det skulle se ut 

då med arbetet med kommunikation med elever med tal- och 

språksvårigheter. 

 

 Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Jag heter Anna Andersson och läser till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning vid Linköpings universitet. Under vårterminen 2016 skriver 

jag mitt examensarbete och jag kontaktar er med anledning av att jag vill 

intervjua speciallärare och specialpedagoger som arbetar på det individuella 

programmet på gymnasiesärskolan inom ämnesområdet språk och 

kommunikation. 

I den här studien vill jag undersöka vad kollegor runt om i Sverige uppfattar är 

nycklar till kommunikation.  Jag kommer att intervjua specialpedagoger och 

speciallärare från Västerbotten i norr till Skåne i söder som arbetar inom 

ämnesområdet språk och kommunikation och undersöka vad just ni uppfattar 

som möjligheter och hinder när det gäller arbetet med elever som har tal- och 

språksvårigheter. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och samtalen kommer att spelas in för att 

sedan kunna transkriberas och skrivas ut inför analysarbetet. Jag följer de etiska 

krav som krävs vid en forskningsstudie och ni ger ert samtycke genom att delta. 

Inga namn på personer, skolor eller kommuner kommer att finnas med i 

uppsatsen, allt kommer att avidentifieras. Det avidentifierade materialet kommer 

att användas som underlag i studien och resultatet kommer att sammanställas i 

en rapport som kommer att finnas tillgänglig vid Linköpings universitet.  

Slutligen vill jag poängtera att det är frivilligt att delta i min studie och att man 

när som helst har rätt att avbryta.  

Jag hoppas att jag väckt ert intresse att delta, min förhoppning är att finna 

nycklar till kommunikation och jag ser fram emot en inspirerande vår med 

spännande samtal med kollegor runt om i Sverige. Har ni frågor så är det bara att 

höra av er på telefon eller via e-mail. 

Vänliga hälsningar Anna Andersson. 

Tfn:  

E-mail: 

 


