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”The silence of speechlessness is never golden. 

We all need to communicate and connect with each other 

- not in just one way, but also in as many ways as possible. 

It is a basic human need, a basic human right. 

And much more than this, it is a basic human power.” 

  
(Williams i Beukelman & Mirenda, 2005, s. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

 
Anna Persson (2009) 

 

Alternativ kommunikation – en specialpedagogisk utmaning i träningsskolan 

(Alternative communication – a challenge for teachers in training schools) 

  

Sektionen för lärarutbildning 

Specialpedagogutbildningen 

 

 

Syftet med studien var att studera specialpedagogers arbetssätt och syn på sin egen roll när det 

gäller kommunikation, utifrån elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan som 

använder alternativa kommunikationssätt för att både förstå och bli förstådda. 

 Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kommunikation och då framförallt den 

icke-verbala kommunikationen. Begreppet kommunikation belyses utifrån funktionshinder 

och har flera olika utgångspunkter i studien. De valda teorierna kan kopplas både till 

kommunikation utifrån ett elevperspektiv och till den specialpedagogiska yrkesrollen. 

 Studien är kvalitativ och bygger på fyra intervjuer med specialpedagoger som arbetar inom 

träningsskolan med elever som använder alternativa kommunikationssätt. 

 Resultatet av studien visar att specialpedagogens roll inom träningsskolan är mycket 

komplex. Specialpedagogen behöver bred kompetens och kunskap inom många olika 

områden för att möta sina elever. Den kommunikativa miljön är kanske inte alltid optimal, 

men specialpedagogerna arbetar medvetet för att eleverna ska samspela med varandra och ta 

egna initiativ. Specialpedagogerna utgår alltid från elevernas individuella förutsättningar och 

behov och söker ständigt nya möjligheter till utveckling och lärande för varje enskild elev, 

vilket är en stor pedagogisk utmaning. 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, specialpedagogens roll, tidig utvecklingsnivå och träningsskolan 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FÖRORD 
 

Ett stort tack till alla positiva specialpedagoger som jag mötte ute på fältet under arbetet med 

denna studie. Er kunskap och ert engagemang är en stor tillgång i arbetet med elever i 

träningsskolan.  

 

Tack till min handledare Ann-Elise för alla synpunkter och goda råd som gjort min studie till 

vad den är.  

 

Jag vill även passa på att tacka Camilla, Christel och Marie för all feedback ni gett mig under 

tiden på högskolan och för alla trevliga chokladstunder som ökat min energi och gett mig ork 

att kämpa vidare. 

 

Till sist ett varmt tack till Malin som outtröttligt peppar mig och får mig att tänka positivt. 

 

 

// Anna 
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1 INLEDNING 
Studien behandlar kommunikation utifrån elever i träningsskolan som använder andra sätt än 

tal för att kommunicera med sin omgivning och för att förstå. Området är något som 

intresserat mig sedan jag började arbeta som pedagog inom träningsskolan för ungefär sex år 

sedan. I mitt arbete möter jag dagligen elever med olika förutsättningar och möjligheter att 

kommunicera. Det innebär att jag ständigt måste vara lyhörd och uppmärksam på 

kroppsspråk, signaler, ljud, gester och liknande för att kunna tolka elevernas initiativ och 

försök till kommunikation. Just det, anser jag, är den största utmaningen i mitt arbete, att 

uppmärksamma och tolka kommunikation. Hur mycket uppmärksammar vi och hur mycket 

missar vi? Hur tar vi till vara elevernas egna initiativ till kommunikation och samspel? 

 Under min fjärde termin på specialpedagogiska programmet gjorde jag en kartläggning 

kring en elevs kommunikation (Persson, 2008) och det var utifrån den som nya tankar kring 

det aktuella området väcktes. I kartläggningen visade det sig att mycket av den studerade 

elevens kommunikation byggde på frågor från de vuxna där det förväntades ett svar och det 

visade på en vuxencentrerad kommunikation som inte utgick från elevens behov och 

intressen. Tyvärr är det vuxencentrerade perspektivet enligt flera forskningsrapporter 

(Anderson, 2002; Göransson, 1995) inget ovanligt inom särskolan och det tycker jag känns 

negativt utifrån både elevernas och verksamhetens perspektiv. Resultatet av min tidigare 

kartläggning (Persson, 2008) inom området har gett mig funderingar kring hur gynnsam den 

kommunikativa miljön egentligen är inom träningsskolan och hur medvetna vi som pedagoger 

är kring detta. Jag upplever att det är svårt att skapa grupper som är gynnsamma för alla 

elevers kommunikativa utveckling. Ofta använder eleverna väldigt olika uttryckssätt och hur 

uppmuntrar vi dem då till spontan kommunikation med varandra? Hur kan vi skapa kvalité i 

samspelet mellan eleverna och i samspelet mellan elever och vuxna?  

 Det valda studieområdet är relativt outforskat och jag hoppas på detta sätt kunna bidra med 

värdefull kunskap kring kommunikation och dess betydelse när det gäller personer med 

utvecklingsstörning som befinner sig på tidig utvecklingsnivå och som använder alternativa 

kommunikationssätt. 

 

1.1 Bakgrund 

Att kommunicera är livsviktigt för alla människor, med eller utan funktionsnedsättning. Att 

kunna uttrycka behov, känslor eller önskningar är oerhört viktigt för vårt välbefinnande. I 

kursplaner för den obligatoriska särskolan (Skolverket, 2002) kan man läsa följande under 

ämnesområdet kommunikation för elever inom träningsskolan: 

 
”Kommunikation har stor betydelse för att tillfredsställa grundläggande behov av trygghet och 

gemenskap och för att bli bekräftad och accepterad” (s. 54). 

 

Detta visar vilken betydelse kommunikationen har för oss människor och vikten av att tillägna 

sig ett fungerande kommunikationssätt. 

 Kommunikation kan beskrivas och förklaras på flera olika sätt. Jag har i föreliggande studie 

valt att använda mig av en definition som innebär att kommunikation är överföring av ett 

budskap från en person till en annan. Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt och Sigurd 

Pilesjö (1998) menar att detta är en vid tolkning som utgår ifrån att alla uttryck, både verbala 

och icke-verbala, kan tolkas som kommunikation. Avsikten med kommunikationen blir här 

mindre viktig, det är istället aktiviteten i sig som besvaras. Wilder (2008) menar att 

kommunikation blir just kommunikation när den uppfattas och tolkas som sådan av 

omgivningen. 

 Dimbleby och Burton (1999) anser att kommunikation är något som människan gör, skapar 

och utvecklar i samspel med andra. Vidare anser de att kommunikation är något vi lär oss. Vi 
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lär oss inte enbart hur man kommunicerar, utan vi behöver dessutom använda 

kommunikationen för att lära oss att kommunicera. När det handlar om personer med 

utvecklingsstörning och deras kommunikation menar Brodin (2005) att man behöver skapa en 

helhetsbild där båda de kommunicerande parterna och den omgivande miljön finns med. Detta 

beror framför allt på att flertalet av dessa personer även har andra funktionsnedsättningar som 

påverkar deras kommunikativa förmåga.  

 I följande studie ligger fokus på hur kommunikation tas till vara när det gäller elever i 

träningsskolan och hur specialpedagoger kan främja elevernas kommunikativa utveckling. 

Hur ser specialpedagogen på sin egen roll när det gäller elevernas kommunikation, hur arbetar 

de rent praktiskt kring kommunikation i vardagen och vad är det som styr deras arbetssätt? 

Min förhoppning är att denna studie ska ge svar på dessa frågor och skapa intresse och väcka 

engagemang hos andra specialpedagoger kring kommunikation och dess betydelse för 

elevernas utveckling och lärande. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera specialpedagogers arbetssätt och syn på sin egen roll när det 

gäller kommunikation, utifrån elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan som 

använder alternativa kommunikationssätt för att både förstå och bli förstådda. 

  

1.3 Problemformulering 

Utifrån studiens syfte har jag valt följande problemformuleringar: 

 Vilken syn har specialpedagoger inom träningsskolan på sin egen roll när det gäller 

elevernas kommunikationsutveckling? 

 Hur upplever specialpedagoger inom träningsskolan att den kommunikativa miljön 

fungerar utifrån ett elevperspektiv? 

 Hur arbetar man praktiskt med kommunikation i vardagen och hur genomförs 

pedagogiska kartläggningar av elevernas språkliga och kommunikativa förmåga?  

 

1.4 Studiens begränsning 

I den aktuella studien begränsades urvalet till specialpedagoger som arbetar med elever på 

tidig utvecklingsnivå i den obligatoriska särskolan inom träningskolan, där eleverna använder 

andra kommunikationssätt än tal. 

  

1.5 Studiens upplägg 

Denna studie inleds med en litteraturgenomgång som till att börja med förklarar några i 

studien vanligt förekommande begrepp. Vidare tas kommunikation, språk, icke-verbal 

kommunikation, kommunikation och funktionshinder, Alternativ Kompletterande 

Kommunikation (AKK), kartläggning, bedömning, specialpedagogik och specialpedagogens 

roll upp i litteraturgenomgången. Därefter beskrivs tre teoretiska utgångspunkter som kan 

kopplas både till kommunikation och till den specialpedagogiska yrkesrollen. Sedan följer 

uppsatsens metodbeskrivning och studiens resultat redovisas därefter med en efterföljande 

analys. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens resultat kopplat till litteraturen och de 

teoretiska utgångspunkterna. Sist i uppsatsen finns en sammanfattning över studien som 

helhet. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I följande avsnitt kommer först några begrepp som är av vikt för studien att mer ingående 

förklaras och beskrivas. Därefter följer vad styrdokumenten säger när det gäller mål kring 

kommunikation för elever inom träningsskolan. Vidare görs en beskrivning av 

kommunikation och språk i allmänhet och vad icke-verbal kommunikation innebär. Sedan 

belyses kommunikation och funktionshinder utifrån olika aspekter såsom samspel, 

kommunikativ kompetens, kommunikationsstilar och kommunikativ miljö. Därefter följer en 

beskrivning av Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK), kommunikationssätt och 

kartläggning och bedömning. Till sist belyses den pedagogiska utmaningen att möta alla 

elever, med fokus på specialpedagogik och specialpedagogens roll. 

 

2.1 Definitioner och begrepp 

I studien förekommer begrepp som AKK, funktionshinder, funktionsnedsättning, icke-verbal 

kommunikation, träningsskola och utvecklingsstörning, vilka här kommer att förklaras 

närmare. 

 AKK står för Alternativ Kompletterande Kommunikation (Heister Trygg m.fl, 1998). AKK 

kompenserar och/eller kompletterar enligt författarna bristfälligt tal/språk när det gäller 

samspel och kommunikation för personer med olika former av kommunikationssvårigheter 

(se vidare under 2.5).  

 Utifrån Socialstyrelsen (2003) antog Sverige 2001, som ett av 191 länder i 

världshälsoorganisationen (WHO - World Health Organisation), en internationell 

klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF - International 

Classification of Functioning, Disability and Health). Enligt ICF innebär en 

funktionsnedsättning att den fysiska, psykiska eller kognitiva förmågan hos personen är 

nedsatt på grund av sjukdom eller liknande, eller på grund av en medfödd eller senare 

förvärvad skada. Dessa tillstånd kan vara både bestående och övergående. Funktionshinder 

definieras i sin tur som den begränsning som skapas i relation mellan personen och dess 

omgivning (Socialstyrelsen, 2003). Framför allt innebär det en bristande tillgänglighet och 

anpassning i den omgivande miljön. Diskussioner kring dessa begrepp pågår, men jag har valt 

att använda ovanstående definitioner av både funktionsnedsättning och funktionshinder i 

studien. När jag refererar till andra forskare har jag valt att använda deras terminologi. 

 Nilsson och Waldemarsson (2007) definierar icke-verbal kommunikation som ett samlat 

begrepp för alla de budskap en människa uttrycker som inte innehåller ord eller talat språk (se 

vidare under 2.3.1). 

 Den obligatoriska särskolan innefattar grundsärskola och träningsskola (Skolverket (2008). 

Skolformen finns till för de elever som på grund av utvecklingsstörning, hjärnskada, autism 

eller autismliknande tillstånd inte kan nå upp till grundskolans mål (för definitioner av 

funktionsnedsättningar se bilaga I).  

  
”Träningsskolan är avsedd för de elever som på grund av omfattningen av utvecklingsstörning inte 

kan att gå i grundsärskolan. Undervisningen för eleverna i träningsskolan är mer inriktad på social 

träning och praktiska färdigheter” (Skolverket, 2008, s. 11). 

 

Skolverket menar att det är ett krav att eleven inte når kunskapsmålen i grundskolan och att 

eleven har någon av tidigare nämnda funktionsnedsättningar för att tas emot i särskolan.  

Särskolans uppdrag är att anpassa verksamheten utifrån varje individ och utgå från att 

eleverna behöver mer tid för att utvecklas. Läroplanen för den obligatoriska särskolan är 

densamma som för grundskolan, men man har egna kursplaner – en för grundsärskolan och en 

för träningsskolan (Skolverket, 2008).  
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Grunewald (1996) och Tideman (2000) definierar utvecklingsstörning som ett samlingsnamn 

för nedsatta begåvningsfunktioner som uppkommer under utvecklingsperioden, alltså innan 

16 års ålder. Tideman (2000) tar upp att orsakerna till utvecklingsstörningen kan bero på flera 

olika saker, till exempel hjärnskador före, under eller efter förlossningen, 

kromosomavvikelser, ärftliga faktorer, genmutation eller understimulering. Grunewald (1996) 

menar att det kan vara svårt att avgöra ifall en person är utvecklingsstörd. Utifrån detta bör 

man vara medveten om att en utvecklingsstörning endast innebär en bestående och 

omfattande begränsning i begåvningen. Grunewald betonar även att det enda 

utvecklingsstörda personer har gemensamt med varandra är just begåvningsnedsättningen, i 

övrigt är de precis lika olika varandra som alla andra.  

 Enligt Kylen (1981) följer alla människor samma utvecklingstrappa, men personer med en 

utvecklingsstörning utvecklas långsammare och stannar därför på en lägre mognadsnivå än 

jämnåriga. Kylen har utvecklat en princip för detta och delar in begåvningsutvecklingen hos 

utvecklingsstörda i tre stadier eller begåvningsnivåer: A-, B- och C-nivå. A-nivån innebär en 

grav utvecklingsstörning och personerna på denna nivå upplever och befinner sig endast i det 

som sker här och nu. B-nivå innebär en måttlig utvecklingsstörning och här har personerna 

skapat sig förståelse kring omgivningen som helhet, men har inga begrepp om det 

frånvarande. C-nivå innebär en lindrig utvecklingsstörning och här har personen skapat sig en 

vidare förståelse av omvärlden och har en uppfattning även kring saker som inte är 

självupplevda. På C-nivå har man även förståelse för dåtid och framtid. Det är viktigt att vara 

medveten om vilken bredd de olika nivåerna spänner över och att behovet av stöd och hjälp 

varierar oerhört mycket (Kylen, 1981). I min studie använder jag tidig utvecklingsnivå som ett 

samlat begrepp för personer som befinner sig på A-nivå och tidig/låg B-nivå enligt Kylens 

utvecklingstrappa. Elever som befinner sig på dessa utvecklingsnivåer går sin obligatoriska 

skolgång inom träningskolan.  

 

2.2 Styrdokument 

Här redovisas de utbildningspolitiska styrdokument som utgör ramen för utbildning av elever 

med utvecklingsstörning.  

 

2.2.1 Skollagen 

I SFS (1985:1100), skollagen, står det att alla barn och ungdomar har lika rätt till utbildning 

och att utbildning inom olika skolformer ska vara jämförbara med varandra. Alla barn och 

ungdomar har skolplikt och rätt till utbildning. Enligt 3 kap 3 § i särskoleförordningen ska de 

barn som inte bedöms nå upp till målen i grundskolan på grund av en utvecklingsstörning ges 

plats i särskolan. I 6 kap 3 § kan man läsa att den obligatoriska särskolan innefattar 

grundsärskola och träningsskola. Båda skolformerna ska erbjuda tio årskurser. Träningsskolan 

är ämnad för de elever som inte anses nå upp till grundsärskolans kursmål. Målet med 

utbildningen som ges inom ramen för den obligatoriska särskolan är, enligt 6 kap 1 §, att ge 

barn och ungdomar med utvecklingsstörning en utbildning anpassad efter deras 

förutsättningar. Så långt som möjligt ska denna utbildning kunna jämföras med den i 

grundskolan (SFS 1985:1100). 

 

2.2.2 Läroplanen 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Utbildningsdepartementet, 2006) står det att skolans uppgift är att stödja elevens lärande och 

stimulera till kunskapshämtande. Alla elever har rätt att i skolan få utvecklas, känna framgång 

och glädje över sina framsteg och övervunna hinder. Under rubriken Mål att uppnå i 

särskolan kan man läsa följande: 
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 ”Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga 

 att samspela socialt 

 att kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler 

 att vara nyfiken och ta initiativ” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 12). 

 

2.2.3 Kursplaner för särskolan 

Inom träningsskolan arbetar man utifrån fem övergripande ämnesområden: estetisk 

verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. När det 

gäller ämnesområdet kommunikation är syftet att alla elever oavsett grad och/eller 

kombination av funktionshinder ska utveckla sin förmåga att kommunicera (Skolverket, 

2002).  Följande kan man läsa under rubriken Mål att sträva mot: 
 

 ”Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet kommunikation sträva efter att eleven 

 utvecklar sin vilja att kommunicera, 

 utvecklar tilltro till den egna förmågan att påverka och förstå andra, 

 utvecklar sin förmåga att samspela med andra, 

 erövrar redskap för tänkande, lärande, kontakt och påverkan genom verbal och icke-verbal 

kommunikation, 

 utvecklar en språklig säkerhet i tal, alternativ till tal och i skrift för att vilja, våga och kunna 

uttrycka sig i olika sammanhang 

 använder individuella kommunikationshjälpmedel” (Skolverket, 2002, s.53-54). 

 

Att samspela med andra är grundläggande för den kommunikativa utvecklingen och för 

förmågan att kommunicera. Genom samspel med andra utvecklas förståelse kring turtagning, 

syfte, medvetenhet och användning av kommunikation och språk. Ämnesområdet ska främja 

både icke-verbala och verbala uttryckssätt. För att eleven ska kunna påverka och förstå sin 

omgivning behöver han/hon tillägna sig ett kommunikationssätt som andra förstår, samtidigt 

som omgivningen behöver använda ett sätt som eleven förstår. Miljön bör präglas av 

lyhördhet och intresse kring det eleven vill uttrycka, vilket i sin tur stimulerar den 

kommunikativa förmågan hos eleven. Det finns ett ansvar att utveckla elevens 

kommunikativa förmåga inom alla träningsskolans ämnesområden och skapa utrymme för 

kommunikation genom samverkan mellan dessa (Skolverket, 2002). Mål som eleven skall ha 

uppnått då skolgången avslutas: 

 
”Eleven skall ha förvärvat en identitet som kommunicerande part samt ha en fungerande verbal 

eller icke-verbal kommunikation. Inom ramen för detta skall eleven efter sina förutsättningar 

 kunna kommunicera för att påverka sin omgivning och för att bearbeta erfarenheter, 

 kunna inleda, uppehålla och avsluta kommunikation, 

 kunna tolka konkreta föremål som signaler, enstaka tecken, ord eller andra språkliga 

symboler, 

 kunna fråga, svara, beskriva, berätta och planera (Skolverket, 2002, s. 55). 

 

2.3 Kommunikation och språk 
Heister Trygg (2004) menar att kommunikation och språk hör tätt ihop och den mest 

grundläggande förmågan är att kommunicera. Kommunikation är alltid en förutsättning för 

språk, medan kommunikation kan ske utan språk. Varken kommunikation eller språk behöver 

innebära tal. Flera forskare (Granlund & Olsson, 1987; 1988; Heister Trygg m.fl, 1998; 

Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004) är eniga om att för att kommunikation ska kunna 

ske krävs någon form av aktivitet. Författarna menar att alla människor på något sätt är aktiva, 

till exempel genom andning, rörelser eller ljudframställning. Kommunikation kan vara både 

medveten eller omedveten, men förutsättningen är alltid att det finns en mottagare som 
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medvetet eller omedvetet tolkar budskapet. Aktiviteten, eller handlingen, behöver alltså inte 

vara avsiktlig för att tolkas som kommunikation.  

 Winlund m.fl (2004) tar upp att det alltid är någon som måste ta initiativet till att 

kommunicera och risken att bli avfärdad eller missuppfattad finns alltid. Därför börjar all 

kommunikation med en förhandling om innehållet, så att båda parter är delaktiga och inte 

intresserar sig för något annat. Syftet med kommunikation är att få deltagarna att förstå 

varandra och hitta ett ömsesidigt samspel. Deltagarna påverkar hela tiden varandra och 

innehållet på olika sätt, och både medvetna och omedvetna budskap skickas sida vid sida.  

Enligt Bjar och Liberg (2003) använder vi kommunikation och språk för att skapa mening i 

olika sammanhang. Genom att ingå i olika meningsskapande sammanhang utvecklas vårt 

tänkande och våra språkliga erfarenheter ökar. Svensson (1998) skriver att språk är ett av flera 

sätt att kommunicera. Språket är ett komplicerat och aktivt system av symboler och det gör 

det möjligt att använda det på olika sätt för att kommunicera. Språk innebär oftast tal- eller 

skriftspråk, men omfattar även teckenspråk, pictogram, bliss, punktskrift, morsesignaler och 

kroppsspråk. Språkets största syfte är att skapa kontakt mellan människor.  Det har även en 

stor betydelse för vårt intellekt, eftersom det berör vårt tänkande. Språket skapar normer för 

föremål och händelser och hjälper oss att minnas och komma ihåg omgivningen. Språket 

hjälper oss att lösa problem och ger oss gruppgemenskap. Heister Trygg (2004) belyser att 

man ännu vet ganska lite kring hur språk utvecklas hos barn med funktionshinder som 

exempelvis utvecklingsstörning och/eller rörelsehinder. Det man vet är att dessa barn 

troligtvis kommer att få störningar i kommunikationsutvecklingen, språkutvecklingen och 

talutvecklingen. 

 

2.3.1 Icke-verbal kommunikation 

I enlighet med Nilsson m.fl. (2007) innebär icke-verbal kommunikation att alla de budskap 

som inte innehåller ord eller talat språk kan tolkas som kommunikation. Den icke-verbala 

kommunikationen innebär inte bara kroppsspråk, gester och mimik, utan även andning, 

tonläge, rörelsemönster, kroppshållning, kroppsställning, beröring och integritet och avstånd 

till andra människor. Pickl (2008) menar att alla uttryckta beteenden, som muskeltonus, 

kroppsrörelser, naturliga reaktioner och automatiska uttryck som andningsmönster, 

ansiktsfärg och kroppstemperatur kan tolkas som olika former av kommunikation. Heister 

Trygg m.fl. (1998) skriver att 90 procent av vår kommunikation utgörs av icke-verbala 

uttryck. Det är viktigt, menar de, att man är medveten om att kommunikation innebär så 

mycket mer än tal, framför allt i mötet med personer med utvecklingsstörning. Nilsson m.fl. 

(2007) beskriver vidare att den icke-verbala kommunikationen påverkas av vår personlighet 

och vår självbild. Den speglar våra tankar, känslor, erfarenheter och vår vilja, samtidigt som 

den skapar gemenskap och/eller avståndstagande och upprätthåller samspel mellan 

människor. Precis som all annan kommunikation kan den icke-verbala kommunikationen vara 

både medveten och omedveten. Brodin (2008) tar upp att den icke-verbala kommunikationen 

fått större utrymme de senaste åren, speciellt när det handlar om personer med 

utvecklingsstörning och/eller funktionshinder. Den icke-verbala kommunikationen kallas då 

för Alternativ Kompletterande Kommunikation (se vidare under 2.5). 

 

2.4 Kommunikation och funktionshinder 
Att flera funktionshinder ger kommunikativa konsekvenser menar både Anderson (2002) och 

Olsson (2006) är en självklarhet. Det blir svårare att utveckla kommunikation och språk och 

att skapa sig erfarenheter kring omvärlden när de perceptuella förmågorna är begränsade. 

Brodin (2005) konstaterar att ungefär två tredjedelar av alla personer med utvecklingsstörning 

har en eller flera andra funktionshinder. I kombination med utvecklingsstörningen ökar det 

givetvis svårigheterna att kommunicera. Just därför är helhetsbilden av individen extra viktig.  
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Danielsson och Liljeroth (1996) belyser att många elever i träningsskolan använder ytterst få 

ord eller ljud och därför kan uttrycka väldigt lite med sitt språk. Denna vetskap gör att man 

alltid bör utgå ifrån att eleverna har inre upplevelser av verkligheten. Man bör även vara 

medveten om att trots att man inte kan uttrycka sig genom tal betyder det inte att man inte 

tänker, känner eller upplever olika saker.  

 Olsson (2006) tar upp att personer med flerfunktionshinder inte är en homogen grupp och 

att det finns stor variation när det gäller funktion och förmåga. Anderson (2002) menar att det 

ställer krav på både den fysiska och den sociala miljön. Omgivningen bör därför vara lyhörd, 

aktiv och kompetent för att skapa en gynnsam kommunikations- och språkutveckling. Brodin 

(2008) funderar kring om kommunikationsförmågan för personer med funktionshinder 

utvecklas på samma sätt som för andra. Författaren menar att viktiga funktioner fallit bort och 

inte alltid blivit ersatta med nya. För personer som använder alternativa kommunikationssätt 

krävs unika färdigheter, även om målet med kommunikationen oftast är densamma för alla 

människor. 

 

2.4.1 Samspel 

Nordström (2002) definierar samspel som ett socialt utbyte mellan två personer. Samspelet är 

beroende av hur personerna agerar gentemot varandra och genom samspelet kan de 

tillsammans skapa en relation. Anderson (2002) belyser betydelsen av samspel när det gäller 

kommunikationsutvecklingen. För att skapa en positiv utveckling hos barn med 

funktionshinder behöver omgivningen anpassa sig efter barnets möjligheter, behov och egna 

lust till inlärning. Det innebär att fokus bör ligga på båda parter i ett kommunikativt samspel. 

Brodin (2008) poängterar att barn med utvecklingsstörning behöver många och varierande 

upplevelser för att få saker att kommunicera kring. En person utan egna erfarenheter eller 

upplevelser blir ointressant för andra om han eller hon inte har något att bidra med i 

samspelet. Göransson (1995) visar på att elever inom särskolan endast i sällsynta fall 

samspelar med varandra under lärarledd tid. Ofta stimuleras samspel med vuxna istället. 

Vidare upplever hon att det inte finns några mål från de vuxnas sida när det gäller elevernas 

samspel med varandra. Av tradition framhävs inte elevernas kommunikativa förmåga i samma 

grad som utvecklingen av andra färdigheter. Anderson (2002) anser att man bör lägga stor 

vikt vid att utveckla den sociala kompetensen och då särskilt i förhållande till kamrater. I 

samspel med andra barn får barn direkt återkoppling och de utvecklar erfarenheter som de inte 

har möjlighet till i samspel med vuxna. Även Nordström (2002) tar upp betydelsen av barn till 

barn relationen när det gäller barns utveckling. Författaren skriver att relationer mellan barn är 

mer jämlika än relationer mellan barn och vuxen. Med det menar Nordström att barn inte har 

samma makt över varandra, utan måste samarbeta för att nå ett gemensamt mål. När det gäller 

personer med funktionshinder har samspelet ibland en benägenhet att bli ojämlikt. Det innebär 

att samspelet präglas av ett beroendeförhållande mellan den som tillskrivs kunna mer och den 

som anses kunna mindre. Personerna har inte samma förutsättningar, erfarenheter och 

kunskaper som krävs för att vara delaktiga i samspelet. 

 

2.4.2 Kommunikativ kompetens 

Att ha kommunikativ kompetens innebär att ha tillräcklig förmåga i kommunikativt 

hänseende skriver Anderson (2002). Kommunikativ kompetens är beroende av sammanhanget 

och utvecklas genom socialt samspel. Flera forskare (Granlund & Olsson, 1987; 1988; 

Brodin, 2005; 2008) har använt sig av begreppet och har studerat det utifrån personer med 

funktionshinder. Förmågan att kommunicera är beroende av möjligheter, förutsättningar, 

begränsningar, miljö, motivation, känslor och behov och förhåller sig till individens totala 

situation. Det betyder att individen ska kunna kommunicera på ett fungerande sätt i vardagen 

och kunna möta olika kommunikativa behov. Det innebär att det krävs förmåga och 
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färdigheter hos båda kommunikationsparterna och förutsättningar i miljön för att 

kommunikationen ska fungera. Både Andersson (2002) och Brodin (2005; 2008) hänvisar till 

Light som menar att kommunikativ kompetens består av tre centrala begrepp:  

 funktionell kommunikation – innebär att individen kan kommunicera i den naturliga 

vardagliga miljön. I förhållande till förmåga och sammanhang bestäms vad som är 

funktionellt för båda samtalsparterna. 

 adekvat (lämplig) kommunikation – innebär att individen kan anpassa sitt språk i 

förhållande till samtalspartnern så att han eller hon förstår och det kommunikativa 

syftet kan uppnås. 

 tillräcklig kommunikation – innebär att individen har tillräckliga kunskaper, 

färdigheter och förmågor att bedöma vilket kommunikationssätt som kan användas i 

olika situationer. 

Utifrån ovanstående begrepp menar Brodin (2008) att man måste betrakta den kommunikativa 

kompetensen som en rörlig och ständigt aktiv process. När de gäller personer med 

funktionshinder har de ofta begränsningar inom alla aspekter av kommunikativ kompetens. 

Tillvägagångssätten för att kommunicera behöver utvecklas och de behöver lära sig de sociala 

koderna, exempelvis att kunna ta initiativ till kommunikation, ta sin tur, be om saker eller 

säga emot. Alla de olika delarna påverkas av sammanhanget och av hur samtalspartnern 

förhåller sig. Brodin menar vidare att den kommunikativa kompetensen växer fram genom att 

självförtroende och självkänsla utvecklas utifrån att kommunikativa färdigheter används.  

 

2.4.3 Kommunikationsstilar 

Anderson (2002) refererar till Lorentzen som menar att samspel mellan lärare och elev och 

mellan eleverna själva inom all pedagogisk verksamhet har stor betydelse för elevens lärande. 

När det gäller elever med funktionshinder hamnar man ofta i ett dilemma. Den 

vuxencentrerade kommunikationsstilen kan tendera att ta över på grund av prestationskrav, 

otillräckliga språkliga kunskaper och kommunikativ förståelse och allt för lite tid för 

reflektion och återkoppling. Elever med funktionshinder befinner sig ofta i en miljö som till 

stor del kännetecknas av träning och där de vuxnas avsikter, syfte och handlingar styr 

samspelet. Utifrån detta menar Anderson (2002) att det är viktigt att kartlägga elevens 

aktuella funktion i förhållande till den optimala funktionen och skapa en anpassad och 

stimulerande miljö som främjar elevens kognitiva och kommunikativa utveckling. Motsatsen 

till vuxencentrerad kommunikationen är barncentrerad kommunikation. Den barncentrerade 

kommunikationen innebär att den vuxne stimulerar, bejakar, upprätthåller och utvecklar 

samtalet vidare. När det gäller undervisning av elever med funktionshinder belyser Anderson 

att direkta instruktioner är något som ofta används. Eleverna får nästintill enbart svara på 

frågor och sällan ges tid till egna kommunikativa initiativ. Lärare inom träningsskolan 

upplever att eleverna oftare riktar sin kommunikation till vuxna än till sina kamrater. Enligt 

författaren kan man alltså anta att det barncentrerade arbetssättet, där man uppmuntrar elevens 

egen aktivitet och lust till att lära, inte alltid används i praktiken. 

 

2.4.4 Kommunikativ miljö  

Den omgivande miljön spelar enligt Winlund m.fl. (2004) stor roll för hur kommunikationen 

fungerar. Ofta kommunicerar en person olika bra med olika personer i olika miljöer. Miljön 

kan både underlätta och försvåra kommunikationen och hur väl anpassad miljön är spelar stor 

roll. Att förändra sitt eget bemötande och att förändra miljön ger ofta gott resultat när det 

gäller att påverka en persons kommunikationsförmåga. I en kartläggning är det viktigt att 

även titta på hur man själv och andra i omgivningen underlättar, försvårar eller kanske till och 

med hindrar kommunikation. Heister Trygg (2004) visar på att vikten av tid och många 

tillfällen till spontan och varierande kommunikation är a och o i en kommunikativ miljö. Man 
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ger eleven möjlighet att träna olika kommunikativa funktioner, som att fråga, svara, be om 

hjälp, styra, informera, busa, berätta och så vidare. Det är samtalspartnern som skapar den 

kommunikativa miljön. Kunskaper om behovet av kommunikation och förståelse för elevens 

behov är grundläggande. Nedan följer några riktlinjer från Heister Trygg (2004) som man bör 

fundera över för att en god kommunikativ miljö ska kunna skapas, till exempel i skolan: 

 de vuxna har goda kunskaper och förmåga att kommunicera med personer som 

använder alternativa kommunikationssätt 

 det finns andra elever som använder samma kommunikationssätt 

 kommunikation är en del av hela skoldagen och ingår i alla aktiviteter och situationer 

 medvetenhet hos de vuxna att förmågan att kommunicera är en förutsättning för 

lärande 

 elevernas egna initiativ uppmuntras och ges stort utrymme 

 kommunikation och aktiviteter kring kommunikation tillåts ta tid 

 all form av kommunikation godtas, observeras och främjas 

 de vuxna tar sig tid att vänta ut långsamma svar 

 de vuxna undviker att ställa frågor 

 de vuxna uppmuntrar till samspel mellan eleverna 

 de vuxna tar ett steg tillbaka så att de inte står i vägen för samspelet mellan eleverna. 

 

2.5  Alternativ Kompletterande Kommunikation – AKK 
Den första definitionen kring AKK kom från ASHA (American Speech Language Hearing 

Association) i slutet av 1980-talet. Den amerikanska termen är AAC, vilket står för 

Augmentative and Alternative Communication (Pickl, 2008). I Sverige kallas det för AKK, 

vilket betyder Alternativ Kompletterande Kommunikation (Heister Trygg m.fl, 1998). Enligt 

författarna används AKK främst av personer med grava språk- eller 

kommunikationsstörningar, där kroppsspråk, tal och/eller skriven text inte är tillräckligt för att 

tillgodose deras kommunikativa behov. Hörselnedsättning är i dessa fall inte den största 

orsaken till kommunikationsstörningen. Både vuxna och barn ingår i gruppen av personer som 

kan vara hjälpta av AKK. Det kan vara personer som tidigare har haft ett fungerande språk/tal, 

men som senare i livet förlorat detta. AKK omfattar även barn och vuxna som aldrig fått 

möjligheter att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor. Arbetssättet för AKK är 

ofta inriktat på behandling, menar Brodin (2008), vilket innebär att man försöker hitta 

lösningar på kommunikationssvårigheterna. Ofta handlar det om någon form av kompensation 

för svårigheterna, genom exempelvis kommunikationshjälpmedel av olika slag. 

 

2.5.1 Kommunikationssätt 

I enlighet med Heister Trygg m.fl. (1998) behöver personer med kommunikativa 

funktionshinder något som ersätter det talade språket. Dessa personer behöver få tillgång till 

och möjlighet att tillägna sig ett alternativt kommunikationssätt. Kommunikationssättet är de 

språk- och/eller signalsystem som används istället för orden i talat språk. Författarna delar in 

sätten att kommunicera på i två olika kategorier, manuella och grafiska kommunikationssätt. 

Det manuella kommunikationssättet innebär att man använder sin egen kropp när man 

kommunicerar. Olika manuella sätt att kommunicera på kan vara genom naturliga reaktioner, 

gester, tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) och teckenspråk. De 

manuella kommunikationssätten kallas även ibland för hjälpmedelsoberoende, eftersom inga 

externa hjälpmedel behövs. Att teckna är enligt författarna på många sätt en fördel om det är 

möjligt eller känns naturligt, eftersom man använder den egna kroppen och den alltid finns till 

hands. Den andra kategorin Heister Trygg m.fl. nämner är de grafiska kommunikationssätten, 

vilket innebär att man använder sig av visuella hjälpmedel för att kommunicera. Det grafiska 

kommunikationssätten är hjälpmedelsberoende och kräver olika visuella hjälpmedel, 
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exempelvis föremål, foton, tecknade bilder, pictogram, bliss, ordbilder eller bokstäver (se 

bilaga II). De grafiska symbolerna ska representera personens inre bild av verkligheten. 

Symbolerna måste också finnas tillgängliga och följa med individen överallt, till exempel 

genom en kommunikationskarta, en kommunikationsbok eller en kommunikationsdator (se 

bilaga III).  

 

2.6 Kartläggning och bedömning 

Winlund m.fl. (2004) tar upp att det idag är vanligt med olika former av kartläggningar som 

bedömer olika funktioner hos individen. Grunden för bedömningen bör alltid vara att skapa 

sig en helhetsbild av individen och dess förmågor. Ofta kartlägger man en funktion i taget, 

men det innebär inte att man kan bortse från övriga funktioner utan de påverkas alltid av 

varandra. När det gäller personer med grav utvecklingsstörning är det ofta svårt att göra en 

bedömning eftersom många har flera andra funktionsnedsättningar, vilket gör det svårare att 

bedöma deras förmåga. Författarna menar att risken att både under- och överskatta personer 

med grava funktionsnedsättningar ständigt finns och man måste ta hänsyn till alla faktorer 

kring individen vid en bedömning. När det gäller kartläggningsmaterial finns det inget som 

ger en total helhetsbild av individen anser författarna. Det är ett flertal faktorer som ska 

stämma överens för att materialet ska ge en rättvis bild av individens förmåga. Alla former av 

bedömningar bör även betraktas som färskvara. Människor utvecklas och omvärlden är i 

ständig förändring. Därför behöver bedömningen utvärderas kontinuerlig och kartläggningen 

med jämna mellanrum göras om för att ständigt ha en aktuell bild av individens förmåga. 

Vidare tar Winlund m.fl upp att ett ansvar åligger den/de som genomför kartläggningen. 

Ansvaret ligger i att resultatet av kartläggningen används på ett för individen gynnsamt sätt. 

 

2.7 Att möta alla elever – en pedagogisk utmaning 

Enligt Brodin och Lindstrand (2007) är grunden för all specialpedagogik kunskapen kring de 

faktorer och processer som påverkar lärandet och utvecklingen hos de elever som befinner sig 

i olika svårigheter. Det handlar särskilt om samverkan mellan elevens individuella förmågor 

och faktorer i omgivningen. Danielsson och Liljeroth (1996) anser att specialpedagogik 

belyser det kompetensområde som utvecklar kunskaper kring undervisning för alla. De menar 

att även elever med olika former av hinder och svårigheter ingår som en självklarhet när det 

gäller specialpedagogik och att alla elever inom detta område ges möjlighet till utveckling och 

lärande utifrån sin förmåga.   

 Nilholm (2003) menar att det specialpedagogiska synsättet kommit till för att den vanliga 

pedagogiken inte varit tillräcklig för att möta alla barn. Detta har gett specialpedagogiken en 

negativ betydelse i det avseendet att specialpedagogik definierats utifrån vad den inte är 

istället för vad den är. Specialpedagogik kopplas ständigt samman med de skillnader som 

naturligt finns mellan barn och all pedagogisk verksamhet står inför det faktum att barn är 

olika. Det som varit positivt, anser Nilholm vidare, är att man inom specialpedagogiken 

kunnat urskilja olika grupper i behov av stöd och därigenom kunnat erbjuda mer resurser 

utifrån barnens specifika behov.  

 Brodin m.fl. (2007) menar att forskning inom specialpedagogik spänner över flera olika 

områden, vilket betyder att flera olika arbetssätt används parallellt och tillsammans med 

varandra. Det specialpedagogiska arbetet innefattar bland annat fokus på inlärnings- och 

utvecklingsprocesser och habilitering och rehabilitering av barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar. Detta kräver kompetens om den praktiska verksamhet där dessa barn 

och ungdomar befinner sig. Vidare menar författaren att man inom specialpedagogiken ser till 

människans möjligheter till utveckling, där samspelet med den omgivande miljön har stor 

betydelse.  
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I Carlbeck-kommitténs slutbetänkande (SOU, 2004:98) kom man fram till att en mängd olika 

faktorer styr kvalitén i utbildningen för elever med utvecklingsstörning. Man talade om 

specialpedagogisk kompetens för att möta alla elever och för att möjliggöra delaktighet och 

samspel eleverna emellan. Målet skulle vara att utveckla ett fungerande samspel mellan 

individen och den omgivande miljön. Vidare var Carlbeck-kommitténs förslag att de 

specialpedagogiska perspektiven skulle genomsyra hela skolsystemet och samtidigt samverka 

med den allmänna pedagogiken. Man ansåg dessutom att det behövdes specialpedagogisk 

fortbildning av verksamma lärare inom särskolan för att höja kvaliteten för elever med 

utvecklingsstörning. Man menade att specialpedagogens roll i särskolan skulle innebära ett 

övergripande ansvar inom arbetslaget för att eliminera hinder och orsaker till svårigheter i 

lärandemiljön. 

 Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2005) tar upp de tre benen, 

undervisning, utveckling och utredning, som den nuvarande specialpedagogiska utbildningen 

vilar på. Utifrån dem menar författarna att specialpedagogen ska arbeta för att möta alla barns 

olika behov, förutsättningar, möjligheter, kunskaper och erfarenheter, vilket kräver stor 

flexibilitet när det gäller arbetet med att eliminera hinder och orsaker som kan skapa 

svårigheter i undervisningssituationer och lärandemiljöer. I SFS (1993:100) under 

examensordning står följande: 

 
 ”För specialpedagogexamen skall studenten 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete samt i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och 

lärandemiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå, 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.” 

 

Specialpedagogen har en viktig funktion, menar Persson (2001), när det gäller det 

pedagogiska arbetet inom både förskolan och skolan. Det är specialpedagogen som 

tillsammans med rektor är en försäkran på att verksamheten utformas och görs tillgänglig för 

alla. Det är specialpedagogens ansvar att utveckling sker när det gäller kvaliteten i det 

specialpedagogiska arbetet och att goda lärandemiljöer skapas utifrån varje enskilt barns 

behov. Hur rektorerna sedan väljer att använda sig av den specialpedagogiska kompetensen 

beror enligt både Persson (2001) och Tideman m.fl. (2005) på verksamhetens behov. Vidare 

anser Persson (2001) att det är omfattande krav som ställs på specialpedagogens kompetens. 

För att kunna fullgöra sitt uppdrag krävs det att specialpedagogen har rektorns förtroende att 

arbeta utifrån det tänkta specialpedagogiska syftet.   

 

2.7.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2003) delar in specialpedagogiken i tre olika perspektiv, det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Perspektiven utgår från olika 

sätt att förstå den specialpedagogiska verksamheten, vilket innefattar innehåll, historik och 

dess samband med andra kunskapsområden. Det perspektiv som till stor del dominerar inom 

det specialpedagogiska området är det kompensatoriska perspektivet, vilket till stor del 

innebär att man försöker ringa in kännetecken eller förmågor som innebär någon form av 

svårighet för individen. Inom detta perspektiv är specialpedagogiken ofta underordnad både 

psykologiska och medicinska aspekter. De specialpedagogiska insatserna utgår från dem och 

åtgärderna blir främst att kompensera individens brister. Normalitet är en central faktor inom 

det kompensatoriska perspektivet och det är något som stark kritiseras inom det kritiska 

perspektivet. Enligt Nilholm ser man inom det kritiska perspektivet specialpedagogiken som 
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överflödig och onödig på grund av dess kategorisering av individer utifrån 

normalitetsbegreppet. Det kritiska perspektivet bygger på ett önsketänkande kring avveckling 

av specialpedagogiken, där målet är att skolan ska kunna möta alla elever utifrån deras behov 

och förutsättningar utan att segregera någon. Det författaren kallar för dilemmaperspektivet 

innebär olika grundläggande dilemman som alla skolsystem står inför och som det förr eller 

senare behövs ta ställning till. Ett grundläggande dilemma är att skolan å ena sidan ska ge 

eleverna likartade kunskaper och erfarenheter, samtidigt som undervisningen ska anpassas 

utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
De valda teoretiska utgångspunkterna kan på olika sätt kopplas till studiens syfte att studera 

specialpedagogers arbetssätt och syn på sin egen roll när det gäller kommunikation utifrån 

elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan som använder alternativa 

kommunikationssätt. 

 

3.1 Bloom och Laheys kommunikationsmodell 

Bloom och Lahey (1978) menar att språk och kommunikation kan delas in i tre olika delar. 

Enligt deras modell består språket av innehåll som kodas och skapar olika former för 

användning beroende av sammanhang. Innehåll innebär vad människor kommunicerar kring 

och tolkar i ett samspel. Form står för hur kommunikation skapas och kombineras med 

vartannat. Användning är orsaken till att människor kommunicerar med varandra och det är 

sammanhanget som styr användningen. Detta sätt att se på språk och kommunikation 

innefattar grunderna i språkutvecklingen och behövs för att skapa sig förståelse kring språk- 

och kommunikationssvårigheter. En god språklig/kommunikativ utveckling innebär en lyckad 

samverkan mellan modellens olika delar. Det kan förekomma svårigheter i varje enskild del 

av modellen eller i samverkan mellan delarna i förhållande till sammanhanget. Nedanstående 

figur visar förhållandet mellan modellens olika delar och hur samverkan skapar en helhet i 

språket/kommunikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.1. Form, innehåll och användning – kommunikationsprocessen som helhet (Bloom & Lahey, 1978, s.22). 

 

Vidare menar Bloom m.fl. att samverkan mellan form, innehåll och användning utgör basen 

till kommunikativ kompetens hos individen. Genom denna kompetens påverkas både innehåll 

och tolkning av kommunikativa och språkliga budskap. Anderson (2002) anser att 

kommunikativ kompetens inte enbart handlar om den enskilda individen, utan måste ses i ett 

större sammanhang i relation till omgivningen. Hon menar att kompetens eller brist på 

kompetens måste ses utifrån både de involverade parterna och utifrån den process som äger 

rum när kommunikation sker. 

 

3.2 Utvecklingsekologisk modell 
Utvecklingsekologi innebär att samspelet mellan individ och omvärld studeras och enligt 

Bronfenbrenners teori sker all utveckling i samspelet mellan individen och dess omvärld. 

Individen och omvärlden bildar tillsammans ett system och för att förstå detta system måste 

man studera utvecklingens ekologi (Andersson, 1986).  

 Bronfenbrenner visar på vad som är av stor vikt för barns utveckling och lärande genom sin 

utvecklingsekologiska modell (Gunnarsson, 1999). Han har genom sin teori satt in barns 

utveckling och lärande i ett större sammanhang. Det utvecklingsekologiska begreppet belyser 

inte bara barnets närmiljöer, utan hela den kontext som barnet befinner sig i. Bronfenbrenners 

modell innefattar fyra olika system som tillsammans skapar den ekologiska utvecklingsmiljön 

Form Innehåll 

Användning 
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(mikro-, meso-, exo- och makronivån). Alla nivåerna är beroende av varandra och grunden i 

modellen är barnets upplevelser av sammanhang (Gunnarsson, 1999). 

 

 
1 Makronivå     Mikronivå 

2 Exonivå     4 Skolan 

3 Mesonivå     5 Hemmet  

     6 Fritiden 

 

 

 
 

        Barnets upplevelser 
 

 

 

 

 

Figur 3.2.  Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Gunnarsson, 1999, s. 16). 

 

Gunnarsson (1999) beskriver att enligt Bronfenbrenner innebär mikrosystemet alla de 

situationer som barnet upplever i direkt samspel med andra människor i givna sammanhang, 

t.ex. familjen, bostaden, skolan och kompisarna. Aktiviteter, händelser, roller och relationer 

ingår i barnets närmiljö och påverkar dess sammanhang på olika sätt. Skolmiljön kan enligt 

Gunnarsson (1999) ses som ett övergripande system, men som samtidigt innehåller en mängd 

olika mikrosystem beroende på olika aktivitets-, roll- och relationsmönster när det gäller 

undervisning, raster m.m. Varje pedagogbyte kan även det betyda att mikrosystemet förändras 

för eleven.  

 Nästa nivå i systemet kallas mesosystemet och omfattar de gemensamma relationer som 

finns mellan de olika mikrosystem barnet omges av. Relationen mellan hem och skola betonar 

Gunnarsson (1999) är av stor betydelse och hur värderingar, aktiviteter, roller och relationer 

mellan hem och skola upplevs förhålla sig gentemot varandra. Det är av stor vikt för barnets 

utveckling och lärande att t.ex. lärande betraktas på ungefär samma sätt både hemma och i 

skolan, att relationen mellan hem och skola grundas på ömsesidig respekt och att eleven 

bemöts på ett respektfullt sätt både hemma och i skolan (Gunnarsson, 1999).  

 Den tredje nivån i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kallas för exosystemet. 

Gunnarsson (1999) tar upp att utanför elevens mikrosystem finns omgivande faktorer på lokal 

nivå som direkt eller indirekt kan påverka barnet. Det kan handla om kommunala beslut som 

påverkar skolan eller föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Det som författaren vill 

poängtera är viktigt för barnets utveckling och lärande på exonivån är skolans organisation 

och fördelning av resurser, men även föräldrarnas arbetssituation. 

 Makrosystemet är den yttersta nivån i modellen och utgörs enlig Andersson (1986) av 

övergripande faktorer i samhället, såsom historiska, politiska och ekonomiska förhållanden, 

men även värderingar. Inom en viss kultur kan de övergripande faktorerna se förhållandevis 

lika ut, men skiljer sig i förhållande till andra kulturer. Gunnarsson (1999) kopplar detta till ett 

skolperspektiv och menar att läroplanen och skolans organisation, pedagogiska traditioner och 

synen på normalitet och avvikelse är förhållanden inom makrosystemet som påverkar skolans 

kultur. Avslutningsvis anser Andersson (1986) att det centrala i Bronfenbrenners teori är hur 

den omgivande miljön påverkar individens utveckling sett utifrån hur sammanhanget 

förändras. 
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3.3 Antonovskys teori 

Antonovsky (2005) har utarbetat en teori som kallas för KASAM. Han menar att människan 

hela tiden utsätts för olika påfrestningar och vår motståndskraft beror på vår Känsla Av 

SAMmanhang (KASAM). Betydelsen av KASAM innebär i hur stor utsträckning vi 

människor upplever vår tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull. Begreppen i 

KASAM definierar författaren enligt följande: 

Begriplighet – innebär i vilken utsträckning människan förstår orsak och verkan och kan se 

sig själv i ett större sammanhang.  

Hanterbarhet – betyder att individen med hjälp av olika redskap kan påverka och förändra 

sina livsvillkor.  

Meningsfullhet – innebär att individen skapar sig mening utifrån sammanhanget. Delaktighet 

lägger grunden till att känna mening.    

 Antonovsky (2005) anser att människan utvecklas i samspel med sin omgivning och att 

svårigheter och utmaningar ska ses som en rad av möjligheter. Vi människor måste förstå vad 

svårigheten eller utmaningen innebär (begriplighet) för att uppleva att vi har möjligheter att 

klara av den (hanterbarhet). En förutsättning för att kunna se möjligheterna är vår motivation 

och vårt engagemang (meningsfullhet). 

 Nilsson (2002) har studerat KASAM och hon tydliggör begreppen på följande sätt, 

begriplighet uttrycker ”jag vet”, hanterbarhet uttrycker ”jag kan” och meningsfullhet 

uttrycker ”jag vill”. 

 

3.4 Teoretiska reflektioner 

För att skapa en helhetsbild kring språkutvecklingens olika delar valdes Bloom och Laheys 

kommunikationsmodell. Den visar hur innehåll, form och användning, tre olika delar av 

språket, måste fungera och samspela med varandra för att kommunikationen ska bli komplett. 

För att tydliggöra vad som möjliggör eller hindrar kommunikation valdes Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. När det gäller personer med utvecklingsstörning och/eller 

funktionsnedsättning behöver man studera hur de fungerar i den omgivande miljön och då bör 

både sociala och fysiska aspekter vägas in. Antonovskys teori valdes för att begreppen 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kan kopplas ihop med den specialpedagogiska 

yrkesrollen. Specialpedagogen måste ha förståelse för hur elevernas lärandemiljö kan 

påverkas och förändras, kunna se sin egen roll i ett vidare perspektiv och ha ett engagemang 

och en positiv inställning för att skapa mening i sitt arbete. 
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4 METODBESKRIVNING 
Här görs en redogörelse av tillvägagångssätt i valet av forskningsmetod. Till att börja med 

belyses kvalitativa studier och vad det innebär. Sedan följer en beskrivning av hur metodval, 

pilotstudie, urval, genomförande och bearbetning gått till. Därefter redovisas de etiska 

aspekter det tagits hänsyn till vid genomförandet av studien och till sist behandlas studiens 

tillförlitlighet. 

 

4.1 Allmänt om kvalitativa studier 

I enlighet med Denscombe (2000) är kvalitativ forskning ett samlat begrepp för olika för 

former av samhällsvetenskaplig forskning som bland annat utgår från sociologi och 

psykologi. Inom den kvalitativa forskningen ligger fokus på betydelsen av hur människor 

förstår och förhåller sig gentemot olika saker. Man intresserar sig även för beteenden och för 

hur de kommer till uttryck i olika situationer, genom t.ex. kultur eller språk. Vidare menar 

författaren att grunden för den kvalitativa forskningen egentligen inte ligger i de undersökta 

områdena eller i resultatet av insamlad information. Istället anser Denscombe att det som 

karaktäriserar kvalitativ forskning är det särskilda sättet att samla in och analysera 

information på.  

 
 ”Data blir bara data när de används som sådana (Denscombe, 2000, s. 244). 

 

Informationen blir användbar när den analyseras av forskaren och författaren menar att 

forskaren bör vara medveten om det, eftersom kvalitativ forskning till stor del består av ord. 

Forskarens delaktighet i analysen av informationen har stor betydelse och forskarens identitet, 

egna värderingar och åsikter är svåra att helt utesluta. Denscombe (2000) anser att forskarens 

jag är en viktig del i analysprocessen och något man inte bör bortse ifrån. Några viktiga delar 

att lyfta in i analysen av den kvalitativa forskningen är objektivitet, tillförlitlighet och validitet 

menar författaren.  

 

4.2 Metodval 

Som metod för datainsamling i den aktuella studien valdes intervjuer. Det innebär att samtal 

och reflektion är i fokus med syftet att skapa förståelse för olika fenomen eller händelser 

(Thomsson, 2002). Anledningen till valet av intervjuer är att, utifrån studiens syfte att studera 

specialpedagogers arbetssätt och syn på sin egen roll när det gäller kommunikation, få fram 

djupgående och detaljerad information när det gäller alternativa kommunikationssätt och 

elever på tidig utvecklingsnivå. Bell (2006) och Rossman och Rallis (2003) menar att fördelen 

med intervjuer är deras flexibilitet. Styrkan är relevanta intervjufrågor och intervjuarens 

förmåga att ställa bra följdfrågor. Genom följdfrågor och iakttagelser av intervjupersonen kan 

en skicklig intervjuare få fram en helt annan helhetsbild än vad exempelvis enkäter kan ge. 

Den valda intervjuformen i denna studie kallas för semistrukturerade intervjuer. Denscombe 

(2000) och May (2001) skriver att semistrukturerade intervjuer är ett mellanting mellan en 

strukturerad och en ostrukturerad intervju. I den semistrukturerade intervjun har intervjuaren 

uppställda frågor, men det finns en större flexibilitet kring att utveckla svaren och att gå på 

djupet. May (2001) menar vidare att den semistrukturerade intervjun ger respondenten 

möjlighet att svara på frågorna med egna ord, något som en strukturerad intervju inte tillåter. 

För att underlätta och skapa struktur vid genomförandet av intervjuerna skrevs en 

intervjuguide (se bilaga IV). Enligt Kvale (1997) innehåller en intervjuguide de ämnen som 

tas upp under intervjun och ger en ordningsföljd för samtalet. Guiden kan antingen beskriva 

de ämnesområden som ska behandlas eller innehålla välformulerade frågor. Intervjuguiden 

tillhörande denna studie delades in i tre olika kategorier utifrån problemformuleringarna. 

Under varje kategori ställdes sedan ett antal relevanta frågor upp. 
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4.3 Pilotstudie 

För att känna trygghet i intervjusituationen och med frågorna till respondenterna togs beslutet 

att genomföra en pilotstudie. Bell (2006) anser att det är viktigt att man är förberedd och på 

ett ungefär vet hur frågorna fungerar i en intervjusituation. Genom pilotintervjuer kan man 

både träna sin intervjuteknik och träna på att hantera frågorna. Bryman (2002) tar upp att 

intervjuaren i en pilotstudie på ett tidigt stadium kan upptäcka om frågorna är oklara eller 

svårförståeliga. Det märks också om frågornas ordningsföljd fungerar menar författaren och 

om den eventuellt behöver ändras.  

 Genomförandet av pilotstudien gjordes på en kollega som uppfyller samma kriterium för 

urval som övriga specialpedagoger i studien. Resultatet av pilotstudien innebar både en 

omformulering och en ändring av ordningsföljden på några av frågorna i intervjuguiden. Det 

kan även kommenteras att enligt Bryman (2002) gör man inte endast en pilotstudie för att 

prova sina intervjufrågor, utan för att studien som helhet ska generera önskat resultat.  

 

4.4 Urval 

I studien genomfördes sammanlagt fem intervjuer med specialpedagoger. Specialpedagogerna 

arbetar med elever som omfattas av träningsskolans kursplaner i fem olika kommuner inom 

samma län. Det var ett medvetet urval av de specialpedagoger som deltagit i studien och 

kriteriet för urval var specialpedagoger som arbetar inom träningsskolan med elever på tidig 

utvecklingsnivå som använder alternativa kommunikationssätt. Urvalet i denna studie är 

ganska litet, men enligt Denscombe (2000) är man ofta ute efter mer detaljerad information 

när intervjuer valts som datainsamlingsmetod och inte ytlig information från ett större antal 

respondenter. Vidare anser Thomsson (2002) att antalet intervjuer rent allmänt beror på hur 

avgränsat det studerade området är. Så länge forskaren har klart för sig varför varje intervju 

genomförs brukar den information som kommer fram vara tillräcklig för de analyser man vill 

göra. 

 

4.5 Genomförande 
Den första kontakten med specialpedagogerna skedde per telefon. De fick kortfattat studiens 

syfte berättat för sig och på frågan om de ville medverka i en intervju kring området alternativ 

kommunikation svarade alla de tillfrågade ja. Intervjutillfälle bokades vid denna första 

kontakt. Ett e-brev med en bekräftelse skickades ut till alla specialpedagoger. I brevet togs 

den muntliga överenskommelsen upp och studiens syfte presenterades. Vidare gavs mer 

ingående information kring genomförandet av intervjun, användningen av det insamlade 

materialet och till sist ett skriftligt samtycke (se bilaga V). Anledningen till utskicket av 

brevet var att alla tillfrågade i lugn och ro skulle kunna fundera över sitt beslut att medverka 

och känna att de hade möjlighet att avböja. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det bra att 

information kring studien och dess användning både ges muntligt och skriftligt och att man 

som forskare är noga med att belysa frivilligheten i att delta. Intervjuguiden skickades ut 

ungefär en vecka innan utsatt datum för intervjun för att alla respondenter skulle få möjlighet 

att förbereda sig (se bilaga IV). Denscombe (2000) menar att det är ett rimligt antagande att 

respondenternas svar ger större behållning om han eller hon fått möjlighet att förbereda sig.     

 Tre av fem intervjuer spelades in med hjälp av en mp3-spelare och enligt Kvale (1997) 

underlättar inspelning för intervjuaren som kan koncentrera sig på ämnet och vara en aktiv 

lyssnare. Fördelen med att spela in sina intervjuer anser Thomsson (2002) är att man kan 

lyssna på respondenternas formuleringar och på så sätt skapa sig en helhet kring samtalet som 

skulle vara omöjlig om man endast valde att föra anteckningar. Under de tre inspelade 

intervjuerna fördes endast enstaka minnesanteckningar som komplement till inspelningarna. 

Thomsson (2002) tar upp att det som antecknas är sådant som inte hörs på inspelningen och 

sådant som man som intervjuare upplever som viktigt just i det ögonblicket. Den fjärde 
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specialpedagogen valde att inte bli inspelad och därför skrevs omfattande anteckningar under 

denna intervju. När det gäller den femte intervjun skedde ett missförstånd mellan intervjuare 

och respondent. Bristen berodde på felaktigheter i en e-post adress och på att detta inte 

upptäcktes förrän i efterhand. På grund av detta fick respondenten aldrig något 

bekräftelsebrev eller någon intervjuguide, vilket gjorde att intervjun inte genomfördes på 

samma premisser som de övriga (se vidare under 4.6). Varje intervju tog ungefär en timme i 

anspråk. 

 

4.6 Bearbetning 

Efterhand som intervjuerna genomfördes gjordes utskrifter till skriven text. Denscombe 

(2000) anser att utskriften av data är en betydande del av forskningsprocessen, eftersom 

forskaren på detta sätt kommer nära sitt material. Att transkribera intervjuer ordagrant i sin 

helhet är mycket tidskrävande och därför valde jag att noggrant lyssna igenom varje intervju 

flera gånger och transkribera de delar av intervjuerna som var relevanta utifrån studiens 

frågeställningar. Intervjuerna kategoriserades utifrån samma princip som intervjuguiden (se 

bilaga IV). Som intervjuare ställs man enligt Kvale (1997) inför olika val kring utskriften, ska 

den återges ordagrant eller ska man sammanfatta vissa delar som är av mindre betydelse för 

resultatet? Hur detaljerat man väljer att skriva ut en intervju beror på vad materialet ska 

användas till.  

 På grund av ett missförstånd räknas en av intervjuerna som bortfall (se 4.5). Studien bygger 

därför på fyra intervjuer med specialpedagoger som arbetar med elever på tidig 

utvecklingsnivå som använder alternativa kommunikationssätt. 

 Resultatet redovisas utifrån tre underrubriker, Specialpedagogens roll, Kommunikativ miljö 

och Arbetssätt och kartläggning, som alla återfinns i intervjuguiden (se bilaga IV). Under 

varje rubrik ges en sammanfattning av svaren från intervjuerna genom meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att respondenternas svar formuleras mer kortfattat, menar 

Kvale (1997), genom att svaren på frågorna skrivs med ett mindre antal ord. Resultatet stärks 

med hjälp av valda citat från de fyra medverkande specialpedagogerna. Specialpedagogerna 

kallas för enkelhetens skull i redovisningen av resultatet för SP A, SP B osv. Efter varje 

enskild kategori ges en analys av resultaten.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av studien följdes de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) rekommenderar när det gäller samhällsvetenskaplig forskning. De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med 

principerna är att de ska vara en riktlinje när det gäller förhållandet mellan forskaren och 

deltagarna i studien ifall problem skulle uppstå. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera deltagarna kring studiens syfte, genomförande och användning av information. 

Som forskare bör man poängtera att medverkan i studien är frivillig och att deltagaren när 

som helst kan välja att avböja fortsatt medverkan. När det gäller samtyckeskravet innebär det 

att den som deltar i studien ska kunna bestämma över sitt eget deltagande. Speciellt när det 

gäller studier där deltagarna förväntas vara aktiva är det viktigt att samtycke kring medverkan 

har getts. Den tredje principen kallas för konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter kring 

de personer som deltar i studien ska hållas anonyma. Detta för att obehöriga inte ska kunna 

urskilja enskilda personer eller deras svar i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Alla 

medverkande i denna studie är avidentifierade både utifrån person och utifrån geografisk 

plats. Ett undantag kan dock vara ett internt igenkännande vilket ofta är oundvikligt i 

småskaliga studier. Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen och innebär att den 

information som samlas in endast får användas i den aktuella studien. Allt etiskt ansvar ligger 
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på forskaren och det är dennes skyldighet att se till att varje steg i processen är etiskt 

försvarbart (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.8 Studiens tillförlitlighet 
Inom samhällsvetenskaperna och den kvalitativa forskningen diskuteras vad som styrker 

resultatet i en studie. Kvale (1997) tar upp tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet som 

tre viktiga delar när det gäller kvalitativa studier. Eftersom jag valt att studera ett område som 

jag själv har en del förkunskaper kring finns det givetvis en risk att jag inte varit tillräckligt 

objektiv när det gäller både intervjuer och bearbetning. Jag har försökt formulera både 

intervju- och följdfrågor med ett öppet sinne utan att lägga in mina egna värderingar. Bell 

(2006) anser att det alltid finns en risk för skevhet i resultatet när en studie genomförs av en 

forskare som är väldigt engagerad i det valda ämnet. Skevheten kan bero på flera saker som är 

både medvetna och omedvetna. Jag valde ämnet för att det engagerar mig och för att jag vill 

veta om andra specialpedagoger ser på kommunikation, utifrån elever på tidig 

utvecklingsnivå, på samma sätt som jag och om de upplever samma möjligheter och/eller 

svårigheter. Denscombe (2000) menar att forskarens problem att vara objektiv inom ett känt 

område skapar negativa konsekvenser när det gäller studiens tillförlitlighet.  

 När det gäller studiens validitet innebär det utifrån Kvale (1997) den kvalitetskontroll som 

bör ske under hela forskningsprocessen och den sanningshalt som finns i de uttalande som 

ligger till grund för studien. Kvale tar upp de stadier som bör ligga till grund för en studies 

validering: studiens teoretiska grund, studiens planering och genomförande, utskrift och 

analys av data, kontroll och redovisning av resultat. Bell (2006) menar att det är viktigt att 

man som forskare hela tiden är medveten om riskerna och att man ständigt granskar, 

reflekterar och ifrågasätter det man kommer fram till.  

 På grund av den tid som stod till förfogande och studiens relativt begränsade urval är 

resultaten inte generaliserbara, vilket inte heller var avsikten med denna studie. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Här presenteras studiens resultat under följande rubriker: Specialpedagogens roll, 

Kommunikativ miljö och Arbetssätt och kartläggning. Efter varje enskild underrubrik följer en 

analys av resultatet. Specialpedagogerna kallas här för SP A, SP B osv. 

 
5.1 Specialpedagogens roll 

Alla fyra specialpedagoger som deltagit i studien har det pedagogiska ansvaret för en klass. 

Antalet elever i klasserna är väldigt olika på de skolor där de intervjuade specialpedagogerna 

arbetar och ligger någonstans mellan fyra och åtta elever. Eleverna de möter har varierande 

grad av utvecklingsstörning och skiftande diagnoser. Många av eleverna har 

flerfunktionshinder, vilket kan innebära cp-skada, syn- och/eller hörselnedsättningar, autism 

eller autismspektrumstörning (se bilaga I). Hur många vuxna, utöver specialpedagogen, som 

arbetar i klassen varierar beroende på elevernas behov. En av specialpedagogerna berättar att 

spännvidden i hennes klass när det gäller kommunikation är allt från någon elev som kan säga 

enstaka ord till någon elev som man är osäker på kan tolka fotografiska bilder. 

 
 ”Vi har hela spännvidden, bortsett från talet” (SP B).  
 

Enligt alla fyra specialpedagogerna genomsyrar kommunikation hela verksamheten, vilket för 

dem innebär ett stort ansvar som pedagog.  

 
 ”Jag är ytterst ansvarig på något vis att vi ska tänka kommunikation här……… och allting    

  kan man säga handlar om kommunikation” (SP B). 

 

Att ge eleverna tid att kommunicera, men även vara medveten om att det tar tid att lära sig 

kommunicera tar en av specialpedagogerna upp som en del i den specialpedagogiska rollen 

inom träningsskolan. Vidare menar respondenten att alla elever har rätt till sin del av den 

specialpedagogiska tiden.   

 Två av specialpedagogerna nämner att i deras uppdrag ingår att handleda sina kollegor kring 

pedagogiska frågor. De menar att det är deras ansvar att fokus ligger på kommunikation och 

att man försöker handleda sina kollegor i den riktningen. En annan av specialpedagogerna 

menar att eftersom flera av eleverna kräver mycket omvårdnad är det extra viktigt att tänka 

kring utveckling och lärande och att man försöker se möjligheterna i varje litet framsteg hos 

eleverna. Vidare anser en av specialpedagogerna att det är hon som är ytterst ansvarig för att 

en kommunikativ miljö skapas och för att alla i arbetslaget ständigt ser till elevernas 

möjligheter att kommunicera. 

 
 ”Ofta får man höra att eleven förstår, men det är inte det som är det viktiga, det viktiga är att  

 eleven själv ska kunna göra sig förstådd. De ska inte förstå mig som pedagog, det är jag som ska  

 förstå dem” (SP A). 

 

Någon av specialpedagogerna ser arbetet kring kommunikation som en spännande utmaning, 

eftersom det är så individuellt utifrån varje elev.  

 

 ”Det viktigaste är min inställning till det här med kommunikation” (SP D). 

 

Att vara lyhörd i mötet med eleverna nämner tre av specialpedagogerna är av stor vikt. En av 

dem tar även upp att man måste vara lyhörd för föräldrarnas önskemål. Det krävs tydlighet i 

yrkesrollen gentemot både kollegor och föräldrar menar en annan av specialpedagogerna. 
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När det gäller pedagogiska verktyg anser tre av specialpedagogerna att man behöver mycket 

kunskap och kompetens inom olika områden, t.ex. olika funktionsnedsättningar, 

kommunikationssätt, tekniska hjälpmedel, specifika arbetssätt eller metoder. Alla tre menar 

att fortbildning och kompetensutveckling kring kommunikation är av stor betydelse. 

 
 ”Jag behöver kunna mycket känner jag…… man får vara väldigt flexibel också…… man använder  

 sig själv väldigt, väldigt mycket och sin egen bas ” (SP B). 

 

Kreativitet tar två av specialpedagogerna upp som en viktig egenskap när man arbetar med 

den aktuella elevgruppen. Det behövs mycket egen fantasi och kreativitet hos 

specialpedagogen för att kunna utveckla metoder och arbetssätt som passar varje enskild elevs 

behov och förutsättningar menar de. Någon nämner att man använder sig själv väldigt mycket 

som ett pedagogiskt verktyg i arbetet kring just kommunikation. Vidare måste man våga 

prova nya vägar hela tiden anser en annan av specialpedagogerna. 

 
 ”Aldrig vara rädd för att prova nya saker” (SP C). 

 

Två av specialpedagogerna i studien nämner handledningens betydelse. Det kan innebära 

både specifik handledning kring en elev, enskild handledning endast till specialpedagogen 

eller gemensam handledning till arbetslaget kring kommunikation. En av de två 

specialpedagogerna tar upp vikten av pedagogiska samtal och diskussioner med kollegor på 

arbetsplatsen och att man på så sätt tar del av varandras erfarenheter.  

 
 ”En viktig del i det hela också är ju det här med reflektioner. Jätteviktigt, att man tar sig tid…” 

 (SP D). 

 

En av de intervjuade specialpedagogerna anser att kartläggning är ett viktigt pedagogisk 

verktyg. Genom observationer tittar specialpedagogen på vad eleven kan och vilka förmågor 

han eller hon har (se vidare under 5.3). 

 Till sist tar en av specialpedagogerna upp filminspelning som ett bra verktyg för analys av 

olika händelser och situationer. Genom filminspelning kan man välja att antingen analysera 

enskilda elever, gruppaktiviteter eller sig själv som pedagog menar den intervjuade 

specialpedagogen. 

 

Analys 

De fyra specialpedagoger som deltagit i studien har alla ett pedagogiskt ansvar för en klass 

inom träningsskolan. Deras yrkesroll är väldigt komplex och kräver stor lyhördhet inför varje 

elevs behov och förutsättningar. Kommunikation är något som genomsyrar hela verksamheten 

och spännvidden mellan de elever specialpedagogerna dagligen möter är stor när det gäller 

kommunikativ förmåga. En klass kan bestå av elever som använder flera olika 

kommunikationssätt, allt från kroppsspråk till att kunna uttala enstaka ord. Det gör att 

specialpedagogerna ständigt möts av nya utmaningar och att deras kreativitet sätts på prov. 

Flera av respondenterna nämner kreativitet som en viktig personlig egenskap när man arbetar 

med elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan. De menar att mycket fantasi behövs 

för att utveckla och anpassa arbetssätt, metoder och material utifrån varje enskild elev.  

 Att både ge eleverna tid och möjlighet att ta egna initiativ till kommunikation är något som 

specialpedagogerna anser är av stor vikt. Ofta tar det tid för eleverna att uttrycka sig och som 

pedagog är det viktigt att vänta ut eleven och kunna lägga band på sig själv och ta ett steg 

tillbaka. 

 Flera av specialpedagogerna får antingen personlig handledning eller grupphandledning 

kring enskilda elever och det upplevs mycket positivt. Specialpedagogerna ser även sig själva 
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som handledare, utifrån att de har det pedagogiska ansvaret för varsin klass, och därför har en 

viss handledande funktion gentemot kollegor i arbetslaget. 

 

5.2 Kommunikativ miljö 

De elever som de intervjuade specialpedagogerna i denna studie möter använder flera olika 

kommunikationssätt för att uttrycka sig och göra sig förstådda. Alla har nämnt följande sätt: 

Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK), bilder och symboler. Tre 

av dem nämnde kroppsspråk, ljud, gester, konkreta föremål, foton och enstaka ord. En 

nämnde pekningar och aktiva handlingar som kommunikationssätt och ytterligare en 

specialpedagog nämnde skriftspråket. Sju olika elever ger sju olika sätt att kommunicera på, 

menar en av specialpedagogerna, och det kräver kompetens av personalen.  

 
 ”Vi som personal vi får ju använda allting hela tiden” (SP B). 

  

Grunden i kommunikationen mellan elever och vuxna är enligt alla specialpedagogerna både 

talat språk och Tecken som AKK. Vilket eller vilka kommunikationssätt man sedan som 

vuxen använder sig av utöver de tidigare nämnda beror på eleven.  

 
 ”Det gäller för oss att använda det kommunikationssättet som eleverna använder sig av” (SP D). 

 
  ”All personal vet ju vilka sätt vi samspelar med eleverna” (SP A). 

 

När det gäller samspel mellan eleverna ser det väldigt olika ut i de fyra specialpedagogernas 

klasser. I en av klasserna upplever specialpedagogen att eleverna samspelar ytterst lite med 

varandra. Eleverna verkar vara medvetna om varandra, men tar inte så mycket kontakt ännu. 

Två av specialpedagogerna säger att det först och främst är elevernas eget intresse att ta 

kontakt som styr och alla elever har inte något intresse för att ta kontakt med andra.  

 
 ”Det är inte alla elever här som har intresse av andra barn” (SP B). 

 

Samspelet är inte beroende av om eleverna befinner sig på samma utvecklingsnivå eller om de 

använder samma kommunikationssätt menar en av specialpedagogerna.  

 
 ”Det är inte kommunikationssättet som styr” (SP B).  

 

Det är endast en av specialpedagogerna som menar att kommunikationssättet styr elevernas 

samspel. Specialpedagogen menar att en av anledningarna till att de samspelar med varandra 

troligtvis är den stora spridningen utvecklingsmässigt i klassen. Kommunikationen handlar 

mycket om omsorgen om varandra och eleverna är mycket hjälpsamma. Tre av 

specialpedagogerna tar upp att de vuxna försöker uppmuntra till kommunikation och samspel 

mellan eleverna och två av dem menar att eleverna ibland även samspelar genom de vuxna. 

 
 ”Visst finns vi där i samspelet vuxna också, men det är gott och härligt ibland att bara titta på dem  

 hur de löser det själva” (SP D). 

 

Eleverna har ibland ett annat språk mellan varandra säger en av specialpedagogerna. Ett språk 

som de vuxna faktiskt står utanför och inte kan ta del av. Eleverna kan förmedla saker i 

samspelet mellan varandra som de vuxna aldrig riktigt kan förstå menar samma 

specialpedagog. 

 Utifrån frågan kring samspel mellan elev och vuxen kommer det i två av intervjuerna upp 

att mycket av kommunikationen styrs av de vuxna. En av dessa specialpedagoger tar upp att 
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det ställs mycket frågor till eleverna för att få igång ett samspel. Elevens dagsform, 

motivation och intresse påverkar till stor del kommunikationen menar den andra av de två 

specialpedagogerna. De två andra specialpedagogerna tar upp att det kan vara situationen som 

styr samspelet. I styrda situationer är det mer de vuxna som styr, medan man annars försöker 

fånga upp elevernas egna initiativ till spontan kommunikation menar en av 

specialpedagogerna. Kommunikationen kan vara uppbyggd kring olika aktiviteter och det styr 

samspelet säger den andra av specialpedagogerna. Utifrån det krävs en medvetenhet kring 

kommunikation och dess betydelse från de vuxnas sida menar hon. En av specialpedagogerna 

tar upp att eleverna samspelar mycket mer med de vuxna än med de andra eleverna. Hon tror 

att en anledning kan vara att eleverna får gensvar direkt av de vuxna, medan svaret ibland kan 

dröja när det handlar om samspel mellan elever på tidig utvecklingsnivå. Det är ibland svårt 

att hitta en balans i samspelet med elever på tidig utvecklingsnivå menar en av 

specialpedagogerna i studien. Därför är det viktigt att man som specialpedagog hela tiden 

söker vidare kunskap kring kommunikation anser hon.  

 
 ”Först och främst hitta sätten som eleverna kan kommunicera på” (SP A).  
 

De vuxnas kreativitet och lyhördhet är viktig när det gäller att skapa en kommunikativ miljö 

anser en av respondenterna. Som pedagog ger man eleverna det de behöver utifrån deras 

behov och förutsättningar menar hon. En annan av specialpedagogerna tar upp att man inte 

köper en metod eller ett arbetssätt rakt av, utan tillsammans med fantasi och vilja skapas 

förutsättningar för kommunikation.  

 
 ”Sen så behöver man kanske inte ha så dyra saker egentligen kan jag tycka. Man har sitt  

  huvud och sin fantasi och så” (SP B). 

 

Det är endast en av specialpedagogerna som nämner hemmet och övrig omgivning som en 

viktig del i den kommunikativa miljön. Hon menar att målet är att varje elev ska tillägna sig 

ett kommunikationssätt som fungerar överallt och att oavsett vilket kommunikationssätt 

eleven använder är den omgivande miljön oerhört viktig. Avslutningsvis återkommer en av 

specialpedagogerna till betydelsen av hennes egen inställning till kommunikation. 

Specialpedagogen menar att om hon går in med engagemang och ser på kommunikation som 

en spännande utmaning då kan hon också erbjuda eleverna en gynnsam kommunikativ miljö.  

 
 ”Man behöver inte ha de senaste eller nyaste sakerna, utan glädjen och att man tycker att det är   

  roligt och spännande det tror jag det är gynnsam miljö” (SP D). 

 

Analys 

Specialpedagogerna möter flera olika kommunikationssätt och ofta används flera av dem 

samtidigt.  Som pedagog har man ett stort ansvar när det gäller tolkning av kommunikation 

och av vad som är kommunikation. Inte alla elever tar eget initiativ till samspel eller till att 

kommunicera, varken när det gäller elever eller personal. Det kan bero på flera olika saker så 

som utvecklingsnivå, diagnos eller intresse. Vilken betydelse har kommunikationssättet, 

spelar det överhuvudtaget någon roll? En av specialpedagogerna anser att det inte gör det, för 

eleverna har hittat egna sätt att nå fram till varandra som de vuxna står utanför. Mycket av det 

samspel som sker styrs av vuxna menar specialpedagogerna. Varför är oklart, men kanske kan 

det bero på att många av eleverna tar få egna initiativ. Eller beror det på att de vuxna inte ger 

eleverna tillräckligt med tid och därför hämmar elevernas initiativförmåga?  

 För att kommunikation ska ske krävs egentligen endast två personer med gemensamt fokus 

eller intresse. Att kommunicera ska vara enkelt och inte kräva för mycket externa hjälpmedel. 
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Det gäller både ur elevens och ur den vuxnes perspektiv. En del hjälpmedel kan göra att 

kommunikationen istället begränsas, vilket inte är avsikten. 

 Det var endast en av specialpedagogerna som tog upp omgivningens betydelse när det gäller 

den kommunikativa miljön kring eleven. Även jag anser att omgivningen är av stor betydelse 

eftersom elevens kommunikationssätt ska fungera var än han eller hon befinner sig. 

 

5.3 Arbetssätt och kartläggning 

Specialpedagogerna poängterar här ännu en gång att kommunikation ska genomsyra hela 

skoldagen. Kommunikation sker i alla vardagliga situationer, säger en av specialpedagogerna, 

och det är det som är utgångspunkten i arbetet med eleverna. Det praktiska arbetet kring 

kommunikation ser väldigt olika ut beroende på elevernas behov och förutsättningar, menar 

två av specialpedagogerna, och anpassas därför individuellt. En av specialpedagogerna 

nämner att man ständigt uppmuntrar den spontana kommunikationen och försöker ta till vara 

på elevernas egna initiativ till kommunikation.  

 
 ”Kommunikation ska vara enkelt” (SP B). 
 

När det gäller kartläggning är det ingen av specialpedagogerna som använder något speciellt 

kartläggningsmaterial. Tre av specialpedagogerna nämner fortlöpande dokumentation av 

eleverna som en form av kartläggning. 

 
 ”Det har vi inget färdigt material för” (SP B). 

 

Två av specialpedagogerna tar upp att man kan få en del hjälp från barn- och 

ungdomshabiliteringen när det gäller vissa bedömningar och/eller kartläggningar av elever. 

Båda har även haft kontakt med Specialpedagogiska Skolmyndigheten kring just detta. De 

båda specialpedagogerna nämner dessutom elevernas IUP som en form av kartläggning, 

eftersom man där beskriver den nuvarande situationen. Ett annat sätt att kartlägga elevernas 

kommunikativa förmåga är genom observationer menar en av respondenterna. Genom 

observationer kan hon bedöma vad eleverna kan och vilka förmågor de besitter. Två av 

specialpedagogerna beskriver filminspelning som ett bra sätt att för att både kartlägga elevens 

utveckling och lärande och för att analysera en situation eller en händelse. 

 
 ”En kartläggning ändras hela tiden på grund av elevens utveckling och det är viktigt att den är  

 aktuell” (SP D). 

 

På två av skolorna har man brutit ner målen i kursplanerna för träningsskolan och gjort en 

form av underlag eller ”checklista” inom varje ämnesområde. De olika underlagen blir en 

form av dokumentation som sedan kan ligga till grund för IUP och användas vid 

utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar berättar de båda specialpedagogerna. Ingen av 

specialpedagogerna har ännu börjat använda underlagen eftersom det är förhållandevis nytt på 

båda skolorna.  

 
 ”Det kan jag väl säg att där brister det ju lite” (SP B). 

 

Alla specialpedagoger som deltagit i studien är eniga kring vad det är som ligger till grund när 

det gäller individuella mål kring kommunikation för varje elev. Alla utgår ifrån vad man anser 

att eleven behöver kunna och vad som är rimligt för eleven att lära sig i nuläget.  
 

 ”När du bemöter eleven så måste du ändå befinna dig precis där den är, och så fråga efter lite, lite  

 till (SP B). 
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En av specialpedagogerna nämner att man även behöver utmana eleverna och kräva lite mer 

varje gång.  

 Föräldrarnas önskemål är också något som flera av specialpedagogerna beaktar. De betonar 

vikten av en dialog tillsammans med föräldrarna när det handlar om målsättningar kring 

kommunikation för varje enskild elev. 

 
 ”Jag är lyhörd på vad föräldrarna vill. För är inte de intresserade då kan bara eleverna  

 kommunicera i skolan och det kan ju kvitta egentligen, för det är framtiden de ska lära sig  

 kommunicera för” (SP A). 

 

På två av skolorna har man övergripande mål kring kommunikation. Dessa mål finns 

nerskrivna i något som kallas för en lokal arbetsplan. Där har man gemensamt kommit fram 

till att man på en av de två skolorna ska arbeta efter följande: 

 
 ”Alla elever har möjlighet till ett individuellt kommunikationssätt”. 

 ”Alla elever ska ha möjlighet att påverka sin vardag genom olika val för ökad självständighet” 

 (SP C). 

 

De andra två träningsskolorna har inga generella mål kring kommunikation som styr 

verksamheten. En av specialpedagogerna säger att man outtalat utgår ifrån att alla elever har 

rätt till ett kommunikationssätt och en annan menar att man har ett medvetet tänk kring 

kommunikation både i klassen och på skolan. 

 

Analys 

Än en gång tar specialpedagogerna upp betydelsen av att kommunikation ska finnas med 

under hela skoldagen. Hur de sedan arbetar rent praktiskt kring området beror alltid på de 

enskilda elevernas behov och förutsättningar menar alla tillfrågade.  

 När det gäller kartläggning finns det inget färdigt material som specialpedagogerna 

använder sig av och det anser en av dem är en stor brist. Man har på två av skolorna utvecklat 

ett underlag som man kan använda sig av när man skriver IUP. För övrigt är det 

dokumentation utifrån observationer av eleverna som är vanligast förekommande.  

 Dialog med föräldrar vid upprättandet av mål är viktigt anser specialpedagogerna. Det är 

vikigt att de mål som skrivs är förankrade hos föräldrarna eftersom elevens kommunikation 

ska fungera överallt. Om föräldrarna inte görs delaktiga finns risken att eleven endast kan 

använda vissa kommunikationssätt i skolan. 

 Att två av skolorna där jag genomfört intervjuer med specialpedagoger saknar en lokal 

arbetsplan tycker jag är förvånade. All skolverksamhet styrs ju av läroplan, kursplan och 

skolplan. Utifrån dem ska sedan varje skola arbeta fram en lokal arbetsplan med generella mål 

som ska genomsyra verksamheten under året. Jag anser att det är en brist att två av skolorna i 

studien saknar detta, för hur utvärderas då kvaliteten i verksamheten? Hur vet man att 

verksamheten utvecklas och att eleverna får bästa möjliga undervisning när de inte har några 

riktlinjer att följa? 
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6 DISKUSSION 
Här följer en diskussion av studiens resultat och metod. Därefter ges förslag på tillämpning, 

fortsatt forskning inom det aktuella området och till sist några avslutande reflektioner. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer studiens resultat att diskuteras utifrån tidigare tre nämnda 

kategorier, Specialpedagogens roll, Kommunikativ miljö och Arbetssätt och kartläggning. 

 

6.1.1 Specialpedagogens roll 

Specialpedagogens yrkesroll inom träningsskolan har visat sig vara väldigt komplex. Enligt 

studiens resultat har specialpedagogerna det pedagogiska ansvaret för en klass, samtidigt som 

de är handledare till kollegor i arbetslaget och arbetar för att utveckla skolan. I Carlbeck-

kommitténs slutbetänkande (SOU, 2004:98) ansågs att det behövdes specialpedagogisk 

fortbildning med inriktning mot arbete i särskolan för att höja kvaliteten i undervisningen. 

Kommittén ansåg att specialpedagogens roll i särskolan skulle innebära ett pedagogiskt ansvar 

för elevernas utveckling och lärande. I teorin kanske det finns en balans mellan de tre benen 

som den specialpedagogiska utbildningen vilar på, undervisning, utveckling och utredning 

(Tideman m.fl, 2005), men inte i verkligheten och framförallt inte när man arbetar som 

specialpedagog inom träningsskolan. Specialpedagogerna inom träningsskolan besitter 

kompetensen, men på grund av ett pedagogiskt ansvar för en klass är det nästintill omöjligt att 

få tiden att räcka till när det gäller alla delar av det specialpedagogiska uppdraget.  

 Troligtvis är det just utmaningen i den komplexa yrkesrollen som driver och engagerar 

många specialpedagoger inom träningsskolan. De har en drivkraft att se till möjligheterna och 

visar stor lyhördhet inför elevernas förutsättningar och behov. Utifrån Antonovskys teori 

(2005) om KASAM kan det sägas att specialpedagogen ständigt arbetar för att göra sin egen 

tillvaro så begriplig, hanterbar och meningsfull som möjligt. Specialpedagogen försöker 

ständigt skapa så goda lärmiljöer som möjligt utifrån elevernas förutsättningar, reflektera över 

sin egen roll i arbetet tillsammans med eleverna och samtidigt gå in med ett engagemang och 

ett synsätt där varje möjlighet hos eleverna tas tillvara och då skapar mening i yrkesrollen.  

 Det krävs en bred kunskap och kompetens inom flera olika områden när det gäller arbetet 

kring kommunikation inom träningsskolan. Det är specialpedagogens ansvar att det skapas 

goda lärandemiljöer utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar (Persson, 2001; 

Brodin m.fl, 2007). Som specialpedagog inom träningsskolan behövs kunskap om framförallt 

utvecklingsstörning, men även kring andra diagnoser och funktionsnedsättningar. Det krävs 

kompetens kring kommunikationsutveckling, alternativa kommunikationssätt och 

kommunikationshjälpmedel i arbetet med elever på tidig utvecklingsnivå. Ingenting är 

självklart, utan mycket kunskap får man söka själv. Det ligger alltså ett stort ansvar på 

specialpedagogen att anpassa och utveckla metoder och arbetssätt så att de passar den 

enskilda eleven. Där får personliga egenskaper som kreativitet och fantasi stor betydelse. Som 

en av de intervjuade specialpedagogerna uttryckte det: 

 
 ”Att arbeta som specialpedagog inom särskolan tror jag är ett kall. Det inte är alla som klarar av  

 det och det krävs vissa specifika kunskaper och ett särskilt engagemang” (SP A).  

 

Det kan konstateras att specialpedagogens yrkesroll har en stor betydelse inom träningsskolan 

och att deras kunskap och kompetens bör värderas högt.  

 

6.1.2 Kommunikativ miljö 

Ämnesområdet kommunikation genomsyrar all verksamhet inom träningsskolan menar de 

fyra intervjuade specialpedagogerna. Att kommunicera och samspela är på något sätt grunden 
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för att kunna fungera tillsammans med andra människor. Därför läggs stor vikt vid att varje 

elev tillägnar sig ett fungerande kommunikationssätt, vilket också är ett av målen i kursplaner 

för särskolan (Skolverket, 2002). Specialpedagogerna möter dagligen elever som 

kommunicerar på olika sätt. I en klass kan det finnas allt från någon elev som säger enstaka 

ord till elever som till stor del uttrycker sig med hjälp av kroppsspråket. Som specialpedagog 

behöver man då kunskap kring kommunikationens form, innehåll och användning (Bloom & 

Lahey, 1978). Med det menar jag att man behöver kunskap kring hur elevens kommunikation 

sker, vad eleven kommunicerar kring och hur eleven använder sin kommunikation (se vidare 

under 6.1.3).   

 Studiens resultat visar att vuxencentrerad kommunikation är vanligare inom träningsskolan 

än barncentrerad kommunikation, vilket även tidigare forskning visat (Andersson, 2002; 

Göransson, 1995; Nordström, 2002). Det innebär att det oftare är de vuxna som styr samspelet 

med eleverna än tvärtom. Detta är ett specialpedagogiskt dilemma när det gäller det 

pedagogiska arbetet inom träningsskolan (Nilholm, 2003). Ska pedagogerna styra och på så 

sätt få eleverna att samspela med varandra eller ska de ge dem mer tid att ta egna initiativ till 

kommunikation? Är vi som pedagoger för ivriga, försöker vi ibland forcera fram samspel 

mellan eleverna och hur lång tid ska vi ge dem? Dilemman som de här möter 

specialpedagoger inom träningskolans verksamhet ständigt och det är oerhört viktigt att 

reflektera över dem. Givetvis finns det inga lösningar eller enkla vägar ur ett dilemma, utan 

allting är en avvägning utifrån varje enskild elev eller situation. I de fall elever söker kontakt 

med varandra är det ofta så fantastiskt att de hittar sina egna vägar att nå fram till varandra, 

oberoende av kommunikationssätt eller andra hinder. Det är det som gör barn så fantastiska, 

de ser inga svårigheter – bara möjligheter.  

 Vad kan då dras för slutsatser kring den kommunikativa miljön inom träningsskolan? Vilka 

möjligheter finns att skapa en gynnsam kommunikativ miljö utifrån ett elevperspektiv? Både 

stora och små möjligheter menar jag. Med kompetenta och engagerade vuxna kan en gynnsam 

miljö skapas (Andersson, 2002). Där alla inom verksamheten ser till varje enskild individs 

möjligheter att kommunicera och tar tillvara på varje eget initiativ från eleven. Om 

kommunikation får vara en naturlig del av vardagen och ständigt vara närvarande kan en 

kommunikativ miljö skapas (Heister Trygg, 2004). Det som möjligtvis skulle kunna begränsa 

den kommunikativa miljön är avsaknaden av jämbördiga förebilder för många av eleverna. Vi 

vuxna är alltid förebilder, men det samspel som sker mellan elev och vuxen kan aldrig på 

något sätt jämföras med det som sker eleverna emellan. Barn och vuxna har olika 

utgångspunkter, erfarenheter och kunskaper vilket gör att samspelet ibland tenderar att bli 

ojämlikt (Nordström, 2002). Det är något som vi framförallt bör vara medvetna om när det 

gäller arbetet kring kommunikation och elever på tidig utvecklingsnivå. 

 

6.1.3 Arbetssätt och kartläggning 

När det gäller allt arbete inom träningsskolan utgår man alltid från individen. Man ser till 

individuella möjligheter, behov, förutsättningar och förmågor och anpassar undervisning och 

individuella mål utifrån det (SFS 1985:1100). Ämnesområdet kommunikation vävs in i alla 

situationer och aktiviteter under skoldagen och ska vara ett naturligt inslag i verksamheten. 

 Utifrån studiens resultat verkar det finnas ett behov av fungerande kartläggningsmaterial 

kring kommunikation inom träningsskolan. Samtidigt är det svårt att använda sig av ett färdigt 

material, eftersom kommunikationsutvecklingen hos personer med utvecklingsstörning inte 

alltid följer den normala utvecklingen (Brodin, 2008). Den modell som Bloom m.fl. (1978) 

arbetat fram anser jag är väldigt användbar när det gäller kartläggning av kommunikativ 

förmåga. De delar in kommunikationsprocessen i tre delar, form, innehåll och användning. 

Utifrån detta kan en bedömning av vilka sätt eleven kommunicerar på, vad eleven 

kommunicerar kring och hur eleven använder sig av kommunikationen göras. En annan viktig 
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del vid kartläggning av elever på tidig utvecklingsnivå är att man försöker skapa sig en 

helhetsbild av eleven. Detta påstående stärks av Gunnarsson (1999) som utifrån 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell menar att barns utveckling och lärande måste 

sättas in i ett vidare perspektiv. Flera omgivande faktorer i den ekologiska miljön kan påverka 

både elevens utveckling och lärande. Därför bör specialpedagogen väga in alla omgivande 

faktorer vid en kartläggning, för att skapa sig en så komplett bild som möjligt av de 

sammanhang eleven befinner sig i. När det gäller kommunikation är det då framförallt viktigt 

att eleven tillängar sig ett kommunikationssätt som fungerar överallt i så många situationer 

och miljöer som möjligt. Eleverna ska lära sig att kommunicera för framtiden och det är då 

viktigt att specialpedagogen tänker i ett livslångt perspektiv. 

 På två av skolorna där jag intervjuat specialpedagoger hade de tillsammans i 

pedagoggrupperna arbetat fram ett underlag för bedömning utifrån träningsskolans 

kursplaner. Ingen av specialpedagogerna hade ännu börjat använda materialet, men jag tycker 

att det verkar vara ett bra sätt att genomföra enkla bedömningar som underlag för IUP, utifrån 

träningsskolans ämnesområden. En kartläggning eller en bedömning får inte bli för avancerad, 

utan ska vara enkel att genomföra och tolka. Den måste också vara aktuell och uppdateras 

med jämna mellanrum (Winlund m.fl, 2004). Det som jag ser som ett problem kring just detta 

är tid. Tid att genomföra kartläggningen, tid att tolka den, tid att reflektera kring den och tid 

att diskutera den med både föräldrar och arbetslaget. Det man kan göra är att be om hjälp från 

exempelvis Barn- och ungdomshabiliteringen, om eleven är kopplad dit, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten eller kommunens resursteam kring genomförandet av vissa kartläggningar.  

 Något som kom fram under intervjuerna när det gäller just arbetssätt och kartläggning var 

att två av träningsskolorna saknade lokal arbetsplan. Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 

2006) ansvarar rektorn på varje skola för att en lokal arbetsplan utformas. All skolverksamhet 

styrs av läroplan, kursplan och kommunal skolplan. Det är sedan upp till varje skola att 

tillsammans formulera övergripande mål som sedan kan utvärderas och kvalitetssäkra 

verksamheten. Ansvaret för upprättandet åligger inte specialpedagogerna, men jag tycker att 

detta är något som borde ifrågasättas. 

 Avslutningsvis kan man fundera kring om vi utmanar eleverna tillräckligt i träningsskolan? 

Ger vi dem möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga optimalt? Vi försöker 

givetvis skapa den mest gynnsamma miljön och väver in kommunikation i alla tänkbara 

situationer under skoldagen, men skulle vi kunna göra mer?  Jag tror att det som framförallt 

behövs är ett reflekterande arbetssätt som innebär att vi ständigt omprövar våra bedömningar 

av eleverna och vågar utmana dem och kräva lite mer varje gång. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte att studera specialpedagogers arbetssätt och syn på sin egen roll när det 

gäller kommunikation, och elever som använder alternativa kommunikationssätt, valdes 

intervjuer som datainsamlingsmetod. En tänkbar metod kunde varit en kombination av 

intervjuer och observationer. Genom en kombination av de två metoderna kunde ”bild och 

verklighet” jämförts för att utröna likheter och skillnader. Utifrån observationer hade det varit 

möjligt att studera hur samspel eleverna emellan och mellan elev och vuxen sker i 

verkligheten och därigenom göra en egen bedömning av den kommunikativa miljön. Nu har 

jag istället förlitat mig på de intervjuade specialpedagogernas uppfattningar, bedömningar och 

iakttagelser och på så sätt bildat mig en uppfattning. Samtidigt finns det givetvis en risk i att 

få verkligheten beskriven för sig, eftersom det kan ge en förskönande bild sanningen. Jag 

upplever dock att de specialpedagoger jag intervjuat varit ärliga i sina svar och svarat utifrån 

sin verklighet, sina kunskaper och sina erfarenheter. Valet av endast intervjuer berodde till 

stor del på den tid som fanns till förfogande vid genomförandet av denna studie. 
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En annan tänkbar metod är enkäter, men när det gäller just enkäter ansåg jag att djupet i min 

studie var viktigare än bredden och därför valdes metoden bort. I intervjuer har man möjlighet 

att ställa följdfrågor och låta respondenten utveckla sina svar (Bell, 2006; Rossman m.fl, 

2003), vilket jag anser är en fördel.  

 Att vara objektiv har ibland upplevts som en svårighet på grund av mina förkunskaper och 

mitt engagemang i det valda ämnesområdet och enligt Denscombe (2000) kan detta skapa 

negativa konsekvenser när det gäller studiens tillförlitlighet. Jag har varit medveten om detta 

redan från början och Bell (2006) menar att det är det viktigaste. Som forskare bör man 

ständigt vara uppmärksam på riskerna och reflektera, ifrågasätta och ompröva det som 

kommer fram. Det finns alltid en risk för skevhet i resultatet när en studie genomförs av en 

forskare som är engagerad i det valda området (Bell, 2006). Studiens valda område är något 

jag brinner starkt för och för mig fanns inga andra alternativ. Jag har försökt att vara så 

objektiv som möjligt, samtidigt som jag hoppas att mitt eget engagemang lyser igenom och 

kan engagera andra. Jag inser att jag gick in i detta med en förutfattad mening, men har under 

arbetets gång ändrat min inställning. Detta mycket på grund av de fantastiska 

specialpedagoger jag träffat ute på fältet som alla drivs av ett stort engagemang för den 

aktuella elevgruppen.  

 Målet var att intervjua fem specialpedagoger, men på grund av ett bortfall bygger studien på 

fyra intervjuer. Bortfallet berodde på ett fel i en e-post adress, vilket gjorde att varken 

bekräftelse eller intervjuguide kom fram till respondenten. Respondenten hade därför inte haft 

någon möjlighet att förbereda sig och hade därför inte samma utgångsläge som de andra fyra. 

Det bidrog till att intervjun inte genomfördes som det var tänkt och inte heller genererade de 

svar jag var ute efter till min studie. Utifrån detta valde jag att räkna intervjun som bortfall. 

Nu i efterhand inser jag att jag skulle lämnat mitt telefonnummer till alla respondenterna vid 

första kontakten, så att de hade haft en möjlighet att kontakta mig direkt ifall något problem 

uppstod. På så sätt hade bortfallet kunnat undvikas. 

 Utifrån den kvalitetskontroll som under studiens gång varit en ständigt pågående process 

(Kvale, 1997) anser jag att min studie är tillförlitlig och att redovisningen av vald metod, 

genomförande och resultat tillsammans ger en hög validitet. Det bör poängteras att resultaten 

inte är generaliserbara, utan endast beskriver fyra specialpedagogers arbetssätt och syn på sin 

egen roll när det gäller alternativ kommunikation och elever på tidig utvecklingsnivå inom 

träningsskolan.  

 

6.3 Tillämpning 

Föreliggande studie har visat att kompetensen och engagemanget hos de fyra intervjuade 

specialpedagogerna är hög. Förhoppningen är att intresse väcks hos fler specialpedagoger 

kring arbete inom särskolan och då särskilt träningsskolan. Jag hoppas även att 

medvetenheten kring kommunikationens betydelse stärks. 

 Studien kan tillämpas vid diskussioner kring den specialpedagogiska yrkesrollen när det 

gäller arbete i träningsskolan och även användas vid pedagogiska diskussioner kring 

kommunikation. Ett annat användningsområde kan vara att belysa vikten av den 

specialpedagogiska kompetensen inom träningsskolan för exempelvis skolledare och/eller 

politiker. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan är ett område som det forskats ganska lite 

kring och jag upplever att det finns ett stort behov av forskning riktad mot just denna 

målgrupp. Utifrån min studie skulle det kunna studeras hur olika yrkeskategorier inom 

träningsskolan ser på kommunikation. Vad skiljer sig åt beroende på vilken yrkeskategori 

man tillhör och hur ser man på sin egen roll när det gäller elevernas utveckling och lärande? 
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I denna studie förekommer endast specialpedagoger som arbetar som pedagogiskt ansvariga 

för varsin klass. Jag har specifikt sökt efter just specialpedagoger, men under vägen även mött 

andra pedagogiska yrkeskategorier som arbetar som pedagogiskt ansvariga inom 

träningsskolan. Utifrån det skulle det vara intressant att ta reda på hur vanligt förekommande 

specialpedagoger är som yrkesgrupp inom träningsskolan. 

 Något som jag funderat på under hela utbildningen till specialpedagog är varför särskolan 

nämns så sällan. Ytterst lite av den specialpedagogiska utbildningen riktar sig till oss som vill 

arbeta inom denna skolform och det är ett stort minus. Hur stor andel av de nyutexaminerade 

specialpedagogerna har en aning om vad särskolan är och då framförallt träningsskolan? Jag 

får fortfarande, efter snart sex terminer, förklara för mina kurskamrater vad jag arbetar inom 

för form av verksamhet. Är det inte skam? Att pedagoger efter snart avslutad utbildning inte 

vet vad begreppet särskola, grundsärskola och träningsskola står för. Jag skulle vilja att det 

bedrevs forskning kring specialpedagogens betydelse för särskolan. Vår yrkesroll behöver 

stärkas och värderas högre anser jag. Sedan kan man ju fundera vidare kring vilken betydelse 

en specialpedagogisk utbildning med inriktning mot särskolan skulle kunna få? Skulle en 

sådan utbildning kanske både öka intresset och höja statusen för att arbeta inom särskolan? 

 

6.5 Avslutande reflektioner 

Att inom kort kliva in i en ny yrkesroll som specialpedagog upplever jag som en stor 

utmaning. Det känns spännande, utvecklande och framförallt roligt. Jag hoppas att jag genom 

denna studie lyckats förmedla den kunskap och det engagemang några specialpedagoger inom 

träningsskolan besitter när det handlar om kommunikation och elever på tidig utvecklingsnivå 

som använder alternativa kommunikationssätt. Det krävs lyhördhet, kreativitet och kunskap 

hos specialpedagogen för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Som 

specialpedagog, oberoende av i vilken verksamhet man befinner sig, måste man alltid se till 

möjligheterna och våga ta steget ut i det okända. Det är vad jag kallar en pedagogisk 

utmaning! 
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7 SAMMANFATTNING 
Kommunikation är oerhört viktigt för vårt välbefinnande och att kunna uttrycka sig är 

livsviktigt för alla människor, med eller utan funktionsnedsättning. Syftet med den aktuella 

studien har varit att studera specialpedagogernas arbetssätt och syn på sin egen roll när det 

gäller kommunikation, utifrån elever på tidig utvecklingsnivå inom träningsskolan som 

använder alternativa kommunikationssätt för att både förstå och bli förstådda. Följande 

problemformuleringar ligger till grund för studien: 

 

 Vilken syn har specialpedagoger inom träningsskolan på sin egen roll när det gäller 

elevernas kommunikationsutveckling? 

 Hur upplever specialpedagoger inom träningsskolan att den kommunikativa miljön 

fungerar utifrån ett elevperspektiv? 

 Hur arbetar man praktiskt med kommunikation i vardagen och hur genomförs 

pedagogiska kartläggningar av elevernas språkliga och kommunikativa förmåga? 

 

I studien tas tidigare forskning kring kommunikation upp, här kopplat till personer med 

funktionsnedsättning. Utifrån det belyses samspel, kommunikativ kompetens, 

kommunikationsstilar, kommunikativ miljö och AKK (Alternativ Kompletterande 

Kommunikation). Vidare beskrivs komplexiteten i den specialpedagogiska rollen och 

utmaningen att möta alla elever. De teoretiska utgångspunkterna visar 

kommunikationsprocessens tre delar, omgivningens betydelse ur ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv och betydelsen av att man som specialpedagog har en känsla av sammanhang 

(KASAM). 

 Den aktuella studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med fyra specialpedagoger. Valet 

av datainsamlingsmetod berodde främst på att jag var ute efter djupet i respondenternas svar 

och inte bredden. Tre av intervjuerna spelades in och under den fjärde fördes endast 

noggranna anteckningar. Intervjuerna bearbetades utifrån tre återkommande kategorier, 

Specialpedagogens roll, Kommunikativ miljö och Arbetssätt och kartläggning. De tre 

kategorierna följer med som en röd tråd genom både redovisningen av resultat, analys och 

resultatdiskussion. 

 Resultatet av studien visar att den specialpedagogiska rollen inom träningsskolan är mycket 

komplex. Ämnesområdet kommunikation genomsyrar all verksamhet inom träningsskolan 

och finns med som en naturlig del av vardagen. Det krävs kompetens, kunskap och 

engagemang för att möta varje enskild individ och för att utveckla arbetssätt, metoder och 

material efter elevernas behov och förutsättningar. När det gäller den kommunikativa miljön 

visade det sig att de vuxna ofta styr samspelet. Intentionerna är goda, men det är viktigt att 

vara medveten om att många av eleverna behöver tid för att uttrycka sig och för att ta egna 

initiativ. För att bedöma elevernas kommunikativa förmåga använde sig specialpedagogerna 

av observationer och/eller löpande dokumentation och det ligger sedan till grund för elevernas 

IUP. Avslutningsvis kan det konstateras att det är en pedagogisk utmaning att möta alla elever 

och att anpassa verksamheten utifrån varje enskild elevs förutsättningar. 
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Definitioner av några i studien nämnda funktionsnedsättningar/funktionshinder: 

 

Autism och autismspektrumstörning/autismliknande tillstånd 

Enligt Riksföreningen Autism (2009-05-29) är autism en medfödd funktionsnedsättning, som 

ibland förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar, exempelvis 

utvecklingsstörning och syn- och hörselnedsättning. Personer med autism har begränsningar 

inom följande tre områden; 

 förmågan till ömsesidig kontakt 

 förmågan till ömsesidig kommunikation 

 fantasi, lek, beteenden och intressen 

En tidig diagnos gör att barnet redan i tidig ålder kan få det stöd som behövs för att underlätta 

utveckling och lärande. En utgångspunkt för detta är anpassad skolgång (www.autism.se). 
 

”Med tidig, väl planerad och tillrättalagd undervisning kan personer med autism trots 

funktionsnedsättningen göra framsteg. De kan genom olika former av kommunikation lära sig både 

att bättre förstå sin omvärld och människorna i den och att själva göra sig 

förstådda”(Riksföreningen Autism). 

 

CP-skada 

Neurologiskt handikappades riksförbund (2009-05-29) förklarar att CP är en förkortning av 

cerebral pares och betyder ”förlamning som har sin orsak i en skada i hjärnan”. Begreppet 

används för hjärnskador som uppstår redan i fosterstadiet eller väldigt tidigt i livet. Det finns 

flera olika symptom och grader av symptom inom diagnosen. Förutom de motoriska 

svårigheterna som en CP-skada medför har många med denna diagnos även andra 

funktionsnedsättningar, vilka ibland dominerar. Ungefär en tredjedel av personer med 

diagnosen CP-skada har en utvecklingsstörning (http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.CP_-

_cerebral_pares.Vad_hander_i_nervsystemet.htm). 

 

Hörselnedsättning 

Hörselnedsättning är den vanligaste formen av hörselskada enligt Hörselskadades riksförbund 

(2009-05-29). Nedsatt hörsel kan innebära allt från en lättare nedsättning till dövhet. Nedsatt 

hörsel beror oftast på skador i innerörat och kan ha flera olika orsaker, t.ex. buller och 

åldersförändringar, men kan även vara en följd av medfödda skador och/eller sjukdom 

(http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2146). 

 

Synnedsättning 

Synskadades riksförbund (2009-05-29) definierar en synskada på följande sätt: 
 

”Synskadad är den som har svårt att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av synen. 

De flesta kan svagt skönja färger och föremål eller ser med starkt begränsat synfält. Andra har 

svårigheter när det är mörkt eller när det är skarpt solsken” (Synskadades riksförbund). 

 

Man beräknar att det idag finns ungefär 3000 barn i Sverige med en synskada och att över 

hälften av dem även har ytterligare funktionsnedsättningar. Drygt en fjärdedel av dessa barn 

har en utvecklingsstörning (http://www.srfriks.org/Bra-att-veta/Ogonsjukdomar/Vem-ar-

synskadad/). 
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Grafiska kommunikationssätt: 

Alla de olika systemen symboliserar här ordet boll. 

 

Fotografiska bilder 

 

 

 

 

 

 
 

(Bild privat) 

 

NIL-bilder 

 

 

 

 

 

 

 
(Källa: www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=38624&epslanguage=NO) 

 

PCS-bilder 

 

 
 

(Källa: Mayer-Johnson  (1981-2004), The Picture Communication Symbols) 

 

Pictogramsymboler 

 

 

 

 

 

 
 

(Källa: Specialpedagogiska institutet 2004) 

 

Blissymboler 

 

 

 

 

 

 

 
(Källa: www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=38624&epslanguage=NO) 

boll 
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Kommunikationshjälpmedel: 

 

Kommunikationskarta 

 

 
 
(Källa: http://www.hargdata.se/bilder/cip/widgit_rebus_karta_238.jpg) 

 

Kommunikationsbok 

 

 
(Källa: http://www.rehabcenter.se) 

 

Kommunikationsdator 

 

 
 
(Källa: http://www.kommed.nu/talking.jpg) 

 

 
 
(Källa: http://www.rehabcenter.se/bilder/produktblad/803531.gif) 
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INTERVJUGUIDE 
 

 Specialpedagogens roll 

o Vilka elever möter du i ditt arbete som specialpedagog på en träningsskola? 

o Hur ser du på din egen roll som specialpedagog när det gäller arbetet kring 

kommunikation för de elever du dagligen möter? 

o Vilka pedagogiska verktyg behöver du som specialpedagog för att möta elever 

med kommunikativa svårigheter? 

 

 Kommunikativ miljö 

o Vilka kommunikationssätt använder eleverna? 

o Vad styr och påverkar samspelet mellan eleverna? 

o Vilka kommunikationssätt använder personalen? 

o Vad styr och påverkar samspelet mellan elev och personal? 

o Vilka möjligheter finns att skapa en gynnsam kommunikativ miljö utifrån 

elevernas förutsättningar och behov? 

 

 Arbetssätt och kartläggning 

o Hur arbetar ni praktiskt kring kommunikation i vardagen? 

o Hur kartläggs elevernas språkliga och kommunikativa förmåga? 

o Hur går ni tillväga när ni sätter upp individuella mål kring kommunikation? 

o Vilka övergripande mål kring ämnesområdet kommunikation finns på skolan? 
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Kristianstad (år-månad-dag) 

Hej! 
 

Enligt en muntlig överenskommelse per telefon den (datum) har ni gett ert samtycke till att 

delta i en intervju den (datum och tid). Intervjun är en del i mitt pågående examensarbete vid 

Högskolan i Kristianstad och behandlar kommunikation och elever på tidig utvecklingsnivå. 

Detta brev är dels en bekräftelse och dels ett sätt att berätta hur arbetet kring intervjun 

kommer att vara upplagt och hur resultatet kommer att användas.  

 

Studiens syfte är att studera och jämföra några specialpedagogers arbetssätt och uppfattningar 

kring kommunikation när det gäller elever på tidig utvecklingsnivå som använder andra 

kommunikationssätt än tal. Jag tänker mig en öppen intervju där utrymme för tankar och 

reflektioner ges kring frågeställningarna. Frågorna kommer att skickas till er en vecka innan 

intervjun så att ni har möjlighet att förbereda er. Jag kommer ensam att genomföra intervjun 

och kommer att både spela in och föra minnesanteckningar under tiden. Jag beräknar att 

intervjun kommer att ta ungefär en timme i anspråk. Efter intervjun kommer materialet att 

bearbetas och en analys att göras. När examensarbetet är klart kommer ni att få ta del av det 

färdiga resultatet om ni så önskar. Har ni några frågor eller i detta läge känner att ni vill 

avböja är ni välkomna att kontakta mig. 

 

För att ni ska känna er helt säkra på att jag kommer att använda materialet på ett etiskt 

försvarbart sätt önskar jag även ett skriftligt samtycke som kan överlämnas vid 

intervjutillfället (se nedan). 

 

 

 

 

Jag ger mitt samtycke till denna intervju och ger dig rätt att använda materialet i din studie. 

 

 

Underskrift:_________________________________________________________________ 

 

 

Jag förbinder mig att behandla materialet från intervjun på ett etiskt försvarbart sätt och 

endast använda materialet i den aktuella studien.  

 

 

Underskrift:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Anna Persson 

0702-744949 

anna.persson0050@stud.hkr.se 

Specialpedagogutbildningen 

Högskolan Kristianstad 
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