
 

 

 

Självständigt arbete 

Att säga mer än tusen ord 

med ett finger. 
 



 

 

 

2 

Författare: Johan Pettersson  

Handledare: Tobias Engberg 

Examinator: Hans Sternudd 

Termin: HT2017 

Ämne: Bildpedagogik III/IV 

Nivå: Grundläggande Nivå 

Kurskod: 2BPÄ02 



  
 

i 
 

Abstrakt 

 

Författare: Johan Pettersson 

 

Titel: Att säga mer än tusen ord med ett finger. 

 

English title: Bound by medium 
 

Nyckelord 

Kommunikation, Visuell kommunikation, Kommunikation, pedagogik, särskola, 

fenomenologi  

 

Sidor: 37 

 

Tack 

Tack till Lykke och min underbara flickvän Petra som har stöttat mig i alla tillfällen. Ett 

extra tack till min handledare Tobias som har varit en stor hjälp i tid av vilsenhet. 

 

Sammanfattning 

 

Drivkraften i denna studie är att försöka tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv och 

tillvägagångssätt för att bilda kunskap om hur lärare inom särskolan uppfattar de 

kommunikativa förutsättningar och svårigheter som påverkar samspelet mellan lärare 

och elever. I relation till detta är syftet med studien att utveckla en förståelse kring hur 

lärare uppfattar elever som kommunikativa medmänniskor med individuella 

förutsättningar och behov. Intentionen med studien är att utveckla en förståelse för hur 

lärarna uppfattar behovet och användningen av visuella hjälpmedel, så som bilder och 

tecken i kommunikationen till eleverna. Studien utgår från ett fenomenologiskt 

perspektiv och metod där narrativa intervjuer analyseras genom ett hermeneutiskt 

analysförförande. I resultatet framgår det att de svårigheter och dilemman som uppstår i 

kommunikationen mellan lärare och elever uppfattas beror på individuella svårigheter 

hos eleverna där en utvecklings- eller funktionsnedsättning i de flesta fall orsakar 

bristfälliga kommunikativa färdigheter. Läraren ställs inför svårigheten med att nå fram 

till eleverna, där läraren hela tiden måste finna individanpassade metoder för att kunna 

kommunicera med varje elev. En god individanpassad kommunikation uppfattas som 

central för elevers lärande och utveckling. Visuella hjälpmedel uppfattas vara viktiga 

redskap i lärarens metod för att nå fram till eleven. Eleverna uppfattas som antingen 

extroverta eller introverta där nivån på aktivitet eller passivitet i kommunikation skiljer 

sig mellan varje elev. Särskoleelever uppfattas därför vara lika motiverade till att 

kommunicera som övriga elever.  
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1 Inledning 

En kall höstkväll 2017, bestämde jag och två klasskamrater, som också studerar till 

lärare, att vi skulle delta i lärarförbundets årliga träff. Det var kallt och rått men det 

bjöds på bio och mat, vilket skulle få vilken fattig student som helst att trotsa höstens 

hårda vindar. Efter en varm och mysig stund framför biosalongens stora vita skärm, 

inramad av det röda teaterförhänget gick vi alla i samlad trupp till en närliggande 

restaurang. Vi var många, flera lärare från kommunens alla hörn gick i något som kan 

liknas vid ett lämmeltåg mot matens lockande os. Vi hamnade vid samma bord som tre 

äldre kvinnor som pratade högt och glatt, både sinnes i mellan och med dem som 

fångade deras uppmärksamhet. Vi kände oss så välkomna. Ganska snart blev vi 

studenter inbjudna i deras samtal, precis som dem var vi också nyfikna. Det visade sig 

att två av det äldre kvinnorna arbetade på särskolan. Det pratade livfullt om de 

möjligheter och utmaningar som en lärare ställs inför. Vi fick ta del av deras 

erfarenheter, de pratade så passionerat och så ivrigt om sina arbeten så att de nästan 

glömde bort det överflöde av mat som snart började kallna på deras fat. Något som jag 

uppmärksammade var lärarnas berättelser av de kommunikativa svårigheter som uppstår 

mellan lärare och elever. Ganska snart insåg jag hur lite jag faktiskt vet om särskolan 

och dess pedagogiska arbete, och inte är det så konstigt då min utbildning inte heller har 

berört detta område. Jag fascinerades och kände beundran för kvinnorna som så livligt 

och godhjärtat berättade om sitt arbete på särskolan, de verkade så genuint stolta över 

sina yrkesroller som lärare. Jag märkte hur jag mer och mer uppslukades av deras 

berättelser då jag plötsligt kände en vilsenhet. Det fanns något dolt, likt en aura av 

medmänsklighet, omtänksamhet, beslutsamhet och stolthet som omgav dessa kvinnor 

som vittnade om en typ av lärare som för mig var främmande. Det fanns något rikt, 

något värdefullt hos dessa lärare som jag inte riktigt kunde förstå, men som jag hoppas 

kunna förstå efter att jag har genomfört denna studie.  

Denna studie utgår från en fenomenologisk ansats med drivkraften att utveckla en 

förståelse för hur olika aspekter av kommunikationen mellan lärare och elever med 

utvecklingsstörningar inom särskolan uppfattas av lärarna. Fokus ligger på lärarnas 

uppfattningar och erfarenheter.  Studien är indelad i tre kapitel, det första kapitlet 

innehåller en beskrivning av syfte, forskningsöversikt, teoretiska utgångspunkter och 

metod. I det andra kapitlet presenteras resultat som följs av en analys, tolkning och 

sammanfattning. Samt ett tredje kapitel som innehåller en diskussion av resultatet.  
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1.1 Ämnesval 

Människan är en social varelse som kommunicerar med varandra. Kommunikation 

innebär att dela information (Jensen 2015, 18). Begreppet kommunikation kan språkligt 

definieras som ”att göra gemensam” (Dahlkwist 2012, 11).  Kommunikationen är viktig 

för oss, den förmedlar information, känslor och viljor och kan bidra till att undvika 

missförstånd (ibid.). Vi kommunicerar och samspelar med varandra i alla sociala möten, 

både medvetet och omedvetet, genom det verbala språket och det icke verbalalt språket 

(ibid.). I läroplanen för grundsärskolan står det att eleverna ska ges förutsättningar till 

att utveckla förmågan att tala och skriva i olika sammanhang och att utveckla 

färdigheter i att lyssna, svara, fråga och berätta samt uttryck känslor och önskemål 

(Skolverket 2016, 49). Vidare står det i samma läroplan hur kunskaper om bilder och 

bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt 

i samhällslivet (ibid., 21). Detta visar på hur viktigt utvecklandet av elevers färdigheter i 

visuella kommunikation är inom särskolan, där visuell kommunikationen ses som en 

viktig färdighet för elevens möjlighet att kunna uttrycka sig och att verka i samhället. 

Fokus ligger inte enbart på det skrivna och talade språket utan också på bilder som ett 

kommunikativt medium. Hur sker då kommunikationen mellan individer när någon av 

partnerna har en problematik av språklig, kognitiv och/eller kroppsliga karaktär? 

Mycket av den kommunikation som sker inom särskolan ställer läraren inför både 

svårigheter och möjligheter. Lärarna i denna studie förstås som en viktig del i 

särskoleelevers kommunikativa utveckling där läraren på ett didaktisk och pedagogiskt 

arbetssätt möjliggör den kommunikation som pågår.  

Tanken är att de informanter som deltar i studien lever och verkar inom särskolan där 

praktik och teori möts. Särskolan utgör informanternas livsvärld där lärarna förstås som 

förstahandskällor med erfarenheter skapad ur en levd praktik. Studien utgår från en 

fenomenologisk ansats där intresset ligger i lärarnas erfarenheter och upplevelser som 

påverkar den praktiserande undervisningen. Valet av att utgå från ett fenomenologiskt 

perspektiv grundas i en personlig uppfattning av att intuition, som beskrivs av Brusling 

& Strömqvist (2007, 100) som en omedelbar uppfattning av ett objekt utan stöd av 

varken erfarenheter eller intellektuell analys, inte existerar. Utan erfarenheter finns inte 

kunskap. Utan uppfattningar finns ingen aktiv meningsskapande individ. Utan 

erfarenheter och uppfattningar sker inga handlingar. Valet av att utgå från en 

fenomenologisk teori och filosofi är ett försök till att prova ett nytt perspektiv och 
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tillvägagångssätt för att bilda kunskap, där informanternas berättelser vitnar om de 

erfarenheter och uppfattningar som utgör deras livsvärld.  

 

1.2 Syfte  

Drivkraften i denna studie är att försöka tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv och 

tillvägagångssätt för att bilda kunskap om hur lärare inom särskolan uppfattar de 

kommunikativa förutsättningar och svårigheter som påverkar samspelet mellan lärare 

och elever. I relation till detta är syftet med studien att utveckla en förståelse kring hur 

lärare uppfattar elever som kommunikativa medmänniskor med individuella 

förutsättningar och behov. Intentionen med studien är att utveckla en förståelse för hur 

lärarna uppfattar behovet och användningen av visuella hjälpmedel, så som bilder och 

tecken i kommunikationen till eleverna.  

Studien kommer hantera följande frågeställningar:  

 

 Hur resonerar lärarna kring de svårigheter och dilemman som kan 

uppstå i kommunikationen med elever med en funktions- eller 

utvecklingsstörning?   

 Hur resonerar lärarna kring de visuella hjälpmedel som finns att 

tillgå och hur dessa används i kommunikationen mellan lärare 

och elever? 

 Hur resonerar lärarna kring elever som kommunikativa 

medmänniskor?  

 

 

1.3 Bakgrund - Ett historiskt perspektiv på Specialpedagogik 

Personer med funktionsnedsättningar har under olika tidsperioder betraktas på 

varierande sätt vilket också har avspeglats inom terminologin. Nya upptäckter inom 

forskning, samhällsförändringar och förändring av synsätt på termen 

funktionsnedsättning beskrivs som faktorer som påverkar den ständigt föränderliga 

terminologin (Jakobsson & Nilsson 2011, 25). Historiskt har personer med en 

utvecklingsstörning betecknats i termer som idiot eller sinnesslö, där personerna också 

kategoriserats som antingen bildbara eller obildbara, vilket skulle påverkade deras rätt 

till utbildning (ibid.) I slutet av 1800-talet cirkulerade det åsikter bland folkskolans 

lärare, där vissa lärare ansåg att de ”svaga och lågt begåvade” eleverna belastade de 
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normala barnen genom att hämna undervisningen vilket i slutänden skulle skada 

folkskolans rykte (Persson 2008, 17). En intressant fråga är hur de historiska synsätten 

fortfarande återfinns inom dagens samhälle. Med en fenomenologisk grund kan vi ställa 

frågan; hur uppfattar vi idag förmågan till bildning hos personer med funktionshinder 

eller en utvecklingsstörning? Hur uppfattas dagens terminologi? Hur påverkar dagens 

uppfattningar undervisningen? Hur påverkar olika uppfattningar inom skolans personal 

inkludering och exkludering? Vilka uppfattningar av eleverna ”elevsyn" har lärarna och 

vilka konsekvenser får dessa för undervisningen inom särskolan?  Historiskt sätt kan vi 

se hur terminologin både påverkar och påverkas av aktörers uppfattningar, både inom 

samhället och skolan vilka får stora konsekvenser för undervisningen och de personer 

som vistas där.  

I och med den sociala modellen som utformades under 1960- talet fick funktionshinders 

olika möjligheter och svårigheter en social innebörd där miljön avgör om 

funktionshinder utgör ett hinder eller inte. Åtgärder riktades mot att anpassa och bemöta 

individuella svårigheter genom att förändra miljön så att elever inkluderas (Jakobsson & 

Nilsson 2011, 27).  Specialpedagogiken och dess metodik skulle genomsyra skolans 

verksamhet. Begreppet ”en skola för alla” lanserades i och med SIA-utredningen som 

skulle omfatta alla elever rätt till utbildning (ibid.) I nuvarande läroplan står det att 

undervisningen ska anpassas till alla elevers förutsättningar och behov (Skolverket 

2011, s 8). Frågan är hur denna anpassning ser ut och hur den skiljer sig mellan skolor. 

Hur sker denna anpassning? Vilken roll ha lärarna i denna anpassning? Vilken 

möjlighet till att påverka anpassning med eventuella hjälpmedel har lärarna? Dessa är 

frågor som är viktiga men som inte kommer behandlas i denna studie. 

 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Föreliggande studie utgår från ett försök till att tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv 

för att bilda kunskap rörande lärares olika uppfattningar av kommunikativa aspekter 

inom särskolan. En översikt av olika forskningsstudier visar att många studier, om inte 

direkt uttalat, utgår från ett perspektiv och metod som liknar den fenomenologiska där 

drivkraften består av att undersöka mänskliga uppfattningar och dessas betydelser och 

påverkan på en viss praktik. Urvalet av forskning som presenteras i föreliggande studie 

rikts mot forskning som behandlar informanters åsikter och erfarenheter av det 

pedagogiska arbetet inom specialpedagogiken och särskolan. Den första avhandlingen, 

skriven av Berthén (2007), undersöker det pedagogiska arbetet inom särskolan med 
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fokus på lärarnas ambitioner av vad de vill åstadkomma med undervisningen. En andra 

avhandling som består av två delar, skriven av Lindkvist (2013), undersöker hur 

personal inom olika yrkesgrupper inom förskola och skola uppfattar vara orsaker till att 

vissa elever har svårigheter med skolan samt vilka åtgärder som de anser skolan bör 

hjälpa dessa elever med. 

Med avseende till föreliggande studies syfte av att undersöka lärares åsikter av vilka 

kommunikativa svårigheter och dilemman som uppstår i interaktionen till elever med 

utvecklingsstörningar, kompletteras forskningsöversikten med en avhandling skriven av 

Antonssons (2013), som undersöker den kommunikativa interaktionen mellan vårdare 

och vuxna personer med en utvecklingsstörning 

 

I sin doktorsavhandling för estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, 

Förberedelse för särskildhet- Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv (2007) utgår Diana Berthén från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv där 

avhandlingens uttalade syfte består av att utforska vad som är det särskilda med 

särskolans pedagogiska arbete och vilket lärande som möjliggörs. Fokus för 

analysarbetet ligger på lärarnas ambitioner av vad de vill åstadkomma i det pedagogiska 

arbetet samt vilket kunskapsinnehåll som framstår som möjliga för eleverna inom 

särskolan. Studien genomfördes under läsåret 2002-2003 där observationer av två 

klasser inom särskolan samt samtal och intervjuer med personal utgjorde empirin. 

Slutsatsen av studien framgår att lärarna inom särskolan anser att den främsta uppgiften 

för grundsärskolan är att göra eleverna till skolelever, d.v.s. att förbereda eleverna till 

framtida undervisning. Undervisningen blir därför en ”skolbänksträning där centrala 

inslag i undervisningen består av att träna eleverna i att sysselsätta sig själva, sitta stilla, 

vänta och inte störa andra. Elevernas möjligheter till att delta i läs- och 

skrivförberedande övningar anses av lärarna vara centralt, dock blir slutsatsen av 

studiens observationer att eleverna i liten utsträckning varken möter eller använder 

texter inom undervisningen.  Ambitionerna av att lära eleverna läsa föregås av lärarnas 

uppfattningar av betydande förutsättningar för en läsinlärningsprocess, där språklig 

medvetenhet och ordförråd och bokstavskännedom bedrivs skilt från lästräningen. Vad 

som är intressant i denna avhandling som också är relevant för denna studie är hur 

lärarnas uppfattningar skapar konsekvenser för eleverna och undervisningen. Att det 

finns en korrelation mellan lärarnas uppfattningar och undervisningens innehåll och 
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form. Studien beskriver och problematiserar lärarnas uppfattningar men missar att 

undersöka grunden till dessa uppfattningar.   

 

Lindkvist (2013) genomförde två studier som sammanställdes i sin doktorsavhandling 

Who should do What to Whom?: Occupational Groups´ Views on Special Needs (2013) 

från högskolan för lärande och kommunikation Jönköpings universitet. Syftet med den 

första studien var att studera hur olika yrkesgrupper inom förskola och skola uppfattar 

orsakerna till att vissa elever har svårigheter med skolan samt vilka åtgärder som de 

anser skolan bör hjälpa dessa elever med. I enkätstudien valdes sex yrkesgrupper inom 

en svensk kommun ut; förskollärare, assistenter, specialpedagoger, speciallärare, 

klasslärare och ämneslärare. Resultatet visade att majoriteten av de som deltog i studien 

ansåg att individuella svagheter hos elever var anledningar till behovet av särskilt stöd. 

Andra uppfattade att anledningen för elevers behov av särskilt stöd beror på en 

problematik inom vissa grupper och klasser eller att lärare har brister. Uppfattningar av 

hur skolan, och specialpedagogen ska hjälpa dessa elever svarade majoriteten att 

undervisningen ska bedrivas genom specialundervisning som anpassas till individen 

(Lindkvist 2013).  

 

Syftet med den andra studien var att studera hur ledare inom förskolan och skolan 

uppfattar orsakerna till att vissa elever har svårigheter med skolan samt hur skolan bör 

hjälpa dessa elever.  Studien genomfördes i samma kommun som i första studien där 45 

stycken ledare deltog i en Webbenkät. Majoriteten av ledarna ansåg att individuella 

brister hos eleven var vanligaste orsaken till behov av stöd. Färre i denna studie än i 

första studien ansåg att problemen beror på brister i grupper och klasser. Åsikter kring 

specialpedagogers arbetsuppgifter varierande mellan förskolechefer och rektorer där 

rektorer i större utsträckning ansåg att specialpedagoger ska bedriva individanpassade 

specialundervisning medan förskolechefer i större utsträckning ansåg att 

specialpedagogen ska arbeta med organisationsutveckling (Lindkvist 2013).   

Vad som är intressant i denna studien är att den undersöker åsikter både hos ledare och 

övrig personal inom skolan. Resultatet visar på att det finns både skillnader och likheter 

mellan informanternas åsikter där det centrala och viktiga för föreliggande studie är att 

Lindkvists avhandling visar på hur skolans aktörers åsikter skapar individuella 

föreställningar av hur det specialpedagogiska arbetet ska bedrivas. Det skulle vara 

intressant att se hur dessa skillnader kan påverka eleven.  
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I Helena Antonssons studie Interaktion i särskilt boende för personer med 

utvecklingsstörning och utmanande beteende (2013) Umeå University, Faculty of 

Medicine, Department of Nursing undersöktes interaktionen mellan vuxna personer 

med en utvecklingsstörning och vårdare inom gruppbostäder i norra Sverige. Studien 

bestod av fem delstudier, där data insamlades genom personalens skattningar av 

funktionsnivåer och begränsningsåtgärder, videoobservationer, narrativa intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. I studierna deltog 

sammanlagt 590 personer bestående av personer med utvecklingsstörningar och 

personal. Resultatet visar på hur brister i kommunikationen har en negativ effekt på 

interaktionen mellan personer med en utvecklingsstörning och vårdare. Risken med 

denna bristfälliga kommunikation leder till risker för utmanande beteenden samt att 

personalen upplever en osäkerhet i hur dessa situationer ska hanteras. Framgångsrik 

kommunikation bidrar till tillfredsställelse för båda partner (Antonsson 2013).  Studien 

är av intresse då den antyder hur den goda kommunikation är avgörande för en bra 

interaktion mellan människor, där den bristande kommunikationen skapar frustration, 

utmanande beteenden och osäkerhet. Frågan är om lärare inom särskolan har liknande 

uppfattningar och erfarenheter. 

 
 
1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Följande ges en övergripande redovisning av de teorier som denna studie utgår ifrån. I 

föreliggande studie är det lärarnas erfarenheter och uppfattning av kommunikation som 

fenomen som är av intresse. Fenomenologin är en medvetandefilosofi och en 

undersökningsmetod som försöker förstå hur ett fenomen visar sig för en individ genom 

att tolka individens beskrivning av erfarenheter och uppfattningar av det specifika 

fenomenet.  En vidare beskrivning av fenomenologi som teori kommer följas av en 

beskrivning av centrala begrepp. Därefter följer en redovisning av teorier om 

kommunikation.  

 

1.5.1 Fenomenologi 

Fenomenologin kan förstås som en kritik mot reduktionismens ide om att mänskliga 

fenomen kan reduceras till och förklaras genom begrepp inom fysik, kemi och 

psykologi (Thomassen 2007, 7). Edmund Husserl beskriver missuppfattningen av att 

fenomenologin kan förstås som en förberedande del i den empiriska psykologin där 

fenomenologin bidrar till att beskriva psykiska upplevelser (Husserl 2004, 54) Vad som 
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skiljer Fenomenologin och psykologin åt enligt Husserl är att psykologin är en 

erfarenhetsvetenskap, en vetenskap om fakta och sakliga företeelser som kan förklaras 

utifrån rumslig och tidsliga aspekter till vilket subjektet tillhör. Fenomenologin ska i 

kontrast till psykologin förstås som en väsensvetenskap som vill fastställa 

väsenskunskaper och inte fakta där fenomen karaktäriseras som icke faktiska (ibid.) 

Utgångspunkten för vetenskapens utveckling, ska enligt Husserl grundas på ett 

filosofiskt fundament som inte kan betvivlas (Allwood & Eriksson 2017, 92). Ren, 

faktisk fakta finns inte, utan det är genom medvetandeaktiviteter som fakta selekteras i 

en världslig kontext (Schütz 2002, 29). Husserl ville därför finna en ny metod för att nå 

kunskap. Tyngdpunkten för Husserls fenomenologi ligger vid att förstå och beskriva 

människors upplevelser, det vill säga att fenomenologiska undersökningar vill 

undersöka hur ett subjekt upplever och erfara världen Thomassen 2007, 90). North 

Whitehead, matematiker och filosof beskriver vetenskap som en modell för att 

organisera mänskligt tänkande, där vetenskap utgör en ram för våra erfarenheter och 

föreställningar (Whitehead 1917, 131-132). Vetenskapen ska därför intressera sig för att 

undersöka relationen mellan perception, upplevelser och känslor vilka enligt Whitehead 

ligger till grund för mänskligt handlande (ibid.) 

 

”In the second place, neither commonsense nor science can proceed with 

their task of thought organisation without departing in some respect from 

the strict consideration of what is actual in experience (Whitehead 1917, 

112) 

 

1.5.2 Fenomenologi – Fenomen 

Fenomen kan förklaras som en upplevelse av det tillgängliga (Allwood & Erikson 2017, 

92). Tingen vi förnimmer genom våra sinnen färgas av de kvaliteter och egenskaper vi 

tillskriver det. Vi uppfattar inte passivt med våra sinnen utan vi lägger till kvaliteter och 

egenskaper hos tingen så att de får mening för oss (Thomassen 2007, 91). När jag ser ett 

löv på marken, ser jag inte bara en grön färgfläck utan jag uppfattar fenomenet som ett 

löv med de kvaliteter och egenskaper jag erfar ett löv ska ha. Jag ser lövet som en del av 

ett träd, ett näringsorgan, jag ser bladnerver, jag ser en nedbrytningsprocess. Men andra 

ord jag upplever mer än vad jag ser. Men för att jag ska kunna se dessa olika aspekter av 

samma fenomen krävs tidigare erfarenheter. Fenomenologin fokuserar därför på att 

beskriva hur ting visar sig för oss genom vår omedelbara upplevelse av dem (Allwood 
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& Erikson 2017, 92). Världen består därför av meningsfulla fenomen som erfaras. 

Samma fenomen kan erfaras på olika sätt av olika personer, det vill säga att ett fenomen 

kan erfaras från många olika perspektiv.  

 

1.5.3 Fenomenologi – Livsvärld 

Begreppet livsvärld utarbetades av Husserl i sin kritik mot vetenskapen som fakta 

vetenskap och objektiv vetenskap som enligt Husserl skapar avstånd mellan vetenskap 

och levt liv (Bengtsson 2005, 16).  Ting transcenderar subjektet, det vill säga att ting 

ligger bortom gränsen för mänskligt vetande. Subjektets medvetande är alltid riktad mot 

något annat än sig själv, förklarat som ett subjekt som inte kan tänka utan att tänka på 

något. Objekt och subjekt är beroende av varandra eftersom det som visar sig måste 

visas för någon. Livsvärlden innebär därför den värld som upplevs i relation till ett 

subjekt (ibid. 11) Vi förnimmer världen genom våra sinnen, vilket blir utgångspunkten i 

våra upplevelser och förståelse av världen (Johansson 2012, 66) Livsvärlden är således 

en värld i vilket subjektet uppmärksammar och upplever helhetliga, meningsbärande 

fenomen som blir utgångspunkten för kunskap (Thomassen 2007, 90). Enligt Husserl 

utgör livsvärlden ett handlingsrum som omfattar all mänsklig verksamhet där fenomen 

hanteras och praktiseras både subjektivt och intersubjektiv (ibid., 93). Den subjekt-

relativa livsvärlden kan subjektet inte undslippa (Bengtsson 2005, 16) Subjektet kan 

inte heller betraktas som något utanför världen då subjektets livsvärld redan utgör en 

värld (Schuback 2011, 67) vår livsvärld blir en grund ur vilken kunskap blir 

meningsfulla och blir samtidigt utgångspunkten för hur vi kategoriserar och avgränsar 

världen (Bengtsson 2005, 16) Livsvärlden föregår därför både teori och vetenskap enligt 

Husserl (Thomassen 2007, 93) Eftersom ett subjekts medvetande alltid är riktad mot 

något, och att subjektet aldrig kan undgå den livsvärld subjektet befinner sig i medför 

detta att subjektet alltid erfar fenomen igenom ett perspektiv. Kunskap om hur världen 

är, utanför och oberoende av subjektet kan därför inte nås vilket betyder att 

kunskapssökandet måste utgå från hur världen framträder och upplevs för subjektet 

(ibid., 94).  

 

Ett perspektiv på livsvärlden är att se den som en ”mellanvärld” där ting inte enbart är 

ting för sig själv och inte heller enbart subjektivt erfaren (Bengtsson 1998, 96). 

Livsvärlden färgas också av sociala, kulturella, historiska och språkliga bestämmelser, 

men också av andra människor vilket medför att livsvärlden inte alls är privat (ibid., 

97). Enligt Maurice Merleau- Ponty utgör livsvärlden en plats där vi lever våra liv, där 
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världen kan förstå som en upplevelsevärld som är strukturerad och placerad i tid och 

rum (Johansson 2012, 68). Den mänskliga kroppen blir här betydande eftersom det är 

utifrån vår kropp och vårt sinne som vi upplever och interagerar med världen (ibid.).  

 

1.5.4 Fenomenologiska begrepp och dess användning  

Enligt Husserl bör utgångspunkten för forskning vara subjektets livsvärld som är 

grunden för mänskliga antaganden (Bengtsson 2005, 115). Studien kommer använda sig 

av två centrala begrepp inom den fenomenologiska teorin, nämligen livsvärld och 

fenomen. Livsvärlden är grunden till våra handlingar och erfarenheter genom vilka vi 

gestaltar vår förståelse av världen (Bengtsson 1998, 97). Kunskap om hur världen är kan 

inte nås oberoende av ett subjekt, eftersom subjektet och objekt är beroende av varandra 

där subjektets medvetenhet alltid är riktad mot något.  Livsvärlden innebär hur världen 

erfaras och hur den påverkar den levda världen. Studiens informanter ingår i en lärare- 

och undervisningskontext med sociala, kulturella, historiska och språkliga avseenden 

vilket utgör olika verkligheter, olika livsvärldar. Informanterna ingår i en 

lärarprofession i en undervisningskontext med elever med olika typer av 

utvecklingsstörningar med kognitiva och språkliga svårigheter. Skolan ses som en arena 

där informanterna agerar och lever i. Skolan och läraryrket som profession i en 

undervisnings och elevkontext utgör livsvärldar som denna studie har som 

referensramar. Intresset ligger också i hur läraren uppfattar och erfars de hjälpmedel 

som finns att tillgå och hur dessa hjälpmedel kan användas. Hjälpmedlen blir en del i 

livsvärlden då de blir ting inom livsvärlden som brukas enligt lärarens erfarenheter och 

upplevelse av dessa. Den intersubjektiva livsvärlden omfattar i denna studie det 

kommunikativa mötet mellan lärare och elever samt de hjälpmedel som agerar som 

kommunikativ brygga mellan olika lärare och elev.  

 

Denna studie intresserar sig för hur lärare inom särskolan uppfattar och erfar visuell 

kommunikation inom särskolan som fenomen. Här ingår lärarens uppfattning och 

erfarenheter av visuell kommunikation som metod i kommunikationen mellan lärare 

och elever.  Intresse ligger i att utveckla kunskaper i hur lärare uppfattar de möjligheter 

och svårigheter som kan uppstå i kommunikationen mellan lärare och elever. Fenomen, 

enligt fenomenologi är något som visar sig för oss på något sätt, hur vi erfar och 

upplever något. Detta kan göras ur olika perspektiv av olika subjekt. Detta innebär, för 
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att undersöka visuell kommunikation som fenomen i sin helhet, är flera olika perspektiv 

av fenomenet av intresse. 

Lärarna som deltar i studien är båda subjekt som erfar och uppfattar världen utifrån sina 

individuella livsvärldar. Vi kan inte träda in i en annan persons livsvärld utan den måste 

på något sätt förmedlas och gestaltas och sedan tolkas. Studier som innehåller en metod 

av tolkning bidrar därför till att den som utför studien också utgör ett subjekt som tolkar 

data utifrån den egna livsvärlden. Detta blir en fråga av reliabilitet där det kan 

diskuteras hur resultat som genomgått en nivå av tolkning kan anses vara tillförlitlig.  

 

1.5.5 Interpersonell kommunikation  

Interpersonell kommunikation har historisk haft olika definitioner, sedan 1950 talet 

definierades kommunikation som en kommunikation mellan den aktivt informations 

producerande sändare till en passiva mottagare (Jensen 2015, 18). Synen på sändare och 

mottagare skulle senare förändras, där kommunikationen istället inkluderar både den 

aktiv sändaren och den aktiv mottagaren som både förstås som viktiga aktörer i 

delningen av information (ibid.). Det huvudsakliga syftet med kommunikation är att 

sprida information, information som förmedlar känslor, förstärker sociala band, 

möjliggör samverkan och samarbete och förmedla övrig viktig information (ibid., 20-

21). Elever och lärare inom särskolan, förflyttar sig mellan rollen som sändare och 

mottagare. Både lärare och elever måste aktivt reflektera över hur ett budskap ska tolkas 

och hur det ska formuleras. Det vill säga, både elever och lärare måste ta hänsyn till den 

andras förståelse och förutsättningar för att göra sitt budskap förståeligt. Detta skulle 

kunna förklaras som att både lärare och elever tolkar och formar ett budskap med 

hänsyn till den egna och den andras livsvärld vilket beskriver kommunikation som ett 

möte mellan livsvärldar. 

 

1.6 Metod  

Studien tar utgångspunkt i en fenomenologisk och livsvärldsansats bestående av 

narrativa intervjuer. Ett strategiskt urval genomfördes för att få informanter med lång 

erfarenhet av arbetet inom särskolan. Informanter med varierande erfarenheter var av 

intresse för denna studie då studiens avsikt är att utveckla kunskaper kring olika 

aspekter av visuell kommunikation inom särskolan. Följande beskrivs de olika 

momenten som studiens metod består av samt en bakgrund till val av moment.  
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1.6.1 Fenomenologisk ansats- datainsamling genom narrativ undersökning  

Metoden avser en empirisk forskningsansats där det grundläggande ställningstagandet 

utgår från att verkligheten och kunskaper kan förklarar genom att se till ett subjekts 

livsvärld (Bengtsson 2005, 9). Husserl beskriver livsvärlden som utgångspunkten för de 

antagande vi gör (ibid., 115). Problematiken ligger i hur ett subjekts livsvärlds kan 

förstås, och hur vi kan få tillgång till den. Kan en livsvärld förklaras? Går den att 

förmedla, räcker språket till? Är subjektet själv medveten om sin egen livsvärld? Är 

subjektet medveten om vilka erfarenheter, upplevelser och antaganden som format och 

formas av den egna livsvärlden. Vilka aspekter av subjektets livsvärld är relevanta för 

att förklara ett specifikt fenomen? Livsvärlden är problematisk, inte enbart i svårigheten 

med att få tillgång till den utan också hur den ska begränsas. Samtidigt sker tolkningen 

av subjektets livsvärld i relation till forskarens egna livsvärld. Du som läser detta just 

nu, läser och förstår denna studie med din livsvärld som grund. En annan viktig fråga är, 

varför är det viktigt att försöka förstå informanternas livsvärld? Det är viktigt eftersom 

livsvärlden förstås som en värld i vilken subjektet uppmärksammar och upplever 

helhetliga, meningsbärande fenomen som blir utgångspunkten för kunskap och 

handling. Det är i kontrast till informanternas livsvärld som vi kan förstå deras 

erfarenheter och upplevelser.  

Vi kan inte få tillgång till en persons livsvärld genom observationer eftersom 

livsvärlden finns i tanken, uppbyggd av erfarenheter och upplevelser.  Enbart genom en 

persons berättelser kan vi få en insikt i personens livsvärld. Narrativa undersökningar 

riktar sig till användandet av berättelser och tolkningar som informationskällor (Bell, 

2016, 21). Detta blir en metod som är förenlig med den fenomenologiska ansats som 

studien utgår ifrån. I följande beskrivning av narrativ undersökning redovisar Judith 

Bell för hur den narrativa undersökningen kan inbegripa en reflekterande självbiografisk 

beskrivning, eller utdrag från flera informanters redogörelser (ibid., 21).  

Studien genomfördes i from av en narrativ undersökning där intervjufrågorna bestod av 

öppna frågor som kunde kompletteras med följdfrågor. Intervjun strukturerades utifrån 

en semistrukturerad intervjuform där studiens frågeställning utgjorde de förbestämda 

och färdigformulerade frågorna som öppnade upp för följdfrågor. Langemar (2008, 70) 

beskriver hur den kvalitativa intervjun kräver lyhördhet och flexibilitet, där den som 

intervjuar aktivt följer upp informanternas svar. Följdfrågorna bidrar därför till en mer 

nyanserad och uttömmande information av god kvalitet. Frågor som togs upp var bland 
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andra: Hur upplever du behovet av hjälpmedel inom särskolan? Hur uppfattar du 

elevernas möjligheter och förutsättningar till att kommunicera?  

 

1.6.2 Analysförfarande - Hermeneutik 

Olsson & Sörensen (2013, 162) beskriver hur hermeneutiken utgår från att människors 

livsvärld realiseras i handlingar, språk och gester.  Språket förmedlar individens 

förståelse och uppfattning av världen. De oredigerade transkriptionerna av intervjuerna 

representerar därför informanternas språk, där språket gestaltas i den text som sedan 

analyseras. Genom analysen av texterna synliggörs informanternas olika uppfattningar 

och erfarenheter. Vidare beskriver Olsson & Sörensen (2013, 162) hermeneutikens 

avsikt av att fånga upplevelser, uttrycka, tolka, förklara och förstå sammanhang med 

syfte att skapa en djupare förståelse. Förståelse skapas genom en tolknings- och 

förståelseprocess där forskaren undersöker förhållanden mellan del och helhet. Denna 

process är cirkulär där forskaren tolkar materialet i flera steg vilket fördjupar 

förståelsen. Hermeneutiken beskriver hur det väsentliga inte går att observera utan att 

det krävs en tolkning för att nå det. Fenomenologin blir därför ett synsätt på materialet. 

De transkriberade texterna lästes, bearbetades och tolkades i flera omgångar under en 

veckas period. I ett första steg analyserades texterna med avsikt att finna 

meningsbärande enheter och information i de transkriberande texterna som är 

vidkommande för undersökningen. Analysen av de transkriberade texterna generade 

olika teman: eleven, undervisning och läraren, behov och användning avhjälpmedel, 

bilders och tecken svagheter och styrkor. Dessa teman kategoriseras och presenteras 

under huvudrubriker som utgår från studiens frågeställning.  

 

1.6.3 Reflektion över självet 

Med Husserls beskrivning av livsvärlden som grund för mänskliga antaganden i åtanke 

är det viktigt att poängtera att jag som genomför studien alltid kommer anta, tolka och 

skapa mening av informanternas berättelser utifrån min egen livsvärld. Detta medför att 

resultatet i studien inte kan förstås som en absolut sanning, men att studien genom ett 

väl specificerat metodavsnitt som presenterar en metod som i största mån eliminerar 

riskerna med att mina egna åsikter och uppfattningar påverkar empirin. Olsson & 

Sörensen (2013, 164) beskriver hur forskarens arbete utgår från tidigare erfarenheter 

och kunskaper som påverkar tolkningen. Detta kan vara både positivt och negativt. Jag 

som lärarstudent hade vid studiens inledande skeende inga erfarenheter av arbetet inom 
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särskolan vilket kan innebära att jag som forskare är öppen för nya synsätt. Men att ha 

få eller bristande förkunskaper kan negativt påverka analysen som blir ytlig och 

onyanserad. De inledande förstudier har tillsammans med de genomförda intervjuerna 

vidgats mina kunskaper vilket fördjupar bearbetningen av empirin genom analysen.  

 

 

1.6.4 Urval  

Till denna studie gjordes ett strategiskt urval av lärare inom särskolan med lång 

erfarenhet med avsikten att synliggöra lärares olika erfarenheter och upplevelser för att 

utveckla en så bred förståelse som möjligt. Sammanlagt deltog två lärare inom olika 

verksamheter i skolan där arbete riktas mot elever med utvecklingsstörningar och 

funktionshinder. Anledning var att få ett så representativ urval som möjligt men 

samtidigt säkerställa att informanterna har de erfarenheter och kunskaper som krävs för 

att förstå innebörden av begreppet visuell kommunikation med dess olika aspekter. 

Detta medför begränsningar till att göra generaliseringar då urvalet är begränsat i antal 

och begränsat till tidigare erfarenheter och yrke. Alla informanter arbetar inom samma 

kommun i södra Sverige, dock kan resultatet inte generaliseras varken nationellt eller 

lokalt då det är informanternas individuella erfarenheter och upplevelser som undersöks. 

Enligt Langemar (2008, 68) är den kvalitativa datainsamlingen den naturliga metoden 

att använda sig av för att undersöka personers erfarenheter och åsikter, där öppna frågor 

genererar uttömmande, varierande och nyanserad information av god kvalitet. 

Föreliggande studie drivs inte av att undersöka proportioner av upplevelser och 

erfarenheter utan fokus ligger på att undersöka och skapa förståelse för erfarenheter och 

upplevelser hos ett litet men kvalitativt representativt urval. Langemar beskriver detta 

som en kvalitativ representativitet där studien fokuserar på innehåll och kvalitativa 

variationer och likheter (ibid., 54).  

 

1.6.5 Tillvägagångssätt 

I ett första skede genomfördes två förstudier, den första på en grundsärskola och den 

andra på ett särgymnasium i Kronobergs Län. Syftet med förstudierna var att skapa en 

grundläggande uppfattning om det pedagogiska arbetet som sker i undervisningen till 

elever med olika svårigheter. Mina tidigare erfarenheter och kunskaper om särskolans 

arbete och olika verksamheter var inledningsvis för otillräckliga för att omgående kunna 

utforma en studie med ett specifikt syfte. Förstudierna bidrog till möten med flera lärare 
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inom de två olika verksamheterna som berättade om möjligheter och svårigheter som 

präglar både undervisningen och elevers och lärares vardag på skolorna. Förstudierna 

väckte ett intresse för visuell kommunikation. Efter förstudierna och två veckors 

förberedelser och förarbete av att läsa litteratur och tidigare studier utformades studiens 

syfte i samråd med handledare. 

 

Ett strategiskt urval av informanter med lång erfarenhet av att arbete inom särskolan 

genomfördes för att säkerställa att informanterna har de erfarenheter och kunskaper om 

visuell kommunikation och elever med funktions eller utvecklingsstörningar som är av 

intresse för denna studie. Informanternas tillfrågades till att medverka i studien där 

studiens syfte, utformning och en specificering av vad informanternas medverkan 

innebär förmedlades.  

Intervjuerna genomfördes i samråd med varje informant där informanten fick välja tid 

och plats. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och på en surfplatta som 

säkerhetsreserv. Det inspelade materialet transkriberades. Inspelningarna och 

transkriberingen medför att materialet kan granskas upprepade gånger, inget glöms bort 

och gör materialet överskådligt vilket underlättar analysen.  Det inspelade materialet 

raderades efter transkriptionen. 

 

1.6.6 Etiska överväganden  

Studiens forskningsprocess har utgått från de etiska principer som Olsson & Sörensen 

(2013, 82-83) beskriver som grundläggande i alla sociala relationer. Dessa etiska 

principer består av; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen. Dessa fyra grundsatser syftar till att skydda individen och dess 

integritet och egenart såväl som att skapa förtroende och delaktighet.  

 

I anslutning till intervjutillfället informerades informanterna om studiens syfte och 

uppläggning tillsammans med en precisering av vad deras medverkan innebär. Endast 

informanter som samtycke fick delta. Varje informant informerades om deras möjlighet 

till att närsomhelst avbryta sitt deltagande. Detta i hänsyn till Olsson & Sörensen (2013, 

84) beskrivning av informations- och samtyckeskrav. Vidare informerades 

informanterna om att alla uppgifter behandlas så konfidentiellt som möjligt vilket 

innebär att alla informanter i denna studie fått figurerade namn. Informanterna 

informerades om att alla uppgifter endast kommer användas och behandlas för 
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forskningsändamål som inte kommer spridas eller användas till något annat än till 

studien. 

 

1.6.7 Disposition  

Nedan följer en sammanställning av de resultat som framkommit ur intervjuerna. 

Kapitlet består av två delar där den första delen innehåller profileringar av de två 

informanter som har deltagit i studien. I den andra delen redovisas och tematiseras 

informanternas berättelser och resonemang under underrubriker som utgår från studiens 

frågeställning. Slutligen presenteras analys och tolkning av resultatet, följt av en 

sammanfattning.  

 

 

2 Resultat och analys 

Nedan följer en sammanställning av informanternas egna berättelser om dem själva. 

Informanterna har fingerade namn. Profileringen av informanterna följs av en 

presentation av resultatet som redovisas och tematiseras under underrubriker utgår från 

studiens frågeställning. 

 

2.1 Informant 1 – Anna  

Anna är i 50 års ålder och har jobbat som lärare inom grundsärskolan i sju år. Hon 

arbetar idag på en grundsärskola med cirka 30 elever. i en svensk kommun i södra 

Sverige Själv har Anna hand om fem av dessa elever. Annas intresse för att arbeta inom 

särskolan väcktes under den tid då Annan studerade till fritidspedagog.  

 

”Det började när jag började läsa till fritidspedagog […] jag var ute på 

praktik och sommarjobb då, ja det var då jag egentligen blev intresserad 

över särskolan […] sen ville jag hellre jobba med barn än med äldre” 

 

Anna beskriver hur hon som person är intresserade av hur personer lär sig, hur hon 

tycker det är spännande att upptäcka nya sätt lära eleverna på.  

 

”Jag är intresserad av hur personerna tänker och hur de lär sig, hur de 

uttrycker sig och hur man får dem att lära sig mer.” 
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”Det är väldigt roligt när man ser de små, även de små, väldigt små 

framsteg” 

 

Anna har hand om de yngsta eleverna, alla med någon grad av utvecklingsstörning. 

Dessa elever har tidigare gått i förskolan för att sedan börja i årskurs ett på 

grundsärskolan.  

 

”Vi har lite yngre elever här nu då, men alla som går inom särskolan har 

någon utvecklingsstörning i någon grad […] de har ju gått i vanlig 

förskola innan och varit inom vanliga förskolegrupper […] av någon 

anledning får vi inte ha förskoleklass här i särskolan, det har 

[Kommunens namn] bestämt.” 

 

2.2 Informant 2 – Bengt 

Bengt är i 30 års ålder och arbetar som specialpedagog och lärare på ett särgymnasium i 

en Svensk kommun i södra Sverige. Bengt beskriver hur han har en ”speciell tjänst” 

som innebär att Bengt är djupt involverad i verksamhetens många olika delar vilket 

bidrar till att Bengt har kontakt med de flesta av skolans 55 elever.  Bengt beskriver hur 

han är utbildad specialpedagog men att han saknar den bredare elevkontakten som 

lärarrollen innebär.  

 

”Jag har en hybridtjänst nu som specialpedagog och lärare […] av den 

enkla anledningen att jag inte tror att man kan ha en ren 

specialpedagogisk tjänst, inte på en särskola utan man bör vara i 

undervisningen […] för att förstå hur elever fungerar [..] det är med ett 

tungt hjärta på ett sätt som jag sakta mer och mer går över till att jobba 

mer som specialpedagog eftersom det innebär att elevkontakten blir 

lidande”.  

 

Bengt har en lång erfarenhet av att arbeta med autistiska personer. Bengt har dessutom 

erfarenheter av funktionsnedsättningar inom familj och släkt där flera 

familjemedlemmar har en problematik av autism.  
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”Jag ville egentligen arbeta med högfungerande autism som jag har i min 

släkt […] vi har två, tre stycken i den nära familjen som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med en beteende problematik.”  

 

 

På frågan vad som är intressant med arbetet inom särskolan beskriver Bengt att han 

tycker om personer som sticker ut och att undervisningen är så individanpassad och 

föränderlig.  

 

”Jag gillar ju de som sticker ut […] det blir liksom inte sådan där 

konform med 25 stycken elever utan har man fem elever så har man fem 

olika planeringar att göra […] man måste uppleva det, det är ett helt 

annat arbete.”  

 

 

2.3 Hur resonerar lärarna kring de svårigheter och dilemman som kan uppstå i 

kommunikationen med elever med en funktions- eller utvecklingsstörning?   

Anna beskriver hur problematiken hos elever är väldigt olika men att majoriteten av alla 

elever har någon form av kommunikativ svårighet vilket ställer läraren inför dilemmat 

av att hitta rätt metod för att nå fram till dessa elever.  

 

Det är väldigt olika, om det är autism eller något annat men nästan alla 

har någon svårighet med kommunikationen [...] sen kan det kan vara 

motoriska, eller att man är senare i utvecklingen […] att man lär sig 

långsammare […] det svåra är att hitta rätt för varje elev […] alla är ju 

olika” 

 

Anna beskriver hur individuella svårigheter hos eleverna bidrar till en nyanserad 

undervisning där nivån hela tiden måste individanpassas. Kommunikationen måste 

anpassas efter individen annars uppstår konflikter menar Anna.  

 

”Det är svårt att hitta rätt nivå, det är inte alltid att man kan köra en 

undervisning och att det passar för alla […] så att hitta rätt och rätt sätt 

att kommunicera […] ibland blir det ju så att det inte förstår vad vi vill 
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och vi har svårt att förstå dom, då ja då blir det konflikter, det är inte 

roligt, det är jobbigt!” 

 

 

Anna beskriver hur konflikter ofta uppkommer när kommunikationen brister vilket inte 

sällan resulterar till en frustrations hos eleverna. Även om det är ovanligt så händer det 

att elever som inte förstår, eller känner att de ställs inför för höga krav blir utåtagerande 

Anna poängterar återigen vikten av att ”lägga sig på en bra nivå” för att få elever att 

förstå. 

”Det kan vara att man blir arg liksom, de kan vara de som blir 

utagerande  och slås och så […] det kan vara att de inte förstår […] att 

det är för höga krav […]”  

 

 

Anna beskriver hur tålamod är en viktig egenskap i hennes roll som lärare inom 

särskolan. Svårigheter i att anpassa undervisningen till varje elev, i kombination med 

kommunikativa svårigheter medför att hon som lärare hela tiden måste vara följsam och 

vara beredd på att situationen snabbt kan förändras. Anna beskriver betydelsen av att 

anpassa undervisningen efter elevers olika intressen är avgörande för att motivera 

eleverna.  

 

”Men måste ha ganska bra tålamod, man får vänta in […] man kan inte 

bara tänka att nu ska vi göra detta idag utan det är inte all säkert det går 

[…]  man får vara lite sådär följsam, ta situationer när de kommer […] de 

har inte drivkraften att tänka att man får väll sitta och ha tråkigt för att 

jag måste, för att få bra betyg […] då går man iväg, eller så lägger man 

sig på golvet eller gör något annat”  

 

”Det är inte alltid enkelt, man får använda sådant som de gillar, musik, 

bilder […] är det någon som är intresserad av fåglar, ja då får man jobba 

med att räkna sådana grejer som det tycker är roligt”  
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Anna beskriver hur läroplanen är väldigt teoretiskt vilket gör den ibland svår att 

applicera i undervisningen till elever med stora svårigheter. Undervisningen måste 

därför konkretiseras och utgår från en grundläggande nivå säger Anna.  

  

”Ibland är det elever men ganska svåra svårigheter […] första delen 

[Hänvisar till läroplanen] är ju gemensam för grundskolan och för oss 

men sen har vi ju andra kunskapskrav för våra elever men de kan ändå 

vara ganska teoretiska […] då får man göra det så konkret som möjligt, 

[…] ta det till en väldigt grundläggande nivå”  

 

Bengt beskriver hur han själv upplever att både han själv och andra lärare ofta använder 

ett för komplicerat språk som kan liknas vid ett akademiskt språk med ordval som 

elever inte kan förstå. Detta menar Bengt påverkar det pedagogiska arbetssättet där han 

som lärare måste anpassa sig till varje grupp.  

 

”Vi är många här som är utbildade till att hantera speciella svårigheter 

[…] ändå så använder vi ofta ett för svårt språk […] vi pratar nästan 

akademiskt i korridorerna och sen kommer man på sig själv att eleven 

förstår ju inte vad jag sa […]jag använder ord som de inte är medvetna 

om att de finns.  

 

Bengt beskriver hur alla elever som går på särgymnasiet har en intellektuell 

funktionsnedsättning vilket påverkar inlärningsprocessen.  Bengt beskriver en 

problematik av social kompetens och konsekvenstänk hos eleverna vilket medför att 

dessa elever lätt blir utnyttjade.  

 

 ”Alla här har en intellektuell nedsättning, under 70 i IQ vilket medför 

 problem, inlärningsprocessen blir långsammare. Många elever kämpar 

 det social planet, oftast handlar det om att det saknas konsekvenstänk […] 

 de blir lätt naiva, lättlurade” 

  

”De kan hamna i problem utanför skolan med folk som inte alltid är så 

godhjärtade […] de förstår inte [Hänvisar till eleverna]… inte värdet 
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eller konsekvenserna av vad de sysslar med […] mycket av den typ av 

livskunskap och social kompetens som vi jobbar med här”  

 

Bengt beskriver betydelsen av att nå fram till eleverna som är avgörande för att kunna 

inrikta undervisningen mot måluppfyllelse. På frågan om vad kommunikation innebär 

för Bengt svarade Bengt att kommunikation kräver en mottagare och en sändare där 

målet är att båda ska förstå.  Enligt Bengt är det inte hur kommunikationen sker som är 

viktigt utan det är resultatet som är det viktiga. Vidare beskriver Bengt hur 

kommunikationen till elever inom särskolan påverkas av de individuella behov och 

förutsättningar hos eleverna.  

 

”kommunikation kräver ju en mottagare och en sändare […]om man 

pratar verbalt, eller om man pratar om bild-stöd eller om pratar om 

inspelat material, eller om sociala berättelser […] det är egentligen inte 

så viktigt […] det viktiga är att mottagaren förstår”  

 

”Men sen om det är en ensidig kommunikation […] ibland får jag inte ett 

ord tillbaka, ibland sitter man bara och lyssnar, 10-15 minuter för att 

behovet finns där och då” ” Vi har ju dom som inte har något talat språk, 

och det betyder inte att man inte kan utveckla talat språk […] det finns 

dem som är helt döva, då blir kommunikationen på en annan nivå”  

  

  

Bengt beskriver hur läraren hela tiden måste anpassa och utveckla strategier i hur de 

kommunicerar med eleverna. Läraren gör didaktiska val i sin kommunikation som 

enligt Bengt får konsekvenser för elevers lärande. Lärarens uppgift är att anpassa 

kommunikationen till eleven samtidigt som eleverna ska får chansen att utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. Bengt beskriver hur det finns potential hos eleverna till att 

utveckla sina kommunikativa färdigheter men att eleverna ofta begränsas av olika 

individuella svårigheter, svårigheter som enligt Bengt kan vara; bristande 

självförtroende, tidigare misslyckande studier och ”sunkiga” hemförhållanden.  
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”vi måste utveckla vårt sätt i hur vi kommunicerar, när, var, hur och 

varför och till vem vi kommunicerar […] för det kommer inte ske något 

lärande om vi inte kan kommunicera på en nivå där de förstår”  

 

”Men det betyder inte att vi inte ska pusha dem […] där det finns 

potential till att utveckla sin kommunikation så ska vi givetvis träna på 

det” 

 

” För det finns väldigt mycket potential hos våra elever som av olika 

anledningar, som dåligt självförtroende, eller misslyckade studier, sunkiga 

hemförhållanden som ibland kan göra att de ibland håller inne på det.” 

 

Bengt beskriver att det är viktigt av att lära känna varje elev, speciellt när varje elev har 

individuella behov. Bengt beskriver därför betydelsen av goda överlämningar mellan 

skolorna som kan bidra till insikt i hur dessa elever kommunicerar och fungerar i olika 

miljöer. Bengt menar på att elever som kommer till särgymnasiet i många fall har en 

historik av dåliga erfarenheter som beror på deras individuella svårigheter. 

 

”Överlämningar mellan skolan är viktiga, speciell när elever har specifika 

individuella behov […] det är viktigt att besöka olika skolor där dem går 

för att se deras miljö, hur de pratar med lärarna, hur de fungerar i olika 

miljöer […] det är ingen garanti att det ändå funkar eftersom nya miljöer 

skapar nya förutsättningar.  

 

”Man måste lära känna eleven […] många kommer hit med en historik av 

skolmisslyckanden, dem har haft det jobbigt och kämpigt och deras 

självförtroende är inte dem bästa”  

 

Ofta råder en osäkerhet bland lärare som ofta inte vet vad nya elever på särgymnasiet 

förstår och inte förstår menar Bengt. Bengt beskriver en aktuell händelse där en 

nyanländ kille från Syrien har börjat på särgymnasiet. Killen i fråga kommunicerar till 

en början inte alls med varken andra elever eller lärare. 
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”Han pratar inte, vi vet inte alls om han har krigstrauman eller vad det 

handlar om […] vi är osäkra på hur mycket svenska han kan […] ibland 

når inte ens tolken fram till honom […] men det betyder ju inte exakt att 

han vet vad han vill”  

 

Bengt beskriver hur lärarna fortfarande inte har hittat någon bra metod att nå fram till 

eleven. Att hitta en bra metod kan ta tid enligt Bengt -” det kan ta ett halvår, det kan ta 

några veckor”.  

 

 

 

 

2.4 Hur resonerar lärarna kring de visuella hjälpmedel som finns att tillgå och hur 

dessa används i kommunikationen mellan lärare och elever? 

 

Bengt beskriver hur användandet och behovet av visuella hjälpmedel skiljer sig mellan 

särgymnasiets individuella program och nationella program. Enligt Bengt används 

visuella hjälpmedel i betydligt större utsträckning inom de individuella programmen där 

eleverna har betydligt allvarligare svårigheter. På de individuella programmen beskriver 

Bengt hur hjälpmedel som bildstöd, sociala berättelser, olika dataprogram och tecken 

används som stöd i kommunikationen mellan lärare och elever.  

 

”Här på nationella använder vi inte så mycket hjälpmedel för här av vi 

inte dem problemen […] oftast pratar elever för mycket, men en våning 

ner [Hänvisar till lokalerna för individuella 

programmen en våning ner] där har man större 

svårigheter” 

 

Bengt beskriver hur olika elever har olika behov av hjälpmedel.  

  

”Vi har tre till fem elever här där vi måste använda 

tecken som stöd, alltså teckenspråk […] det finns dem 

som är helt döva […] då är man helt beroende av 
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tecken som stöd, bildstöd i scheman, alltså att scheman som består av 

bilder”  

 

    

J. Pettersson- Fotografi av bildschema 

      

Bengt beskriver hur en kille som till en början inte pratade alls, efter cirka sex månader 

börjat använda få centrala ord. Enligt Bengt beror denna utveckling främst på en 

utvecklad social trygghet hos eleven och inte enbart på hjälpmedel. Hjälpmedel, i form 

av tecken och bilder påpekar dock Bengt möjliggjorde den inledande kontakten med 

eleven som med hjälp av dessa hjälpmedel kunde fortsätta i sin kommunikativa 

progress.  

 

”Med denna kille handlade det om social trygghet för att han gradvis ska 

landa och vilja uttrycka sig verbalt […] varför ska vi då använda bilder 

om han inte behöver dem? ” 

 

”Men utan bilder och utan tecken som stöd skulle det ha varit kört från 

början […] tar vi bort stödet så kommer han säkert tillbaka igen i 

utvecklingen […] så man måste alltid ha det i baktanken men kanske inte 

alltid aktivt använda det”  

 

Anna beskriver hur visuella hjälpmedel används i stor utsträckning men att talet alltid 

används i kombination med andra hjälpmedel. Tecken är något som Anna beskriver som 

ett viktigt hjälpmedel medan bilder beskrivs som ett bra komplement.  

 

”Vi använder ganska mycket, vi pratar ju alltid och använder alltid talet, 

och så använder vi också mycket tecken […] också bilder som 

komplement” 

 

Användningen av tecken och bilder beskriver Anna förtydligar och förstärker talet. Det 

egna talet finns alltid kvar och kompletteras istället med tecken och bilder. Enligt Anna 

blir tecken och bilder centrala i elever begreppsinlärning. 

 



  
 

- 25 - 

”Bilder och tecken hjälper ju, med olika begrepp och att lära sig nya ord 

[…] får man en bild på det så är det lättare att också lära sig ett nytt ord” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Pettersson, fotografisk bild på hjälpmedel där tecken och text kombineras 

 

 

 

Anna ställdes frågan om vad hon tror är bilders och teckens styrkor. Anna svarade ”en 

bild finns alltid kvar, de försvinner inte. Samtidigt beskriver Anna hur vissa elever inte 

kan avkoda bilder, och vissa elever har lättare att avkoda fotografier än grafiska bilder. 

Vissa elever behöver bilder i kombination med text. 

 

”Har man sagt ett ord som gunga, äta eller vad det är så, då är det borta 

[…] har man inte förmåga att hålla något kvar i minnet […]har man gjort 

ett tecken så kommer man inte ihåg det, det finns ju inte heller […] men 

bilden har man ju alltid kvar”  

 

”Det är inte alla som tolkar en bild, det är inte heller alla om förstår en 

bild […] bilder kan ju vara både foto och det kan vara grafiska bilder” 

 

 

Anna beskriver att det finns mycket hjälpmedel att tillgå, problemet ligger i att hitta rätt 

hjälpmedel för rätt elev. Mycket ansvar läggs på lärarna att själva söka och skapa 

material och hjälpmedel vilket är mycket tidskrävande. Hjälp finns att få från 

psykologer och logopeder men ofta får lärarna själva Googla fram material säger Anna. 

 

”Det finns med det tar tid att hitta det […] det funkar liksom inte att bara 

köpa in och tänka att jag nu har fem elever så nu köper jag fem böcker 
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[…] så funkar det ju inte utan man får göra en hel del material själva som 

liksom passar och efter vad de tycker är roligt” 

 

Anna hoppas att elever använder hjälpmedel i högre åldrar då hon anser att hjälpmedel 

är något de har nytt av, speciellt när det finns en problematik med att uttrycka sig.  

 

”Det finns ju appar till Ipad, man kan ju ha en kommunikationsbok med 

mycket bilder så man kan peka på vad man vill och sådär”  

 

 

2.5 Hur resonerar lärarna kring elever som kommunikativa medmänniskor?  

Anna beskriver hur det skiljer sig mellan elever i hur aktiva och motiverade eleverna är 

till att kommunicera. Anna beskriver hur elevers olika svårigheter påverkar hur de 

använder sig av hjälpmedel och lärare. Anna fick frågan om hon anser att elever inom 

särskola vill och försöker kommunicera.  

 

”Det är också väldigt olika men de flesta vill, de vill samspela, och prata 

och försöka men det är klart dem med autism de har ju egentligen inte, 

alltid förståelse för varför man ska kommunicera […] men har andra 

människor som redskap”  

 

Bengt beskriver hur särskolans elever som grupp liknar samhället i övrigt där vissa 

elever är mer extroverta medan andra är mer introverta. Här ser Bengt ingen skillnad 

mellan elever inom särskolan och människor i övrigt.  

 

”Det finns alla varianter […] det finns ett spektrum som i samhället som 

stort […] vi har ju de som är extroverta som pratar för mycket som måste 

lugna ned sig […] de har inga problem att uttrycka sig verbalt […] sen 

finns det elever som verkligen behöver öva sig på att uttrycka sig 

tydligare.”  

Bengt beskriver hur tydligt det syns när elever inte lyckas göras sig förstådda samtidigt 

som det lika tydligt syns när de lyckas. Genom kroppsspråk och minspel beskriver 

Bengt hur han enkelt kan läsa av om en elev känner glädje eller frustration i deras 

kommunikativa färdigheter.  
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”Vissa visar det väldigt tydligt, med till exempel kroppsspråk och minspel 

[…] det blir en frustration om de inte lyckas men det kan vara tvärtom om 

de märker att man har förstått vad de vill ha sagt kan de bli jätte glada 

[…] man kan få kramar och high fives […] för den eleven kan det vara 

höjdpunkten som höjer hela dagen” 

 

 

3 Analys av resultat 

Nedan följer en analys av resultatet som presenteras under specifika teman som kan 

utkristalliseras i de transkriberade texterna.  

 

3.1 Lärarnas resonemang kring svårigheter och dilemman som kan uppstå 

kommunikationen med elever med en funktions- eller utvecklingsstörning. 

 

3.1.1 Eleven 

Resultatet visar att båda lärarna uppfattar att elever inom särskolan har individuella och 

säregna svårigheter som grundas i en funktionsnedsättning vilket i de flesta fall har en 

negativ påverkan i elevers kommunikativa färdigheter. Brister i kommunikationen beror 

på individuella svårigheter med individuella behov där vissa elever inte har ett utvecklat 

språk eller en problematik av dövhet vilket tar kommunikationen till en ny nivå där 

elever ofta behöver bilder eller tecken för att förstå och uttrycka sig.  

Båda informanterna beskriver en problematik av att elever har individuella och unika 

svårigheter och behov vilket medför att läraren hela tiden måste hitta metoder som 

möjliggör kommunikationen. Anna beskriver svårigheten med att hitta rätt metod för att 

nå dessa elever där kommunikationen och undervisningen måste anpassas efter varje 

individ.  Bengt beskriver hur läraren hela tiden måste utveckla strategier för att 

kommunicera med eleverna och att dessa strategier först måste anpassas till eleven. 

Detta medför att läraren måste vara uppmärksam och lyhörd gentemot eleverna där 

brister i kommunikationen inte sällan resulterar i konflikter och frustration hos elever. 

Anna beskriver;   
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”Att hitta rätt och rätt sätt att kommunicera […] ibland blir det ju så att 

det inte förstår vad vi vill och vi har svårt att förstå dom, då ja då blir det 

konflikter” 

Lärarnas uppfattningar av att elevers individuella svårigheter kräver special- och 

individanpassade kommunikativa och undervisningsmetoder, överensstämmer med 

resultatet i Lindkvist (2013) studie som visar på att majoriteten av personalen inom 

förskola och skola anser att de individuella svagheterna hos elever var orsaker till 

behovet av särskilt stöd och individanpassad specialundervisning.  

 

3.1.2 Undervisningen och läraren 

Kommunikationen och undervisningen präglas av ständiga försök till att hitta metoder 

för att nå fram till varje elev vilket blir centralt för en god undervisning. Lyhördhet, 

tålamod och att lära känna eleverna beskrivs som avgörande för att skapa en lyckad 

kommunikation och undervisning. Undervisningen måste konkretiseras då många 

kunskapskrav anses vara för teoretiska. Svårigheter i att anpassa undervisningen till 

varje elev, i kombination med kommunikativa svårigheten medför att lärare hela tiden 

måste vara följsam och vara beredd på att situationer snabbt kan förändras. Elevers 

lärandeprocesser beskrivs som långsammare vilket ställer krav på läraren som måste 

motivera eleverna genom att rikta undervisningen mot det eleverna tycker är intressant 

Anna beskriver; 

 

”Man får vara lite sådär följsam, ta situationer när de kommer […] de 

har inte drivkraften att tänka att man får väll sitta och ha tråkigt för att 

jag måste, för att få bra betyg […] då går man iväg, eller så lägger man 

sig på golvet eller gör något annat”  

 

Kunskap och kännedom om elevers unika förutsättningar och behov blir avgörande för 

en god kommunikation och undervisning. Ofta råder en osäkerhet bland lärarna som 

beskriver svårigheterna med att lära känna eleverna när kommunikationen ofta brister 

och där kommunikationen i många fall är ensidig. Bengt beskriver; 

 

”Man måste lära känna eleven […] många kommer hit med en historik av 

skolmisslyckanden […]vi måste utveckla vårt sätt i hur vi kommunicerar, 

när, var, hur och varför och till vem vi kommunicerar […] för det kommer 
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inte ske något lärande om vi inte kan kommunicera på en nivå där de 

förstår”  

 

 

3.2 Lärarnas resonemang kring de visuella hjälpmedel som finns att tillgå och hur 

dessa används i kommunikationen mellan lärare och elever. 

 

3.2.1 Behov och användning av hjälpmedel 

Resultatet visar att lärarna uppfattar behovet och användandet av visuella hjälpmedel på 

ett likartat sätt där de individuella behoven och förutsättningarna hos eleverna avgöra 

vilka och olika hjälpmedel används. På de nationella programmen inom särgymnasiet 

uppfattar Bengt att behovet av hjälpmedel inte är lika stort som inom de individuella 

programmen där eleverna har en mycket allvarligare funktionsnedsättning och därför 

ofta helt beroende av hjälpmedel som bildstöd, sociala berättelser, olika dataprogram 

och tecken. Hjälpmedel används i de olika metoder och strategier lärarna använder sig 

av för att nå fram till varje elev.  

Bengt beskriver;  

 

”Vi har tre till fem elever här där vi måste använda tecken som stöd, alltså 

teckenspråk […] det finns dem som är helt döva […] då är man helt 

beroende av tecken som stöd, bildstöd i scheman, alltså att scheman som 

består av bilder”  

 

Detta visar på hur hjälpmedel i många fall är helt avgörande för att introducera elever 

till kommunikativa möten och lärandesituationer. Svårigheten ligger i att hitta rätt 

hjälpmedel för rätt elev. Hjälp kan komma från psykologer och logopeder men mycket 

ansvar för att hitta, bruka och skapa hjälpmedel läggs på lärarna. De individuellt 

anpassade hjälpmedlen medför att lärarna ständigt måste söka och utforma nya 

hjälpmedel allt eftersom det kommer nya elever till skolorna. Även om inte alla elever 

ha samma behov av hjälpmedel beskriver Bengt hur hjälpmedel i de flesta fall är 

avgörande för att främja elevers kommunikativa utveckling där elever utvecklas genom 

den ”där proximala utvecklingszonen som det så fint heter”.  Användandet av 

hjälpmedel som bilder och tecken bidrar därför till en progression i elevers 
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kommunikativa utveckling och lärandeprocesser där avsaknaden av hjälpmedel kan 

innebära en regression av kommunikativa färdigheter och utveckling.  

 

3.2.2 Bilders och teckens svagheter och styrkor 

Anna beskriver hur användningen av bilder och tecken förtydligar och förstärker talet 

vilket främjar elevers begreppsinlärning. Resultatet visar på att Anna uppfattar 

skillnader i styrkor och svagheter hos bilder och tecken, där tecken anses vara ett viktigt 

hjälpmedel som används i de flesta fall medan bilder anses vara ett bra komplement. 

Samtidigt beskriver Anna hur ” en bild finns alltid kvar, de försvinner inte” och 

poängterar det flyktiga tecknet och talet som lätt kan glömmas bort. Den närvarande 

bilden blir viktigt i det avseende då vissa elever har en problematik av dövhet i 

kombination med kognitiva och mentala svårigheter som påverkar minnet. Trots denna 

styrka beskriver Anna hur det finns elever som inte kan avkoda eller förstå bilder, och 

att vissa elever varierar i färdigheter i att avkoda grafiska och fotografiska bilder.   

 

 

3.3 Lärarna resonemang kring elever som kommunikativa medmänniskor  

Lärarnas olika beskrivningar som utgår från deras uppfattningar och erfarenheter visar 

på likheter i beskrivningar av elever som kommunikativa medmänniskor. Gemensamt 

beskrivs det att de flesta elever är aktiva i sin kommunikation som vill samspela och 

uttrycka sig. Elever inom särskolan jämförs med andra elever inom andra 

skolverksamheter där det råder individuella skillnader i aktivitet och deltagande i 

kommunikativa samspel där vissa elever är introverta medan andra är extroverta. Detta 

tyder på att elever inom särskolan har samma behov och vilja till att kommunicera och 

att bli kommunicerade med som andra elever utan en funktionsnedsättning. 

Beskrivningarna från de båda lärarna tyder på att elever inom särskolan kan både känna 

frustration men också glädje av att kommunicera. Att kunna kommunicera, att kunna 

uttrycka sig, att kunna förstå kan förstås som något fundamentalt i människors liv 

oavsett individuella svårigheter.  Anna beskriver kommunikation kan förstås som något 

grundläggande som bidrar till elevers trygghet. Det kan handla om allt ifrån att uttrycka 

viljor, behov och att förstå till att främja personlighetsutvecklingen hos elever. Anna 

beskriver;  
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”För att det är liksom grunden på något sätt, för att man ska kunna, för 

att man ska vara trygg […] Sen behöver man ju kunna tala om vad man 

vill, bara att man är törstig eller behöver gå på toa […] det är 

grundläggande för hela personligheten, för tryggheten och alltihop.” 

 

Lärarna beskriver hur den bristande kommunikationen kan skapa stor frustration hos 

eleverna vilket ibland resulterar i att eleverna blir utåtagerande. Den fungerande 

kommunikationen uppfattas istället införliva elever med glädje.  Lärarnas uppfattningar 

av relationen mellan kommunikationens kvalitet och grundläggande känslor liknar 

resultatet i studien av Antonsson (2013), som visar på hur den bristande 

kommunikationen har en negativ effekt på interaktionen mellan personer med en 

utvecklingsstörning och vårdare och leder till risker för utmanande beteenden.  

 

 Lärarnas olika beskrivningar tyder på en elevsyn där elever uppfattas ha potential till att 

utvecklas. Anna beskriver hur det inte finns något tak för elevers kommunikativa 

utveckling med att denna utveckling är omöjlig att förutspå. Bengt beskriver hur det 

finns elever med potential till att elever kan utveckla sina kommunikativa färdigheter 

och det är skolans roll att utmana dessa elever.  Lärarna skiljer sig åt i beskrivningarna 

om vad de har för mål med eleverna, vad de hoppas eleverna ska klara av efter sin tid i 

skolan. Anna beskriver hur hon vill att eleverna ska kunna klara sig själva, att bli 

självständiga. Hon beskriver hur hon hoppas att vissa elever ska kunna läsa. Bengt 

beskriver hur han uppfattar stor potential hos eleverna att utvecklas. Trots att Bengt 

beskriver hur han inte tror att dessa elever kommer klarar av fortsatta studier på 

universitet, vilket dessa elever inte får efter att ha gått särgymnasiet, beskriver Bengt 

hur han trots detta anser att vissa elever skulle klara av enstaka kurser om det finns ett 

tillräckligt stort intresse hos eleven. Bengt beskriver;  

 

”Våra elever får till exempel inte gå på universitet, inte för att de kanske skulle klara av 

det men de tas ifrån denna rätt. Då tänker man att det inte finns denna proximala 

zonen. För man kan ju läsa enstaka kurser och finns det då en stort intresse så tror jag 

absolut att en elev med en lägre IQ skulle kunna klara det. Men de får inte” 

 

 De båda lärarna uttrycker en blygsam optimism om elevers utvecklingspotential för framtida 

skolprestationer. Anna beskriver hur hon hoppas att vissa av eleverna ska lära sig att läsa och att 

klara sig själva, att bli självständiga.  Dessa uppfattningar kan ställas i relation till Berthén 
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(2007) studie som visar på hur lärare inom särskolan anser att särskolans främsta uppgift är att 

förbereda eleverna för framtida studier där det ingår att eleverna tränar på att vara just 

självständiga.  

 

Lärarnas olika beskrivningar kan bero på vilka elever lärarna har. Anna är lärare på 

grundsärskolan, där läskunnigheten är något som fortfarande övas. Dessa elever är 

fortfarande så unga och har inte kommit så långt i sin utveckling. Bengt är lärare och 

specialpedagog på särgymnasiet där han beskriver skillnader mellan eleverna på de 

nationella och de individuella programmen. Eleverna på de nationella programmen 

uppfattas av Bengt ha lättare svårigheter än eleverna på de individuella programmen. 

Avsikten med de nationella programmen är att eleverna ska ha möjligt att ta sig in i 

arbetslivet vilket medför att endast elever som uppnår vissa kriterier går på 

särgymnasiet.  

 

4 Tolkning och av resultatet  

Nedan följer en tolkning av empirin med utgångspunkt ifrån de valda teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

4.1 Fenomen 

Fenomen förklaras som en upplevelse av det tillgängliga. Fenomenologin fokuserar 

därför på att beskriva hur ting visar sig för oss genom vår omedelbara upplevelse av 

dem (Allwood & Erikson 2017, 92). Genom informanternas berättelser blottas deras 

individuella uppfattningar av fenomen. Utgångspunkten för studien var att fokusera på 

informanternas uppfattningar av fenomen som svårigheter och dilemman, 

kommunikativa hjälpmedel och elever som kommunikativa medmänniskor. Nu i 

efterhand har dessa fenomen varit svåra att isolera och förklara då informanternas 

berättelser av uppfattningar av dessa fenomen sällan behandlas separerade från andra 

fenomen. Uppfattningar av svårigheter och dilemman behandlas i direkt anslutning till 

uppfattning av eleven vilket medför att dessa två fenomen påverkar och formar 

varandra. Uppfattningar av svårigheter och dilemman ställs i relation till uppfattningar 

av hur ramfaktorer inom skolan, så som tid och resurser, påverkar metoderna för att 

bemöta de svårigheter som uppstår. Att på djupet förstå essensen i informanternas 

uppfattningar av fenomen är svårt och kräver betydligt mer djupgående undersökningar 

än bara intervjufrågor. Det skulle vara intressant att komplettera intervjuerna med 
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observationer för att analysera informanternas handlingar då uppfattningar av fenomen 

gestaltas och uttrycks i den individuella livsvärld där fenomen praktiseras. Nu i 

efterhand tycks intervjufrågorna ha varit för ytliga för att sträcka sig mot den avlägsna 

och svårfångade essensen i informanternas uppfattningar. Trots detta bidrar 

informanternas berättelser till ledtrådar som synliggör centrala komponenter i deras 

uppfattningar.  

Uppfattningar av svårigheter och dilemman beskrivs i relation till elevens säregna 

problematik där elevens olika behov och förutsättningar påverkar kommunikationen 

som sker. Svårigheter och dilemman uppstår som två skilda fenomen men i samma 

aktivitet där lärarna uppfattar en problematik och svårighet i elevers kommunikativa 

färdigheter som beror på en funktions eller utvecklingsstörning. Samtidigt uppfattas 

denna problematik skapa svårigheter och dilemman för lärarna att förstå och nå fram till 

eleven. Informanternas berättelser visar på uppfattningar av att svårigheter och 

dilemman som uppstår i kommunikationen med eleverna består av en problematik hos 

eleven som på grund av en utvecklingsstörning har kommunikativa svårigheter. 

Samtidigt uppfattas svårigheter och dilemman finnas i samspelet mellan eleven och 

läraren där läraren har svårt att förstå och göra sig förstådd. Dessa svårigheter och 

dilemman är det som informanterna uppfattar skapar behovet av visuella hjälpmedel, 

som enligt informanternas uppfattningar, i många fall är avgörande för elever 

kommunikativa praktiserande och utveckling. Informanternas uppfattningars av 

hjälpmedel ställs i direkt relation till eleven och de svårigheter och problem som uppstår 

i den bristande kommunikationen. Uppfattningar av svårigheter och dilemman, visuella 

hjälpmedel och elever som kommunikativa medmänniskor tycks relatera till varandra i 

en sådan grad att det är svårt att hålla dem isär. Informanterna berättar om dessa tre 

fenomen som delvis överlappar varandra vilket visar sig i transkriptionerna av 

intervjuerna där ett fenomen behandlas under flera olika frågor. 

Trots de riktade frågeställningarna hanteras flera olika fenomen i informanternas 

resonemang. Åter igen visar detta på en problematik i att försöka fånga fenomens 

essens, fenomens inre naturliga tillstånd, då varje fenomen smälter samman och 

förändrar varandra. Att förstå det inre väsen hos fenomen som dilemman och 

svårigheter blir svårt eftersom lärarna beskriver en uppfattning av elever som unika, 

med unika svårigheter och förutsättningar vilket medför en anpassad kommunikation. 

Att på djupet undersöka fenomen inre väsen måste därför ställas i relation till varje 

enskild elev. Även om lärarna beskriver elevers säregenskaper, som egentligen skulle 
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innebära lika många perspektiv på fenomen som dilemman och svårigheter som det 

finns elever, beskriver lärarna en generalisering av dilemman och svårigheter där alla 

elever inom särskolan hanteras som ett gemensamt fenomen med liknande övergripande 

kommunikativa svårigheter.  Där elever har koncentrationssvårigheter och svårt att 

uttrycka sig. 

Eleverna uppfattas som kompetenta med en potential till att kunna utvecklas men att 

individuella svårigheter begränsar eleverna. Bengt beskriver hur han anser att vissa 

elever med ett genuint intresse skulle kunna klara av en kurs på universitetet även om 

eleven har en funktionsnedsättning som innebär inlärningssvårigheter. Anna beskriver 

hur det inte finns något tak för vad elever kan lära sig och beskriver hur olika 

hjälpmedel främjar barns kommunikativa färdigheter och förståelse. Detta indikerar att 

de båda lärarna har en uppfattning av att särskolans elever, trots sina kommunikativa 

svårigheter är bildningsbara.  

 

4.2 Livsvärld 

Särskolan förstås i denna studie som handlingsrum, som livsvärldar där lärarnas olika 

uppfattningar, erfarenheter av fenomen praktiseras. Båda informanterna beskriver 

erfarenheter och uppfattningar av fenomen på liknande sätt, trots att de verkar inom 

olika institutioner. Olikheter och likheter mellan informanternas arbetsplatser kan 

diskuteras, där det finns både klara olikheter och likheter mellan vilka elever som deltar 

inom de olika skolverksamheterna, där elever har olika svårigheter och åldrar men där 

de både verksamheterna gemensamt riktar sin undervisning mot elever som inte klarar 

skolgång på grund av utvecklingsstörningar. Profileringen av informanterna som var ett 

försök att ge en inblick till informanternas bakgrund. Nu i efterhand kan dessa behövt 

gå mycket djupare då de visar på en ytlig bild av informanternas bakgrund. Vad som 

profileringarna genererade var att de visar på hur informanterna har erfarenheter av 

socialt arbete mot människor med svårigheter. Informanterna beskriver hur de har ett 

genuint intresse, och drivs av att arbeta med människor med olika problem och 

svårigheter. Analysen av transkriptionerna, beskriver inte individuella livsvärldar utan 

snarare hur kommunikationen bidrar till mötet mellan livsvärldar.  

Brister i kommunikationen mellan lärare och elever tyder på en divergens mellan 

elevernas och lärarnas olika livsvärldar där den bristande kommunikationen skapar 
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avstånd och missförstånd. Den lyckade interpersonella kommunikationen blir därför en 

brygga som förbinder elevers och lärares livsvärldar som i en första anblick skiljs av ett 

hav av olika uppfattningar och förståelse. Lärarnas försök till att hitta metoder för att nå 

fram till eleverna blir viktiga moment som får elevernas och lärarnas livsvärldar att 

mötas. Elevers olika behov och svårigheter bidrar till olika sätt att hantera och förhålla 

sig till omvärlden vilket skapar livsvärldar som skiljer sig markant åt från livsvärldar 

hos personer utan funktionsnedsättningar eftersom de har andra möjligheter och 

metoder för att skapa förståelse av olika fenomen.  

De båda lärarna beskriver en frustration hos elever som inte förstår eller som inte kan 

uttrycka sig. Samtidigt beskrivs elever uttrycka glädje om kommunikationen fungerar. 

Detta kan visa på hur möten mellan livsvärldar kan väcka grundläggande känslor både 

hos lärare och elever där lärarna kan känna osäkerhet av att inte kunna nå fram till sina 

elever och eleverna känner frustration.  

 

5 Sammanfattning  

Utifrån analysen och tolkning av resultatet framgår det att de svårigheter och dilemman 

som uppstår i kommunikationen mellan lärare och elever uppfattas av informanterna 

beror på individuella svårigheter hos eleverna där en utvecklings- eller 

funktionsnedsättning i de flesta fall orsakar bristfälliga kommunikativa färdigheter. 

Elever med en utvecklingsstörning uppfattas av informanterna har en längre 

inlärningsprocess vilket medför att dessa elever behöver längre tid för att lära sig. 

Läraren på särskolan ställs inför svårigheten med att nå fram till eleverna, där läraren 

hela tiden måste finna individanpassade metoder för att kunna kommunicera med varje 

elev. Undervisningsplaneringar måste individanpassas efter elevernas förutsättningar 

och intresse. En god individ anpassad kommunikation uppfattas som central för elevers 

lärande och utveckling.  

 

Informanternas uppfattningar kring visuella hjälpmedel tyder på att det finns klara 

behov av visuella hjälpmedel, speciellt i de fall då eleven har en problematik med 

dövhet och minnessvårigheter. Visuella hjälpmedel uppfattas vara viktiga redskap i 

lärarens metod för att nå fram till eleven. Visuella hjälpmedel som bilder och tecken 

uppfattas som viktiga komplement till talet där tecken och antingen fotografiska eller 
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grafiska bilder förstärker talet. Styrkor hos bilder beskrivs vara att de inte försvinner, att 

de existerar som materiella ting. 

Elever uppfattas som kompetenta individer med en potential till att utvecklas men bara 

till en viss nivå. Individuella svårigheter begränsar elevernas utveckling. Eleverna 

uppfattas som antingen extroverta eller introverta där nivån på aktivitet och passivitet 

gentemot kommunikation skiljer sig mellan varje elev. Särskoleelever uppfattas därför 

vara lika motiverade till att kommunicera som övriga elever.  

 

6 Diskussion  

Utgångspunkten för forskning ska enligt Husserl, vara subjektets livsvärld som utgör 

grunden för mänskliga antaganden (Bengtsson 2005, 115).  Livsvärlden är grunden till 

våra handlingar och erfarenheter genom vilka vi gestaltar vår förståelse av världen 

(Bengtsson 1998, 97). Särskolan förstås i denna studie som handlingsrum, som 

livsvärldar i vilka lärarna praktiserar och tillämpar individuella uppfattningar och 

erfarenheter av fenomen.  Livsvärlden finns i tanken, den är av en mental karaktär, 

uppbyggd av erfarenheter och upplevelser.  Att säga att det är möjligt att till fullo förstå 

en livsvärld är att vara ignorant, livsvärlden är helt enkelt för komplex, för 

svåröverskådlig. Endast genom informanternas egna berättelser kan vi få en inblick i 

deras livsvärld. Men problemet kvarstår, kan en livsvärld förklaras, räcker språket till? 

Kommunikation som fenomen existerar inte endast som ett världslig, observerbart och 

praktiserad färdighet och utan existerar också i tanken. Alla har vi uppfattningar av vad 

kommunikation innebär och betyder för oss själva. Men våra uppfattningar kan omfatta 

flera aspekter av samma fenomen. Fenomen som kommunikation kan uppfattas ur olika 

perspektiv. Kommunikation kan ske på olika sätt, den kan ske verbalt och icke verbalt, 

kommunikation kan användas till gott men också ont, kommunikation kan ske genom 

olika kanaler och medier och med hjälp av olika hjälpmedel.  Kommunikation kan ses 

som handling som sprider information men samtidigt som en färdighet för att inhämta 

kunskap. Vi kan uppfatta kommunikation från flera olika vinklar vilket medför att 

fenomenet och begreppet kommunikation blir otroligt brett och nyanserat. Att tillämpa 

ett fenomenologiskt synsätt för att skapa kunskap är svårt, dels på grund av att 

informanterna måste genom språket uttrycka uppfattningar och känslor vilket kan vara 

problematiskt då både känslor och tankar är flyktiga, diffusa och ibland svåra att sätta 

ord på. Även om det skulle vara möjligt att språkligt förmedla uppfattningar återstår 
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problemet hos mottagaren som måste tolka och förstå. Åter blir kommunikationen ett 

möte mellan två livsvärldar där individuella meningsfulla världsuppfattningar möts. Just 

detta möte anser jag är möjligt men bara till en viss nivå. Jag personligen uppfattar, efter 

denna studie att den individuella livsvärlden är svår att rubba och omöjligt att helt 

lämna. Den har en för stark dragningskraft och innehåller ett allt för komplext nät av 

fenomen som uppslukar och uppslukas av varandra. Det är klart att livsvärlden kan 

förändras, hur skulle vi annars kunna lära oss något nytt? Men grundläggande 

världsuppfattningar är svåra att förändra, om inte annat är de omöjliga att till fullo 

förklara genom språket. Språket räcker inte till. Det kan bara ge en ytlig inblick ti en 

persons uppfattningar, vilket kan i många fall vara viktigt nog. De kan till en viss del 

förändra våra uppfattningar, ge nya kunskaper och perspektiv. Att undersöka lärans 

uppfattningar har bidragit till att jag utvecklat en förståelse för hur det pedagogiska och 

didaktiska arbetssättet inom särskolan går till.  För framtida forskning som vill tillämpa 

ett fenomenologiskt synsätt kan jag rekommendera att noggrant planera varje 

intervjufråga och rikta frågan mot ett väl definierat fenomen. Det skulle vara intressant 

att gå ännu djupare med en kvalitativ undersökning som enbart riktar sig mot en enda 

lärare för att på så sätt nå ännu djupare mot fenomenets essens.  Det skulle vara 

intressant att undersöka uppfattningar både hos de lärare som arbetar med elever och 

ställa dessa i relation till uppfattningar hos föräldrar och rektorer.  

 

För att återgå till studiens inledning, där på restaurangen vid bordet med de pratglada 

kvinnorna, är jag nu övertygad om att deras utstrålning av medmänsklighet, 

omtänksamhet, beslutsamhet kommer ur en livsvärld fylld av erfarenheter av att nå 

fram, hjälpa och förstå andra människor. Det rika inom kvinnorna var kunskap, en 

kunskap som jag genom denna studie bara har börjat att tillägna mig.  
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