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Intresseområdet i detta examensarbete är särskoleelever som befinner sig på en tidig 
utvecklingsnivå och saknar förmåga att tala. Dessa elever behöver ett alternativt 
kommunikationssätt för att kunna samspela med andra människor och för att kunna delge sina 
tankar och känslor. Särskolan har uppdraget att arbeta för att alla elever ska ha ett fungerande 
kommunikationssätt. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur några lärare på särskolor och 
hur en logoped vid en barn- och ungdomshabilitering gör för att bedöma vilket alternativt 
kommunikationssätt varje barn och ungdom de arbetar med ska använda.  
 
Den teoretiska utgångspunkten är begreppet kommunikation samt forskning om kommunikation 
kopplat till utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Studien är kvalitativ med intervjuer 
av lärare som arbetar på särskolor samt intervju med en logoped vid en barn- och 
ungdomshabilitering. 
 
Resultatet visar att de intervjuade lärarna vid särskolorna prövar sig fram genom observationer 
och använder tidigare erfarenheter för att bedöma vilket alternativt kommunikationssätt deras 
elever ska använda. Logopeden använder ett frågeformulär vid bedömningen. Vidare 
framkommer att samverkan i arbetslaget är viktig vid bedömning av elevernas 
kommunikationsnivå och i arbetet med att utveckla elevernas kommunikation. 
 
 

Sökord: utvecklingsstörning, tidig utvecklingsnivå, alternativ och kompletterande kommunikation 

       
   

  



                                  Innehåll 
 
Abstract 
                                                                                                         Sid. 
1 Inledning ......................................................................................................................1 
 1.1 Syfte .........................................................................................................................1 
  1.2 Frågeställningar .....................................................................................................1 
   1.3 Uppsatsens disposition ........................................................................................2 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................................................2 
 2.1 Kommunikation .....................................................................................................2 
 2.1.1 Blooms & Laheys kommunikationsmodell ..................................................3 
         2.1.2 Förutsättningar för kommunikation ............................................................3 
        2.1.3 Anknytning .....................................................................................................4 
         2.1.4 Kommunikationsutveckling ..........................................................................4 
         2.1.5 Olika former av kommunikation ..................................................................5 
         2.1.6 Kommunikativ kompetens ............................................................................5 

   2.2 Människosyn – elevsyn .......................................................................................6 
        2.2.1 Bemötande ......................................................................................................6 

  2.3 Begåvning ...............................................................................................................7 
         2.3.1 Uttrycksnivåer ................................................................................................8 

  2.4 Utvecklingsstörning .............................................................................................9 
          2.4.1 WHO:s klassifikation av funktionshinder .................................................10        
 2.4.2 Beskrivning av några funktionshinder .......................................................10 
         2.4.3 Särskola .........................................................................................................11 
         2.4.4 Läroplaner och kursplaner .........................................................................11 

    2.5 Kartläggning för bedömning av kommunikationssätt ...............................12 
        2.5.1 Faktorer hos personen som behöver alternativ kommunikation ............12 
         2.5.2 Faktorer hos personer i omgivningen ........................................................13 
         2.5.3 Faktorer i miljön ..........................................................................................13 
          2.5.4 Samspel ..........................................................................................................13 
          2.5.5 Kartläggningsmaterial .................................................................................13 

 2.6 Tekniker för att möta barn och ungdomar i kommunikations- 
  svårigheter ............................................................................................................14     
  2.6.1 Lilli Nielsens samspelstekniker ...................................................................14 
        2.6.2 Alternativ och Kompletterande Kommunikation .....................................15 
  2.7 Tidigare forskning om barn och ungdomar på tidig 
  utvecklingsnivå och kommunikation ............................................................16 
           2.7.1 Kommunikationssätt ....................................................................................16 
         2.7.2 Kartläggning .................................................................................................16 
         2.7.3 Studier av samspel ........................................................................................16 

3 Empirisk undersökning ......................................................................................18 
  3.1 Metod .....................................................................................................................18 



 3.2 Urval........................................................................................................................18 
  3.2.1 Beskrivning av eleverna ...............................................................................19  
  3.2.2 Hur eleverna är organiserade i undervisningen ........................................19 
          3.2.3 Beskrivning av barnen och ungdomarna som logopeden arbetar med ..19 
 3.3 Genomförande .....................................................................................................19 
 3.4 Etiska ställningstaganden ..................................................................................20 
 3.5 Validitet och trovärdighet .................................................................................20    

 3.6 Resultat av intervjuer med lärare ....................................................................21 
    3.6.1 Kommunikationssätt ....................................................................................21 
     3.6.2 Bedömning av kommunikationsnivå ..........................................................21 
     3.6.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt .......................................22         
     3.6.4 Hur lärare och elever arbetar med kommunikationsträning ..................22 
     3.6.5 Svårigheter i kommunikationen och önskemål om rådgivning ...............23 
      3.6.6 Sammanfattning ...........................................................................................24 

 3.7 Resultat av intervjun med en logoped vid en barn- och  
   ungdomshabilitering ..........................................................................................24 
       3.7.1 Kommunikationssätt ....................................................................................24 
           3.7.2 Bedömning av kommunikationsnivå ..........................................................24 
       3.7.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt .......................................25 
      3.7.4 Hur logopeden arbetar med kommunikationsträning ..............................25 
      3.7.5 Svårigheter i kommunikationen .................................................................26      
      3.7.6 Sammanfattning ...........................................................................................26 

4 Analys .........................................................................................................................26 
 4.1 Kommunikationssätt ..........................................................................................26 
 4.2 Bedömning av kommunikationsnivå .............................................................27 
   4.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt ..........................................27 
 4.4 Arbetssätt för att utveckla kommunikationen ..............................................27 
 4.5 Svårigheter i kommunikationen ......................................................................28 

5 Diskussion ................................................................................................................28 
  5.1 Kommunikationssätt ..........................................................................................28 
  5.2 Bedömning av kommunikationsnivå .............................................................30 
   5.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt ..........................................30 
   5.4 Arbetssätt för att utveckla kommunikationen ..............................................30 
   5.5 Svårigheter i kommunikationen ......................................................................31 
 5.6 Metoddiskussion .................................................................................................31 
 5.7 Avslutande reflektioner .....................................................................................32 

6 Referenser .................................................................................................................34 
    
 Bilagor 
    1. Frågor till lärare 
    2. Frågor till logoped



 1

1 Inledning  
Ett grundläggande behov hos varje människa är att samspela med andra människor för att 
uttrycka sina tankar, känslor och sin vilja. Självkänslan stärks av att kunna kommunicera. 
Att använda tal och skriftspråk är för flertalet de naturliga sätten att kommunicera på. Men 
alla kan inte tala, läsa och skriva. I särskolan där jag arbetar och i särskolor där jag tidigare 
arbetat har jag träffat flera elever med mycket begränsad förmåga, eller till och med utan 
kända förutsättningar, att utveckla en kommunikativ färdighet. Det är barn och ungdomar 
med utvecklingsstörning vilka befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. De har svårigheter 
att förmedla sina tankar, behov och sin vilja så att de blir förstådda av andra människor. 
Speciellt svårt är det för dem som dessutom har grava rörelsehinder och synnedsättningar. 
De kan inte peka på det de vill ha eller ta med någon för att visa hur de tänker. Deras 
kommunikation med mimik, kroppsspråk, ljud och skrik är svår att förstå.  Min erfarenhet 
är att det är vanligt att uttrycken tolkas efter personalens egna intressen och behov. Jag har 
hört vuxna prata om dem med varandra istället för att tala till dem och vänta på svar. 
Många gånger har jag sett elever hanteras vid till exempel matning och påklädning istället 
för att göra dem aktivt delaktiga i att äta själv och hjälpa till att klä på sig. Frustration som 
ibland blir till aggressionsutbrott skulle kanske ha kunnat undvikas om eleven haft 
möjlighet att framföra sina tankar.  
 
För att personer som inte kan tala ska bli respekterade, kunna uttrycka vilja och kunna 
påverka sin egen livssituation behöver de ett annat sätt än talat språk att kommunicera 
med. Bedömningsgrunden för detta ska vara barnens, ungdomarnas och de vuxnas 
utvecklingsnivå samt funktionsnivå och inte ålder. Några av målen i kursplanerna för 
särskolan är att eleverna ska kunna använda kommunikationshjälpmedel och kunna 
kommunicera för att påverka sin omgivning. Det finns alternativa kommunikationssätt till 
talat språk. Men hur vet lärare vilket sätt som är bäst för varje elev? Hur går de tillväga för 
att ta reda på detta? För att få svar på dessa frågor har några lärare som arbetar på särskolor 
intervjuats i denna studie. Eftersom det kan vara svårt att göra denna bedömning är det 
intressant att få reda på hur några lärare gör i sin verksamhet. Logopeder vid barn- och 
ungdomshabiliteringar arbetar med att hjälpa barn och ungdomar att förbättra sin 
kommunikation. De gör bedömningar och föreslår alternativa kommunikationssätt samt 
förskriver kommunikationshjälpmedel. För att få ett annat perspektiv än lärarnas på hur 
bedömningar av alternativa kommunikationssätt kan ske, har även en logoped vid en barn- 
och ungdomshabilitering intervjuats. Lärare har en pedagogisk utbildning medan en 
logoped har en medicinsk utbildning. Medför detta att lärare och logopeder har olika 
utgångspunkter vid bedömning av alternativa kommunikationssätt? 
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utifrån forskning och praktisk verksamhet ta reda på vad som 
görs och skulle kunna göras för att hitta alternativa kommunikationssätt till elever som 
befinner sig på en tidig utvecklingsnivå.  
 
1.2 Frågeställningar 

• På vilka sätt kommunicerar barn, ungdomar och vuxna på tidig utvecklingsnivå? 
• Vilka bedömningsstrategier används vid fastställande av kommunikationssätt? 
• Hur sker arbetet med att utveckla elevernas kommunikation? 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats inleds med en teoretisk bakgrund med beskrivning av begreppen 
kommunikation, människosyn – elevsyn, bemötande, begåvning, utvecklingsstörning samt 
några funktionshinder. Därefter följer en kort redovisning av vad några forskare anser 
behöver kartläggas vid bedömning av alternativa kommunikationssätt. Sedan kommer 
exempel på tekniker för att möta barn och ungdomar i kommunikationssvårigheter. I nästa 
avsnitt redovisas forskning om barn och ungdomar som befinner sig på en tidig 
utvecklingsnivå och deras kommunikation. Sedan redovisas svaren från intervjuerna med 
lärarna som arbetar på olika särskolor och intervjusvaren från logopeden vid en barn- och 
ungdomshabilitering. Uppsatsen avslutas med analys och diskussion av resultaten kopplat 
till den teoretiska bakgrunden samt avslutande reflektioner.    
 
2 Teoretisk bakgrund  
2.1 Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare, som betyder att något 
blir gemensamt. Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö (1998) beskriver 
en enkel modell av kommunikation så att någon sänder ett meddelande utifrån sina tankar 
med talspråk, kroppsspråk, mimik och tonfall. Meddelandet når fram till mottagaren som 
reagerar på det och ger ett svar till sändaren som nu blir mottagare. I kommunikationen 
både ger vi och tar emot information. Kommunikationen har fyra funktioner enligt Linell 
(1982). Dessa är att uttrycka känslor, att påverka andra, att informera samt att etablera och 
upprätthålla kontakt med andra. Nilsson & Waldemarson (1994) menar att vi genom 
kommunikationen vill få vår identitet bekräftad.  
 
Forskare har olika synsätt på begreppet kommunikation beroende på vilken utgångspunkt 
de har i sin forskning som psykologi, sociologi, språkvetenskap och pedagogik eller om de 
utgår från en praktisk verksamhet. Nilsson & Waldemarson (1994) anger två 
kommunikationsteorier. Kommunikation kan dels ses som en process där meddelanden 
överförs på ett visst sätt och med hjälp av olika kanaler. Här är sändare, mottagare och den 
sociala situationen där kommunikationen sker i fokus. I ett annat synsätt är betydelsen i 
fokus och kommunikationen är en situation där människor skapar och överför betydelser. 
För personer med funktionshinder anser flera forskare att det processfokuserade synsättet 
stämmer bäst (Johansson 1988, Björck-Åkesson, Brodin & Fäldt 1997, Brodin 2005). 
Brodin (2005) beskriver kommunikation som en ”social process som bygger på 
ömsesidighet och innebär att man delar erfarenheter, känslor och handlingar” (s. 5). 
Johansson (1988) definierar kommunikation som ”den process då en människa påverkar en 
eller flera andra människor till ett svar av något slag. Kommunikationen kan vara mycket 
medveten och avsiktlig men också helt omedveten och oavsiktlig” (s. 9). Winlund (1996) 
tar upp att det också måste finnas vilja till samspel och att de som ska kommunicera 
behöver förstå varandras språk för att det ska bli en kommunikation. Nilsson & 
Waldemarson (1994) menar att i samspelet med en annan människa kan vi skapa kontakt 
och en nära relation eller stöta bort personen och skapa avstånd. Olsson (1995) anser att 
kommunikationen får en funktion först när den uppfattas av någon som bryr sig om och 
reagerar på den. Hon menar vidare att det är mottagarens tolkning som till stor del avgör 
kommunikationens funktion. Nilsson & Waldemarson (1994) skriver att all 
kommunikation består av tecken och koder. De menar att bokstäver, ord, handlingar, 
signaler och symboler är tecken som står för någonting. De anger att skillnaden mellan 
signaler och symboler är att signaler bara har en betydelse medan symboler kan ha flera 
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betydelser i relation till det som de betecknar. Tecknen måste tolkas enligt ett kodsystem 
som anger hur tecknen ska användas. Inom en kultur utvecklas gemensamma koder och 
överenskommelser vilka de som lever inom kulturen lär sig att tolka och förstå (Nilsson & 
Waldemarson 1994).  
 
Den definition av begreppet kommunikation som forskningsstiftelsen ALA (Anpassning 
till Liv och Arbete) står för är: ”Kommunikation är när budskap/mening överförs mellan 
personer” (Olsson 1995 s. 76). Olsson urskiljer tre komponenter i denna definition. Dessa 
är budskapet, överförandet av budskapet och samspelet mellan personerna. Bloom & 
Lahey har utarbetat en modell för kommunikation med liknande innehåll (Granlund & 
Olsson 1987).  
 
2.1.1 Blooms & Laheys kommunikationsmodell 

Bloom & Lahey (1978) menar att språket och kommunikationen har tre dimensioner. Den 
första dimensionen är språkligt innehåll, det vill säga vad kommunikationen handlar om. 
Nästa dimension är språklig form, hur språket framställs. Den tredje dimensionen avser hur 
språket används, varför kommunikationen sker. De menar att innehåll, form och 
användning samverkar i barnets språkutveckling. När barnet kommunicerar på ett medvetet 
och avsiktligt sätt har de tre dimensionerna integrerats i barnets språk och barnet har 
utvecklat kommunikativ kompetens (Bloom & Lahey 1978). Denna modell har flera 
forskare som till exempel Granlund & Olsson (1987) och Brodin (1991) använt sig av i 
sina studier. 
 
2.1.2 Förutsättningar för kommunikation 

Flera forskare anser att förutsättningarna för språk och kommunikation är medfödda och 
utvecklas i samspelet med personer i barnets omgivning (Johansson 1988, Brodin 2005). 
Johansson (1988) skriver att barn med utvecklingsstörning tar emot och bearbetar 
sinnesintryck på ett konkret sätt och detta kan leda till begränsningar i barnets utveckling. 
Hon menar att stimulansen i barnets miljö därför behöver anpassas väl till barnets 
möjligheter och förutsättningar för att barnet ska utvecklas så mycket som möjligt.  
  
Söderbergh (1988) skriver att barnets första kommunikation sker med ögonkontakt och 
blickar. Hon menar att synen därmed har stor betydelse i kommunikationen och att 
synnedsättningar innebär ett hinder i kommunikationsutvecklingen. Brodin (1991) redogör 
för synens, hörselns och motorikens betydelse för utvecklingen av kommunikationen. Hon 
tar upp att barnet utforskar omgivningen med sina sinnen och sin kropp i aktivitet samt att 
samordningen mellan öga och hand tränas bra när barnet är i upprätt läge. Hon skriver 
vidare att en bra handmotorik är viktig för att kunna göra tecken i teckenkommunikation 
och för att kunna peka. Brodin menar att handmotoriken även har betydelse för 
möjligheten att sträcka sig efter föremål samt för att kunna gripa och lämna ifrån sig saker i 
ett samspel med andra människor. Johansson (1988) framhåller vikten av att kunna imitera 
en annan person. Hon beskriver att det krävs förmåga att uppfatta ett uttryck, minnas det 
för att sedan kunna återskapa samma mönster för att kunna imitera. Brodin (1991) menar 
att kommunikationen ska ses i ett helhetsperspektiv där faktorer hos barnet, den vuxne och 
den omgivande miljön beaktas. 
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2.1.3 Anknytning 

Ett barn som ska lära sig att kommunicera behöver få gensvar av någon som är lyhörd för 
barnets försök till samspel så att barnet upplever mening med att kommunicera (Björck-
Åkesson m.fl. 1997). Bowlby (1994) studerade små barn och deras föräldrar och fann att 
barn normalt utvecklar en känslomässig bindning till en föräldragestalt från och med när 
barnet är ett halvår gammalt. Bowlby för fram att det bemötande barnet får från sina 
vårdare har stor betydelse för barnets möjlighet att knyta an till den vårdande personen. 
Han menar att det är viktigt att personen finns till hands, är lyhörd och kan ge barnet stöd 
och tröst när det behöver. Björck-Åkesson m.fl. (1997) framhåller att det ofta blir 
störningar i utvecklingen av kommunikationen för barn med funktionshinder. De menar att 
barnet kanske inte kan kommunicera på ett sätt som föräldern förväntar sig och att 
föräldern därför inte uppfattar något svar från barnet och kanske slutar att försöka tala till 
barnet. Barnet upplever då inget gensvar. Kadesjö (1992) skriver att olika barn har olika 
temperament och att vissa barn är svårare än andra att förstå när de tar kontakt. Kadesjö 
menar att samspelet mellan barn och föräldrar formas av föräldrarnas förmåga att 
tillfredsställa barnets behov samt på barnets speciella egenskaper och sätt att uttrycka sig 
på. Terneby (2000) skriver att även personer med grava skador och som befinner sig på en 
mycket tidig utvecklingsnivå har stor kompetens om personer i omgivningen är lyhörda 
och har kunskaper för att kunna uppfatta kommunikationen. 
  
2.1.4 Kommunikationsutveckling 

Söderbergh (1988) skriver att barnet är förberett för kommunikation med andra människor 
direkt efter födseln och att barnet redan vid några veckors ålder deltar i jollerdialog med en 
vuxen. Hon framhåller att blicken och leendet är viktiga för att skapa kontakt. Dahlgren, 
Dahlgren Sandberg & Hjelmquist (2000) skriver att ögonkontakt, blickriktning, 
ansiktsuttryck, kroppsrörelser, gester, skrik och andra ljud är viktiga i kommunikationen 
innan språket har utvecklats. När både barnet och den vuxne riktar sin uppmärksamhet mot 
samma mål benämns detta ”delad uppmärksamhet”. Denna form av kommunikation är en 
viktig del i barnets utveckling av samspelsförmågan. 
 
               Genom ögonkontakt och blickriktning styr barnet den andres uppmärksamhet  
               mot sig själv eller mot föremål i omgivningen. Det ger motparten en impuls att  
              tala om det som finns i barnets omedelbara närhet och skapar en gemensam bas  
               för kommunikation. Denna så kallade ’delade uppmärksamhet’ (joint attention)  
               har stor betydelse för den kommunikativa utvecklingen, en förmåga som utvecklas  
               under barnets första halvår” (Dahlgren m.fl. 2000 s. 232).  
 
Olsson (2006) menar att långvariga relationer utvecklas i den form av kommunikation som 
kallas ”delad uppmärksamhet”. Vid ungefär tio månaders ålder utvecklar barnet en 
avsiktlig, medveten och målinriktad kommunikation (Johansson 1988). Bloom & Lahey 
(1978) menar att de tre dimensionerna i språket form, innehåll och användning nu har 
integrerats i barnets språkutveckling.  
 
Carlsson (2004) skriver att många personer som har ett begåvningshandikapp saknar 
förutsättningar för en bra utveckling av förmågan att kommunicera. Hon menar att de kan 
ha svårigheter att samordna sinnesintryck och jämföra dem med tidigare erfarenheter, 
svårigheter med korttidsminnet, svårt att tolka andra människors kroppsspråk och mimik 
samt att påbörja och avsluta samtal. Björck-Åkesson m.fl. (1997) framhåller att hur stora 
svårigheterna i kommunikationen blir beror både på nedsatta funktioner hos personen med 
utvecklingsstörning och på faktorer i miljön. De menar att dessa faktorer påverkar 
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kommunikationens innehåll, den kommunikativa formen och den kommunikativa avsikten. 
Med kommunikativ avsikt menas om syftet med kommunikationen är styrande, 
kontaktskapande eller att rikta uppmärksamheten mot något som upplevs gemensamt. 
 
2.1.5 Olika former av kommunikation 

Kommunikation kan indelas i verbal och icke-verbal kommunikation (Nilsson & 
Waldemarson 1994, Granlund & Olsson 1987). Verbal kommunikation sker med ord 
medan icke-verbal kommunikation är budskap som förmedlas på andra sätt än med ord. 
Nilsson & Waldemarson (1994) räknar upp olika exempel på icke-verbal kommunikation 
som kroppsspråk, rörelser, gester, mimik, andningsrytm, tonlägen och betoning, tystnad, 
lukt, smak, färger, kläder, frisyr och kroppsmålning. De menar att icke-verbal 
kommunikation visar tankar, känslor, upplevelser, vilja, stämningar, avsikter, attityder och 
värderingar. Granlund & Olsson (1987) skriver att icke-verbal kommunikation kan ske 
avsiktligt eller oavsiktligt, medvetet eller omedvetet samt att kommunikationen är 
medveten när ord, text, bilder, symboler, tecken och gester används. De menar att 
omedveten kommunikation kan ske med ljud eller rörelser, vilka måste besvaras av någon 
för att det ska bli en kommunikation. De tar upp att det behövs kännedom om 
sammanhanget budskapet sker i och om andra budskap i situationen för att kunna tolka 
icke-verbala budskap. Brodin (2005) framhåller att inom handikappforskningen räknas alla 
verbala och icke-verbala uttryck som kommunikation och även mycket små tecken till 
kommunikation uppmärksammas. Björck-Åkesson m.fl. (1997) menar att tala och förstå 
talat språk är grundläggande för att kunna fungera i vårt samhälle men att även mimik, 
gester och andra icke-språkliga uttryckssätt används mycket. 
  
2.1.6 Kommunikativ kompetens 

Flera forskare skriver om kommunikativ kompetens, vilket innebär att man kan fungera i 
vardaglig kommunikation med personer i omgivningen. Den kommunikativa kompetensen 
formas i ett samspel mellan de personer som kommunicerar, den sociala och den fysiska 
miljön (Björck-Åkesson m.fl. 1997, Zachrisson, Rydeman & Björck-Åkesson 2002). 
Nilsson & Waldemarson (1994) menar att kommunikativ kompetens lärs in genom att se 
hur andra gör, genom instruktioner och att testa och pröva sig fram. Bloom & Lahey 
(1978) uttrycker att språklig kompetens är att kunna integrera innehåll, form och 
användning både i förståelsen och i produktionen av språket. Brodin (2005) tar upp att i 
kommunikativ kompetens ingår också att kunna svara på frågor och att bli förstådd av 
andra människor. ”Att knäcka koden kan för ett gravt utvecklingsstört barn vara att lära sig 
hur man drar uppmärksamheten till sig och hur man kan påverka omgivningen” (Brodin 
2005 s. 35). Hon skriver vidare att den kommunikativa kompetensen påverkas av olika 
funktionsnedsättningar och att syn, motorik samt begåvning har stor betydelse för hur 
meddelanden förmedlas och uppfattas. Brodin (2005) menar att det är lätt att komma i 
underläge för den som inte kan tala och att hamna i en svarandeposition. Granlund & 
Olsson (1987) fann i en undersökning att personer med grava begåvningshandikapp nästan 
enbart befann sig i en svarade samspelsroll i kommunikationen med personer i sin 
omgivning. Olsson (2006) har i senare forskning uppmärksammat att även barn på tidig 
utvecklingsnivå med flera funktionshinder deltar i samspel om kommunikationen inte 
behöver uppfattas som medveten. Holm, Holst, Balch Olsen & Perlt (1997) har studerat 
livskvalitet för personer med utvecklingsstörning och menar att förmåga att kommunicera 
ger möjligheter till inflytande över sitt eget liv och sina valmöjligheter och därmed har 
inverkan på livskvaliteten. 
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2.2 Människosyn – elevsyn 
Kihlman (2004) skriver att den människosyn som ska råda i vårt samhälle är att alla 
människor har samma värde, samma grundläggande rättigheter och samma rätt att bli 
respekterade. Varje människa har ett egenvärde oavsett vem hon är eller vad hon presterar. 
Det mänskliga livet har ett värde i sig. Detta fastslås i FN: s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna (Sisus 2003). I läroplanen (LpO 94) står att ”Eleven skall i skolan möta 
respekt för sin person och sitt arbete” (s.8).  Inom denna värdegrund finns olika synsätt på 
människan. Maltén (1998) skriver att den människosyn en lärare har, avspeglar sig i 
bemötandet av eleverna. Han menar att elevernas utveckling och lärande påverkas av det 
bemötande de får av sina lärare och att det därför är viktigt att lärare är medvetna om sin 
människosyn och sin elevsyn. 
  
2.2.1 Bemötande 

Att ge ett bra bemötande till människor med utvecklingsstörning handlar om att försöka 
förstå hur det är att ha en utvecklingsstörning, att byta perspektiv och se från den andres 
synvinkel (Sisus 2003). Nielsen (1999) anser att barn och ungdomar behöver mötas på sin 
utvecklingsnivå för att få rätt anpassade krav och förväntningar och kunna gå vidare i sin 
utveckling. Detta finns inskrivet i den läroplan som gäller för träningsskolan och 
grundsärskolan (LpO 94). Där står att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov” (s. 6). Thunman (2004) menar att det är viktigt att bli bekräftad 
som någon som har känsla, tillgångar och begränsningar för att man ska kunna bli ett 
”jag”. Hon skriver vidare att självkänslan påverkas av det bemötande en person får av 
människor i sin omgivning. Vidare menar hon att de attityder och värderingar som 
personer har avspeglar sig i bemötandet av andra människor.  
 
Renblad (2001) har i en studie sett att många personer med utvecklingsstörning är 
beroende av personal och anhöriga vilka ofta för deras talan och företräder dem i olika 
sammanhang. Hennes uppfattning är att människor med utvecklingsstörning i många 
situationer har förmåga att göra val och skulle kunna påverka sin situation även om de inte 
kan utföra allt själva. Hon menar att det är viktigt att få träna att göra val för att utveckla en 
positiv självkänsla. I studien uttalar personer med utvecklingsstörning i intervjuer att det är 
viktigt att bli bemött med respekt och att få hjälp vid behov, men varken för mycket eller 
för lite hjälp. Brodin (Renblad 2001) fann i studien Självuppfattning hos personer med 
utvecklingsstörning att bristande kommunikationsförmåga påverkar bemötandet som 
personerna får från människor i omgivningen. Tideman (2005) menar att en diagnos på ett 
funktionshinder kan medföra att personen får tillgång till en anpassad behandling och ett 
adekvat bemötande. Han fann i en studie att när vuxna personer fick veta att en elev hade 
en diagnos förändrades genast deras bemötande av eleven. Kravnivån på eleverna 
anpassades bättre. Eleverna fick tillgång till särskild kompetens. Vidare ökade elevernas 
kamratrelationer. 
 
Carlsson (2004) menar att ett bra bemötande är att ha rätt förväntningar på personer med 
utvecklingsstörning i ett samtal. Hon skriver att om förväntningarna på svaret från en 
person är för låga överförs detta till personen och samtalet blir ytligt. Hon framför att 
svaret är en spegling av hur personen bemöts. I skolan är det nödvändigt att ta sig tid att 
lyssna aktivt på elever som kommunicerar med ljud, kroppsspråk och andra alternativa 
kommunikationssätt. Danielsson & Liljeroth (1996) beskriver hur bemötandet av en 
människa kan ha antingen en positiv eller en negativ inverkan på hur kommunikationen 
med personen utvecklas. De för fram att ett positivt bemötande av människor kan stärka 
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deras självkänsla genom de tankar som finns bakom förhållningssättet. En persons 
förhållningssätt, menar de, framkommer i bland annat ord, gester, mimik, hur den andra 
personen ges utrymme i samspelet samt i tolkningen av den andres budskap. Den 
uppfattning som Danielsson & Liljeroth (1996) har om hur personer med fixeringar eller 
stereotypa beteenden ska bemötas är att tänka att allt handlande har en mening för 
personen och att försöka förstå och acceptera beteendet. De menar att ett sådant tänkande 
ger möjlighet att upptäcka intressen, känslor och behov som personen har och att dessa kan 
användas i meningsfulla sammanhang. 
 
2.3 Begåvning 
Kylén (1979, 1981) har utarbetat en teori om hur människans begåvning utvecklas i olika 
abstraktionsnivåer i tänkandet. Han räknar med fyra abstraktionsnivåer där den fjärde 
nivån motsvarar en vuxen persons fullt utvecklade begåvning. Utifrån dessa 
abstraktionsnivåer gör han en indelning av personer med utvecklingsstörning i A-, B- och 
C-stadiet. Personer som har en störning i begåvningsutvecklingen stannar på ett tidigare 
stadium och utvecklas inte ända upp till den fjärde nivån, D-nivån. Dessa 
begåvningsstadier är helt oberoende av ålder och anger endast hur begåvningen fungerar 
hos olika personer. 
 
En person på A-stadiet befinner sig på den första abstraktionsnivån. Kylén menar att barn 
med normal begåvningsutveckling befinner sig på denna abstraktionsnivå upp till omkring 
två års ålder. Begåvningen på A-stadiet motsvarar en intelligenskvot (IQ) upp till 35 mätt 
med intelligenstest. A-stadiet kan indelas i stadierna A1, A2 och A3 där A1 står för den 
lägsta begåvningsnivån. Personer som befinner sig på A-stadiet upplever känslor och 
behov på samma sätt som andra människor. Tids- och rumsuppfattningen är däremot 
begränsad och de upplever verkligheten ”här och nu” (Kylén 1981 s. 32). Ofta saknar de 
förmåga att tala och att förstå bilder. Kommunikationen sker med signaler och 
kroppsspråk. En person som befinner sig på A-stadiet kan benämnas ha en grav 
utvecklingsstörning. Det andra stadiet benämner Kylén B-stadiet och personer på detta 
stadium befinner sig på andra abstraktionsnivån. Denna nivå varar fram till sex, sju års 
ålder vid normal begåvningsutveckling och motsvarar IQ 35-50. B-stadiet kan indelas i 
B1- och B2-stadiet. Personer på B-stadiet talar och förstår bilder. De har viss 
antalsuppfattning och kan ordna sina sinnesintryck i kategorier. Tänkandet är fortfarande 
konkret och beroende av egna upplevelser. Den som befinner sig på B-stadiet kan anges ha 
en måttlig utvecklingsstörning. Personer som befinner sig på C-stadiet, enligt Kyléns 
indelning, tänker på den tredje abstraktionsnivån. Barn med normal begåvningsutveckling 
befinner sig på denna nivå fram till elva-tolvårsåldern. Personer på denna nivå har IQ 50-
70. De kan lära sig läsa, skriva och räkna till viss del. Den som befinner sig på C-stadiet 
kan betecknas ha en lindrig utvecklingsstörning.  
 
Kylén (1981) menar att begåvningen har tre funktioner. Den första funktionen är att ge 
förståelse av omvärlden och möjlighet att handla på ett förnuftigt sätt. Han menar att detta 
sker genom att sinnesupplevelser och erfarenheter ordnas i fem olika kategorier. Dessa 
kategorier är rum, tid, kvantitet, kvalitet samt orsak och verkan. De svarar mot frågorna 
var, när, hur mycket, vad och varför. Kylén menar att begåvningens andra funktion är att 
använda sinnesupplevelser och kunskaper för att utföra operationer. Han urskiljer två olika 
slags operationer, dels konkreta handlingsoperationer där en handling utförs och dels 
tankeoperationer som sker i tankarna. Den tredje funktionen som Kylén beskriver är att 
avbilda verkligheten genom att beteckna föremål, händelser och egenskaper med symboler. 
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Kylén (1979, 1981) delar in begåvningsutvecklingen i olika stadier. Även sätt att uttrycka 
kommunikation kan indelas i nivåer, enligt Winlund (1996). I figur 1 nedan tydliggörs 
förhållandet mellan Kyléns begåvningsstadier och Winlunds uttrycksnivåer. 
 
2.3.1 Uttrycksnivåer 

Winlund (1996) beskriver hur olika sätt att uttrycka kommunikation kan indelas i olika 
nivåer och används beroende på personens begåvningsnivå. På den första nivån används 
naturliga reaktioner som att gäspa, se ledsen eller glad ut. Dessa är omedvetna och kan 
vara kommunikation om den tolkas av omgivningen. Personer som befinner sig på det 
Kylén benämner A1-stadiet använder naturliga reaktioner och ”reaktionsspråk” (s. 23). 
Deras möjlighet att kommunicera är med kroppsspråk, mimik och ljud. På den andra nivån 
används handlingar och handlingssekvenser som kan vara omedvetna eller medvetna. 
Dessa uttrycks med ljud eller motorik och hör ihop med situationen. Det kan till exempel 
vara att någon tar en persons hand och för personen med sig till något som han eller hon 
vill visa. Det kan också vara att någon förflyttar sig själv till något intressant. Till den 
tredje nivån hör signaler som är en medveten kommunikation. Signalen är knuten till 
situationen. Ett exempel är när en person använder en mjölkkanna som signal och räcker 
fram den till någon som kan hjälpa till att hälla i mera mjölk. Handlingar och signaler är de 
vanligaste uttrycksnivåerna för personer som befinner sig på Kyléns indelning i A2-stadiet. 
Symboler används på den fjärde uttrycksnivån. Dessa symboler kan bestå av föremål, ord, 
tecken, bilder eller gester. Symboler gör det möjligt att uttrycka sådant som inte händer just 
nu utan något man varit med om tidigare eller som kommer att hända i framtiden. Personer 
som fungerar på A3-stadiet kan använda symboler för att kommunicera. Personer som 
kommunicerar på den femte uttrycksnivån har en stor förståelse av bilder och kan använda 
två eller flera ord i sina talade satser. Kommunikationskartor är användbara. Gestsymboler 
och enkla tecken kan läras in. De personer som kan kommunicera på denna uttrycksnivå 
befinner sig i början av B-stadiet.  
 

IQ 
Kyléns  
begåvnings- 
stadier 

 
Winlunds uttrycksnivåer 

A 1 
grav utv. st. 

Nivå 1: Naturliga omedvetna reaktioner som uttrycks med 
             kroppsspråk, mimik eller ljud 
Nivå 2: Omedvetna eller medvetna handlingar som uttrycks  
             med ljud eller motorik A 2 

 
grav utv. st. Nivå 3: Signaler som är knutna till situationen, medveten  

             kommunikation 

IQ 20-35 

A 3 
grav utv. st. 

Nivå 4: Symboler som föremål, ord, tecken, bilder, gester,  
             medveten kommunikation 

B 1 
måttlig utv. st. 

Nivå 5: Bilder, två ord eller flera, kommunikationskartor,  
             enkla tecken, medveten kommunikation IQ 35-50 B 2 

måttlig utv. st. 
 

IQ 50-70 C 
lindrig utv. st. 

 

IQ 70-
uppåt 

D 
normal utv. 

 

 
Fig.1 Förhållandet mellan beteckning av intelligenskvot, Kyléns begåvningsstadier och Winlunds  
         uttrycksnivåer.  
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2.4 Utvecklingsstörning 
Grunewald & Leczinsky (2005) beskriver utvecklingsstörning som en funktionsnedsättning 
i begåvningen vilken medför att personen behöver hjälp i det vardagliga livet. I 
specialmotiveringen till Omsorgslagen definieras utvecklingsstörning som  
 
               ... en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör  
                ett handikapp. Den sammanhänger med en under individens utvecklingsperiod 
                inträffad brist eller skada som i många fall är så betydande att personen behöver  
                stöd och hjälp i sin livsföring genom olika insatser för att kunna delta i samhällslivet  
                (Grunewald & Leczinsky 2005 s. 33).  
 
En persons utvecklingsperiod anses fortgå fram till sexton års ålder. Psykologiska, sociala 
och pedagogiska faktorer ska vägas samman när personens intellektuella förmåga bedöms 
(Grunewald & Leczinsky 2005). Grunewald (1996) skriver att begåvningen ska vara runt 
70 IQ och nedåt mätt med intelligenstest vid bedömningen om någon har en 
utvecklingsstörning. Vidare menar han att hänsyn även ska tas till personens förmåga att 
anpassa sig socialt och i sin miljö. Inom forskningsprojektet CHILD (Children Health 
Intervention Learning Development) pågår forskning om begreppet utvecklingsstörning. 
Forskare är eniga om att det innebär ”nedsättning i intelligens samtidigt med brister i 
adaptivt beteende” (CHILDa). Vidare skrivs att däremot inte alla är överens om 
definitioner och mätning av intelligens och adaptivt beteende.  
 
Brockstedt (2004) skriver att utvecklingsstörning i de flesta fall beror på skador i centrala 
nervsystemet vilka hämmar och försenar begåvningsutvecklingen. Han skriver vidare att 
begåvningen stannar på en viss abstraktionsnivå under resten av livet. Brockstedt menar att 
en utvecklingsstörning innebär att hjärnans intellektuella funktioner som att tänka, minnas, 
lösa problem, lära sig nya saker och att orientera sig i omgivningen fungerar på en lägre 
abstraktionsnivå än för den som har en normal begåvningsutveckling. Däremot har 
personer med utvecklingsstörning känslor precis som personer med normal begåvning. 
Han skriver vidare att personens erfarenheter påverkar förmågan att fungera i olika 
situationer, men sättet att hantera sinnesintryck och att tänka kvarstår. 
Hjälpmedelsinstitutet (2006) anger att utvecklingsstörningen kan medföra svårigheter för 
personen att lära sig läsa, skriva, att förstå text och siffror samt tid. Vidare tas upp att 
personer med utvecklingsstörning kan ha svårt att förstå orsak och verkan samt att 
generalisera en kunskap till en annan situation. Även korttidsminnet påverkas så att det kan 
vara svårt att komma ihåg flera saker samtidigt och att bedöma och jämföra information 
(Hjälpmedelsinstitutet 2006). Grunewald & Leczinsky (2005) skriver att långtidsminnet 
däremot inte är sämre än för personer med normal begåvning. De menar vidare att personer 
med utvecklingsstörning ofta har svårt för nya och ovana situationer och behöver mycket 
tid och upprepning vid inlärning.  
  
Brockstedt (2004) beskriver hur skadorna i centrala nervsystemet kan orsaka nedsättning 
av olika förmågor vilket kan bidra till hämning av begåvningsutvecklingen. Han skriver att 
motorik, syn och hörsel har stor betydelse för barnets utveckling. Ett barn som kryper 
skaffar sig information om saker i sin omvärld. Det skapar sig uppfattning om former på 
olika saker, om tid och rum genom att utforska omgivningen. Vidare skriver han att barnets 
förmåga att förflytta sig och ta saker och flytta på dem bidrar till förståelsen av orsak och 
verkan. Han menar att rörelsehinder, syn- och hörselnedsättningar därmed hämmar 
begåvningsutvecklingen. 
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Thunman (2004) påpekar att bemötandet och vilken förståelse personen med 
utvecklingsstörning får av människor i sin omgivning har stor betydelse för hur stora 
svårigheterna blir. Den hämmade begåvningsutvecklingen i relation till den miljö och de 
krav samhället ställer kan bli ett handikapp för personen (Brockstedt 2004).  Holm m.fl. 
(1997) fann i sin forskning att begåvningshandikappet kan förstärkas av svårigheter att 
kommunicera med andra människor.  
 
Granlund & Björck-Åkesson (1997) skriver att även temperament, reaktivitet och 
förmågan att reglera sina känslouttryck har betydelse för hur personer med 
utvecklingsstörning bearbetar information, bemöter personer i sin omgivning och bemöts 
av andra. Med temperament menas en persons beteendestil. Reaktivitet är personens 
medfödda sätt att reagera med en viss intensitet på olika händelser. Självreglering visar sig 
i en persons förmåga att vara målinriktad, koncentrerad och att hantera frustrationer. 
Personens förmåga till självreglering utvecklas efter hand. Kommunikativa insatser riktade 
både mot personen och mot människor i omgivningen kan bidra till ökad utveckling av 
självregleringen. 
 
2.4.1 WHO:s klassifikation av funktionshinder 

Världshälsoorganisationen WHO antog år 2001 en ny klassifikation av funktionshinder, 
handikapp och skada, vilken ersätter den tidigare, ICIDH, från år 1980. Den nya benämns 
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). I WHO:s nya 
definition betonas personens förmåga och aktivitet istället för skada och handikapp. 
Målsättningen med klassifikationen är att ge ett standardiserat språk och en gemensam 
struktur av funktionsförmåga och funktionshinder i förhållande till hälsa. Den tar upp alla 
aspekter av människors hälsa och vissa delar av välbefinnande som har med hälsa att göra. 
Den är därmed allmängiltig och kan användas för alla människor, inte enbart för personer 
med funktionshinder (Socialstyrelsen 2003).  
 
2.4.2 Beskrivning av några funktionshinder 

Autism är ett funktionshinder som både personer med utvecklingsstörning och utan 
utvecklingsstörning kan ha. Det finns på alla begåvningsnivåer och i olika grad från 
lindriga funktionshinder till svår autism. Det som kännetecknar personer med autism är att 
de har svårt att förstå orsakssammanhang och händelseförlopp, liksom att förstå hur andra 
människor tänker. De har också svårigheter med socialt samspel med andra människor, att 
läsa av kroppsspråk, begränsad förmåga att kommunicera samt begränsningar i förmåga till 
inlevelse, fantasi och lek (Axén & Grunewald 2004).   
      
            Med autism och autismliknande tillstånd avses sådana djupgående störningar i  
            fråga om social förmåga, kommunikation och beteende som medför allvarliga   
            funktionshinder i fråga om psykosocial och/eller pedagogisk anpassning.  
            Störningarna debuterar under barndomen, oftast men inte alltid före 3 års ålder,  
            och ger nästan alltid allvarliga psykiska funktionshinder under hela livet  
            (Grunewald & Leczinsky 2005 s. 34).  
 
Autism kan bero på flera olika saker som till exempel kromosomskador, virusinfektion 
under graviditeten, sjukdomar som påverkar ämnesomsättningen och ärftliga hjärnskador 
(Axén & Grunewald 2004). För att göra vardagen förutsägbar och begriplig för personer 
med autism har arbetssättet TEACCH utarbetats. TEACCH är en förkortning av Treatment 
and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren och grunden 
till detta strukturerade arbetssättet lades av Eric Schopler, North Carolina i USA (Tranquist 
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2006). Tranquist beskriver Structured Teaching så att det handlar ”dels om att utveckla 
individens förmågor och färdigheter inom vardagslivets alla funktionsområden och dels om 
att anpassa lärandemiljön så att den blir begriplig och mindre stressande för den enskilda 
individen”. Vidare skriver hon att fokus ligger på att utveckla personens styrkor och 
intressen.  
 
Grunewald (2004) anger att en orsak till utvecklingsstörning är Downs syndrom. Han 
skriver att 15 % av alla personer med utvecklingsstörning har Downs syndrom som beror 
på att personen har en extra kromosom. Han tar upp följande problematik vid Downs 
syndrom: Bland personer med Downs syndrom är det vanligt med hjärtfel, syn- och 
hörselnedsättningar och överrörlighet i halskotpelaren. De har en slapp muskulatur och den 
motoriska utvecklingen och längdtillväxten är försenad. De har även tal- och 
språksvårigheter. 
 
Den vanligaste orsaken till rörelsehinder är cerebral pares (CP) som beror på en hjärnskada 
(Lagerkvist 2004). Lagerkvist skriver vidare att skadan kan ha inträffat under fosterstadiet, 
vid förlossningen eller under barnets första två år. Han anger även att 
perceptionsstörningar av syn-, hörsel- och känselintryck ofta förekommer i kombinations 
med CP-skadan.  
 
2.4.3 Särskola 

I Skollagen (SFS 1985:1100) finns bestämmelser om särskolan. I 3 kap. 3 § står att barn 
som inte bedöms kunna klara grundskolans kunskapsmål på grund av att de har en 
utvecklingsstörning har rätt att gå i särskola. Detsamma gäller dem som genom någon 
skada får funktionshinder som liknar utvecklingsstörning samt barn med autism eller 
autismliknande tillstånd (1 kap. 16 §). Särskolan omfattar obligatorisk särskola och 
gymnasiesärskola (6 kap. 3 §). Den obligatoriska särskolan ska ha tio årskurser. Efter 
fullgjord skolplikt i nio år erbjuds eleverna att gå ett frivilligt tionde år. Den obligatoriska 
särskolan är indelad i grundsärskola och träningsskola. Eleverna placeras i de olika 
formerna av särskola beroende på sin utvecklingsnivå och sina möjligheter att klara 
undervisningen. De elever som inte anses klara undervisningen i grundsärskola, går i 
träningsskola (6 kap. 3 §). Efter den obligatoriska särskolan har eleverna rätt att gå fyra år i 
gymnasiesärskolan (6 kap. 7 §). Här finns ett nationellt program, ett specialutformat 
program och ett individuellt program att välja mellan (6 kap. 9 §). Det individuella 
programmet är indelat i verksamhetsträning och yrkesträning. De elever som har gått i 
träningsskola fortsätter oftast på verksamhetsträningen. För vuxna ordnar kommunen 
vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning, särvux (1 kap. 8 §). Inom särvux 
finns verksamhet på tre olika nivåer. Dessa motsvarar träningsskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola (Gysär 1995:7). 
 
2.4.4 Läroplaner och kursplaner 

För särskolan gäller 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet, LpO 94. För gymnasiesärskolan och särvux är det läroplan för de 
frivilliga skolformerna, Lpf 94, som gäller. Av dessa läroplaner framgår att skolan ska 
arbeta med att utveckla varje elevs förmåga att kommunicera. I kursplanerna för 
träningsskolan ingår kommunikation som ett av fem ämnesområden (Kursplaner för 
obligatoriska särskolan 2002). Ett syfte med ämnesområdet kommunikation är ”att 
oberoende av grad och kombination av funktionshinder utveckla elevernas förmåga att 
kommunicera” (Kursplaner för obligatoriska särskolan 2002 s. 53). Ett annat syfte är att ”i 
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samverkan med andra ämnesområden ge eleven redskap för att minnas, för eget tänkande, 
kreativitet och fantasi” (Kursplaner för obligatoriska särskolan 2002 s. 53). 
 
Några av målen som eleven ska uppnå är att 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 använda individuella kommunikationshjälpmedel  
   (Kursplaner för obligatoriska särskolan 2002 s. 55) 

  
Kursplanerna för verksamhetsträningen i gymnasiesärskolan innehåller ett ämnesområde 
som benämns kommunikation och socialt samspel (Kursplaner för de frivilliga 
skolformerna 2002). I detta ämnesområde betonas socialt samspel och att eleverna ska 
utveckla sin förmåga att kommunicera med hjälp av personligt anpassade hjälpmedel. 
Vidare anges att ”ämnesområdet behandlar såväl innehåll som användning och form, det 
vill säga vad man kommunicerar, varför man kommunicerar samt de redskap som används 
i kommunikation” (Kursplaner för de frivilliga skolformerna 2002). 
 
För särvux på träningsskolenivå finns kursplan i ämnesområdet kommunikation som en av 
två kursplaner (Gysär 1995:7). Ett av syftena med ämnesområdet kommunikation är att 
eleven ska ges förutsättningar att aktivt kunna skapa kontakt med omgivningen, till 
exempel med något alternativt och kompletterande kommunikationssätt (Gysär 1995:7). 
 
2.5 Kartläggning för bedömning av kommunikationssätt 
Heister Trygg (2003) har uppfattningen att många barn med kommunikationssvårigheter 
saknar alternativt kommunikationssätt trots att det finns flera sätt och 
kommunikationshjälpmedel utarbetade. Hennes motivering till detta är att personer i 
barnets omgivning inte har kunskaper om alternativ och kompletterande kommunikation, 
att kommunikationssättet inte stämmer med behov som upplevs i vardagen eller att barn får 
pröva alternativa kommunikationssätt utan ingående planering och uppföljning. Flera 
forskare anser att det behövs kunskaper på olika områden för att kunna bedöma vilket eller 
vilka alternativa kommunikationssätt som bäst får samspelet mellan personer utan talat 
språk och människor i omgivningen att fungera. De menar att det behövs kartläggning av 
faktorer dels hos personen med funktionsnedsättningen av kommunikationsförmågan, dels 
hos personer som ska delta i samspelet liksom faktorer i miljön.  
 
2.5.1 Faktorer hos personen som behöver alternativ kommunikation 

Granlund & Olsson (1988) liksom Terneby (2000) skriver att personens motoriska förmåga 
behöver kartläggas. För att använda vissa kommunikationshjälpmedel behövs en viss 
styrka. Winlund (1996) tar upp att personens muskelkraft och förmåga att hantera saker 
behöver analyseras. Syn- och hörselförmåga har också betydelse vid val av alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) (Granlund & Olsson 1988, Winlund 1996, Heister 
Trygg m.fl. 1998, Terneby 2000). Granlund & Olsson (1988) anser att det är viktigt att 
beakta hur personen tar in och bearbetar sinnesintrycken. Även personens begåvningsnivå 
behöver bedömas (Winlund 1996, Heister Trygg m.fl. 1998, Terneby 2000). Terneby 
(2000) menar att det är viktigt att kartlägga dessa faktorer därför att det kan vara svårt att 
avgöra om brister i kommunikationen beror på funktionsnedsättningar i syn, hörsel, 
motorik eller på en nedsättning av begåvningen. Heister Trygg (2003) skriver att det är 
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viktig att veta personens sätt att lära sig på. Winlund (1996) menar att personens intressen 
kan vara användbara och att det är viktigt att ta reda på personens nuvarande 
kommunikationsförmåga.  
 
2.5.2 Faktorer hos personer i omgivningen 

Olsson & Granlund (1995) vill fokusera på omgivningen till personer utan talat språk. 
Heister Trygg (2003) poängterar att bemötandet från personer i omgivningen liksom deras 
kunskaper om och inställning till alternativa kommunikationssätt har stor betydelse för hur 
väl det fungerar. AV IFC (Socialstyrelsen 2003) framgår att attityder från personer i 
omgivningen kan underlätta eller hindra alternativ och kompletterande kommunikation. 
Heister Trygg m.fl. (1998) menar att det är viktigt att ta reda på vilka alternativa 
kommunikationssätt som personer i omgivningen använder då det underlättar när flera 
personer använder samma kommunikationssätt.  
 
2.5.3 Faktorer i miljön 

För att göra en bra bedömning av vilket kommunikationssätt som en person ska använda 
behövs kunskaper om personens sociala och fysiska miljö (Granlund & Olsson 1988). I 
kartläggningen av den sociala miljön anger Granlund & Olsson till exempel vilka 
människor som finns omkring personen och personens samspelssituation i gruppen. Till 
den fysiska miljön ingår hur rummet är ordnat, om det finns hjälpmedel som personen 
behöver samt tillgång till föremål som kräver socialt samspel. Heister Trygg (2003) tar upp 
att det är viktigt att veta i vilka aktiviteter och situationer personen ska använda 
kommunikationssättet. Även hur personen är placerad i rummet kan ha betydelse. Det är 
också angeläget att ta hänsyn till faktorer hos de olika kommunikationssätten (Heister 
Trygg m.fl. 1998). Winlund (1996) menar att placeringen av hjälpmedlet även behöver 
beaktas.  
 
2.5.4 Samspel 

Orsaker till problem i kommunikationen finns både hos den som har en nedsättning i 
kommunikationsförmågan och hos den som personen ska samspela med (Heister Trygg 
2003, Brodin 2006). Heister Trygg (2003) och Winlund (1996) skriver att kartläggningen 
därför även ska visa hur samspelet sker och hur personen utan talat språk bemöts. I WHO:s 
klassifikation (Socialstyrelsen 2003) framhålls att en persons funktionstillstånd och 
funktionshinder ska ses i en dynamisk samverkan med faktorer i omgivningen. 
 
2.5.5 Kartläggningsmaterial 

Kommunicera Mera av Granlund & Olsson (1988) är ett informations- och 
utbildningsmaterial om kommunikation för personer med grav utvecklingsstörning. I detta 
material finns skattningsscheman för att bedöma en persons nuvarande kommunikation och 
förutsättningar för kommunikation hos personen och i miljön. Här finns även förslag på 
hur miljön kan förändras för att öka förutsättningar för kommunikation. Det kan vara att se 
till att intressanta föremål och aktiviteter finns tillgängliga. Annat kan vara att anpassa 
miljön till syn- hörsel- och rörelsenedsättningar hos personen. Inom ÅSK-projektet 
(Åtgärder – Samspel – Kommunikation) har utarbetats manualer för kartläggning av tidig 
social kommunikation av Hultegård & Björck-Åkesson (Björck-Åkesson, Brodin & Fäldt 
1997). Vidare finns manualer för att kartlägga sensorimotoriska förutsättningar för 
kommunikation av Bjernhede. Zachrisson, Rydeman & Björck-Åkesson (2002) skriver att 
förklaringar till svårigheter och problem kan ge förslag på lösningar och åtgärder. De 



 14

menar att WHO:s internationella klassifikation av funktionshinder (Socialstyrelsen 2003) 
därför kan användas vid diskussioner och kartläggning av en persons svårigheter i 
kommunikationen samt behov av insatser på personlig nivå och på samspelsnivå. 
 
För att barn som behöver alternativ och kompletterande kommunikation ska få sina behov 
tillgodosedda har en arbetsgrupp inom projektet Ungaifocus utarbetat en policy för 
samordning av pedagogiska och habiliterande insatser. Heister Trygg (2003) skriver om 
denna policy. Tanken i policyn är att använda en modell för gemensam problemlösning vid 
introduktion av alternativ och kompletterande kommunikation. Synsättet på insatserna ska 
vara funktionellt och fokus läggs både på personen som behöver alternativ kommunikation, 
kommunikationssättet och även på personer i omgivningen samt på den fysiska miljön. 
Heister Trygg menar att när både personen med funktionsnedsättning och personer som ska 
samspela med denne, tillsammans deltar i arbetet förankras insatserna hos alla. Detta ger 
större förutsättningar för att kommunikationen ska fungera i vardagen. 
 
Pettersson (2001) har skrivit Ett samverkansmaterial för föräldrar till barn med 
funktionshinder och särskolans personal för att stödja barnets kommunikation. Rubriken 
på materialet är ”Hur kommunicerar vi med varandra?” Boken innehåller 
skattningscheman inom funktionsområdena hörsel, motorik, syn, allmäntillstånd, medveten 
kommunikation, kognitiv förmåga samt muskelspänning. Syftet med boken är att utgöra en 
grund för gemensam planering av insatser vid kommunikation. Funktionsschema. Det 
synhandikappade barnets tidiga färdigheter, inlärning och utveckling har utarbetats av 
Nielsen och Petersen (1992). I detta kartläggs olika förmågor som syn, hörsel, motorik, 
motorisk kommunikation, stämbandskommunikation samt olika sinnesförmågor. Därefter 
görs en pedagogisk värdering av barnets utvecklingsnivå. Denna ligger till grund för ett 
pedagogiskt handlingsprogram. Ytterligare ett material för kartläggning av olika förmågor 
har utarbetats av Winlund & Rosenström Bennhagen (2004). Detta är ett kunskaps- och 
arbetsmaterial om grav utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Till boken finns 
även en videofilm.  
 
2.6 Tekniker för att möta barn och ungdomar i kommunikations- 
      svårigheter 
2.6.1 Lilli Nielsens samspelstekniker 

Lilli Nielsen i Winlund (1996) menar att barnets utveckling av förmågan att samspela 
genomgår fem stadier och hon har utvecklat fem tekniker för att underlätta för barnet i 
denna utveckling. Winlund (1996) anser att dessa tekniker är mycket användbara i arbetet 
med personer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. Nielsen (1979) benämner 
teknikerna erbjudande, imitation, samspel, arbetsfördelning och konsekvensteknik. Den 
inledande tekniken är erbjudande och ett av syftena med den är att upptäcka barnets eller 
ungdomens sätt att ta kontakt på och se vilken emotionell utvecklingsnivå det befinner sig 
på. Barnet erbjuds många saker som placeras runt hela barnet. Barnet får välja om det vill 
ta någon sak och vad det vill göra med saken. Inga krav ställs på barnet eller ungdomen. 
Den vuxne leker vid sidan om barnet som kan se eller höra vad det går att göra med 
sakerna. I nästa fas används imitationsteknik och ett syfte med den är att utveckla barnets 
förmåga att ta initiativ. Det finns två likadana exemplar av varje sak så att barnet kan göra 
lika som den vuxne samtidigt. När barnet tar en sak imiterar den vuxne barnets sätt att ta 
saken på och utvecklar situationen med att använda samma gripsätt i lek med andra saker. 
Barnet bemöts positivt och får välja vad det vill imitera. Ett syfte med samspelstekniken är 
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att barnet ska utveckla sin jagidentitet och utvecklas socialt. I olika samspelslekar anges 
tydligt ”du och jag”-situationer. I arbetsfördelningstekniken är ett syfte att barnet ska ingå i 
sociala relationer. Den vuxne ger barnet en uppgift att utföra och sig själv en annan uppgift 
så att arbetet fördelas mellan dem. Konsekvenstekniken innebär att den vuxne talar om för 
barnet vilka konsekvenser olika handlingar medför. Syften är att barnet ska träna på att 
klara av förändringar i tillvaron, att klara krav som ställs och att kunna ta ansvar. 
 
2.6.2 Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) är benämningen på olika 
kommunikationssätt som ersätter eller kompletterar talat och skrivet språk. Heister Trygg 
m.fl. (1998) för fram att i begreppet AKK ingår en persons funktionsnedsättning i 
förmågan att kommunicera, det alternativa kommunikationssättet och 
kommunikationshjälpmedlet samt den tolkning av kommunikationen som personer i 
omgivningen gör. De poängterar att kommunikation är samspel mellan människor och vad 
som händer i samspelet och hur detta tolkas har betydelse för kommunikationen.  
 
Heister Trygg m.fl. (1998) gör en indelning av AKK i manuella och grafiska 
kommunikationssätt. Till de manuella räknar de naturliga reaktioner, signaler, gester, 
mimik, tecken som stöd till talat språk och de dövas teckenspråk. De skriver vidare att en 
medveten eller omedveten kommunikation med naturliga tecken och signaler måste tolkas 
av personer i omgivningen.  
 
Heister Trygg, Andersson & Sigurd Pilesjö (2002) skriver att det behövs olika hjälpmedel 
för att använda de grafiska kommunikationssätten. De grafiska kommunikationssätt som de 
anger är föremål, fotografier, bilder, pictogram, blissymboler, bokstäver, ord, fraser och 
meddelanden. Tekniska hjälpmedel vid kommunikation som samtalsapparater, 
specialanpassade datorer och datorprogram beskrivs av Bergh & Bergsten (1998). De 
redogör även för olika slags användbara bilder som bilder ur tidningar, utskrifter från 
dator, bilder från olika bildbanker, till exempel Nilbilder, Bildfabriken, Pictogrambilder 
samt ritade bilder. Pictogrambilder har vita avbildningar på svart botten och finns både i 
pappersform och på datorprogram. Vid tecken som stöd till talat språk, 
teckenkommunikation, används handtecken till betydelsebärande ord.  
 
Bergh & Bergsten (1998) skriver att signaler i form av föremål, ljud eller bilder används 
till personer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå i nu-situationen för att förbereda 
och förtydliga det som ska hända. Vidare skriver de att symboler kan användas av personer 
som har förståelse för att symbolen betecknar verkligheten. De beskriver utvecklingen av 
symbolförståelse efter forskarna Mirenda och Locke: 
   
  1. Verkliga föremål som barnet känner igen och leker med. 
   2. Färgfotografier som exakt avbildar verkligheten. 

  3. Svartvita fotografier. 
  4. Miniatyrer och dockskåpsmaterial som skiljer sig avsevärt från    

                   verklighetens naturliga storlek. 
  5. Färgbilder som är relativt verklighetstrogna. 
  6. Realistiska teckningar som är bildlika. 
  7. Manuella tecken. 
  8. Stiliserade teckningar med enkla konturer som till exempel bildlika 

                    blissymboler. 
  9. Blissymboler. Nu börjar barnen också kunna förstå logiskt relaterade  

                    symboler som också finns i blissystemet. 
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   10. Skrivna ord som är helt abstrakta symboler. (s. 16). 
 
Heister Trygg m.fl. (1998) tar upp några för- och nackdelar med de olika alternativa 
kommunikationssätten: 

• För att teckenkommunikation ska fungera behöver även personer i omgivningen 
lära sig tecken.  

• Bilder är lätt att förstå även för personer utan förkunskaper.  
• Personer som använder något grafiskt kommunikationssätt behöver ha med sig 

kommunikationshjälpmedlet i alla situationer.  
• I kommunikation med alternativ och kompletterande kommunikation är det lättare 

att avsikten i meddelandet missförstås än i vanlig kommunikation eftersom 
sändaren och mottagaren ofta använder olika sätt att kommunicera på.  

• Kommunikationen tar längre tid med alternativ och kompletterande kommunikation 
än med talat språk.  

 
2.7 Tidigare forskning om barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå  
      och kommunikation 
2.7.1 Kommunikationssätt 

Hur funktionshinder inverkar på förmågan att kommunicera samt hur olika situationer 
påverkar hur barnet använder sin kommunikationsförmåga studerades i projektet 
Förutsättningar och möjligheter (Olsson & Granlund 1993). Nio barn i förskoleåldern med 
olika samt grava funktionshinder ingick i studien. Resultatet visade att barnet i samspel 
med andra personer mest använde uppmärksamhetsriktande kommunikation. Olsson & 
Granlund noterade att i sina tidigare studier var det denna kommunikativa funktion som 
personer med grav utvecklingsstörning hade svårast med. De anförde som en förklaring till 
resultatet att små barn ofta riktar sin uppmärksamhet på saker och att den vuxne tolkar 
detta som att barnet visar sitt intresse för saken.   
 
2.7.2 Kartläggning  

Björck-Åkesson & Brodin var ledare för ett projekt som kallas ÅSK-projektet och som 
betyder Åtgärder-Samspel-Kommunikation (Björck-Åkesson, m.fl. 1997). Projektets syfte 
var att beskriva och pröva en samspelsmodell där både barn och föräldrar deltar i 
kartläggning och åtgärder när det gäller kommunikationen. I sin rapport tar de upp att 
tidigare studier om kommunikation ofta fokuserar på barnets kommunikation och att 
faktorer i miljön och hos samspelpartnern har förbigåtts i kartläggning och åtgärder. I 
ÅSK-projektet används ett anpassnings- och kompensationsperspektiv där åtgärderna 
bygger på att utveckla den förmåga att kommunicera som barnet redan har.  
 
2.7.3 Studier av samspel 

Olsson & Granlund (1995) skriver om forskningsansatser som gjorts kring barn med grava 
funktionshinder och kommunikation fram till 1995. De anför att studierna har varit 
inriktade på dels att beskriva samspelet mellan vårdare och barn, dels att beskriva och 
jämföra den kommunikativa förmågan hos barn med funktionshinder och barn som 
utvecklas normalt. I första fallet har studier gjorts av hur barn på mycket tidig 
utvecklingsnivå samspelar på ett omedvetet plan och hur personer i omgivningen tolkar 
och svarar på barnets beteende. Vidare har jämförelser gjorts av kommunikationen hos 
barn med funktionshinder och barn med normalbegåvning. Dessutom har skillnader i 
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kommunikationsförmåga hos barn med olika diagnoser studerats. De konstaterar att flera 
forskare anser att det inte finns någon nedre gräns avseende ålder, utvecklingsnivå eller 
kognitiv förmåga för att börja träna att utveckla kommunikationen. De menar att det 
behövs studier om barnets utveckling av samspel från icke omedvetet till en medveten 
kommunikation. 
 
Det kommunikativa samspelet mellan sex barn på tidig utvecklingsnivå med 
utvecklingsstörning, flera handikapp samt utan talspråk och deras föräldrar eller vårdare 
studerades av Brodin (1991). Barnen i studien var mellan ett år, tre månader och tio år. De 
studerades i lek med modern eller en vårdare samt i matsituationen. Brodin beskriver 
barnens kommunikation utifrån Blooms & Laheys (1978) kommunikationsmodell 
avseende dimensionerna form, innehåll och användning och redovisar följande resultat: 
Alla sex barn använder ljud, mimik och reflexer samt fem av barnen använder signaler i sin 
kommunikation. Beträffande innehållet i kommunikationen framkommer att det är lättare 
att tolka barnens känslor än deras behov samt att det ofta är fysiska reaktioner som visar 
vad barnet vill uttrycka. Brodin konstaterar att lek och kommunikation hänger ihop, att lek 
är ett medel till kommunikation samt att kommunikation bidrar till barnets utveckling.  
 
I ett kommunikationsprojekt i Danmark (Kyster 1997) framkom att medvetet arbete med 
barnens kommunikation förändrade personalens förhållningssätt så att de upplevde sig 
sakna kunskap, förmåga eller koncentration när de inte förstod barnen. Personalen uppgav 
att de lärde sig att kommunikation handlar om att lyssna noga och att ta alla barnens 
signaler på allvar samt att våga tolka signaler från barn med svåra funktionshinder. 
Tidigare hade några av barnen med grava flerhandikapp haft oförklarliga känsloutbrott 
eller gråtattacker. ”Efter att vi blev medvetna om kommunikationens betydelse, vågar 
tillmäta barnens uttryck betydelse, och ger oss tid att vänta på barnens svar har vi upplevt 
ett större inre lugn hos dem” (Kyster, Grangaard Olesen, Petermann & Petersen 1997 s. 
118).  
 
Känslornas betydelse i kommunikationen för barn på tidig utvecklingsnivå med grava 
funktionshinder i åldrarna nio månader till fem år studerades av Hautaniemi (2004). 
Barnen videofilmades och observerades tillsammans med någon förälder eller assistent på 
Händelseriket som är en verksamhet för barn med funktionshinder där de får uppleva en 
rikt stimulerande miljö. I undersökningen studerades hur barnen samspelade med sin 
omgivning och hur de vuxna bemötte barnet. Resultatet i studien visade att barnen 
kommunicerade på ett ”icke-verbalt” sätt genom sina känslouttryck och att personer i 
omgivningen förstod och samspelade med barnen genom att tolka dessa känslouttryck. 
 
CHILD (Children Health Intervention Learning Development) är ett flervetenskapligt 
forskningsprojekt vid Högskolan i Jönköping och Mälardalens Högskola. Ett av 
delprojekten är inriktat på kommunikation och samspel. Flera studier har gjort om samspel 
mellan barn med flera grava funktionshinder och deras familjer. I en studie undersökte 
Wilder (CHILDb) hur beteendestilen hos sju barn med flera grava funktionshinder hade 
betydelse för samspel samt föräldrarnas upplevelse av samspelet med sina barn. En modell 
för turtagning i samspel användes. Resultatet visade att föräldrarna upplevde en ömsesidig 
turtagning i samspelet. Vidare framkom att föräldrarna tog hänsyn till barnets beteendestil i 
sin turtagning. Ett annat resultat var att beteendestilen påverkade samspelet så att barn med 
en mer ”hypo-dominerad” stil sällan tog initiativ till samspel. 
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Kommunikation och samspel mellan barn med utvecklingsstörning kombinerat med 
synnedsättning och/eller rörelsehinder och personal och kamrater studerades i en 
doktorsavhandling av Olsson (2006). Hennes tanke var att ta reda på hur de teorier om 
kommunikation som finns stämmer för barn som har funktionsnedsättningar och som 
därför inte följer den normala utvecklingen. Olsson anför att barn med funktionshinder inte 
använder samma koder i kommunikationen som barn med normal utveckling. Hon menar 
att därför kan det vara så att barn med funktionsnedsättning kommunicerar medvetet även 
om det inte verkar så enligt det vanliga sättet att tolka. Olsson studerade i vilken 
utsträckning typen av funktionsnedsättning spelar roll för kommunikationen och om miljön 
påverkar. Hon anför att hon har försökt se kommunikationsprocessen mellan barn och 
vårdare som ett system vilket är ett nytt sätt att se kommunikationen på. Olsson kom i sin 
studie fram till att de som samtalar tillsammans formar samtalet och att samspelsparternas 
inställning har stor betydelse för samtalets utveckling. Hon menar att det är viktigt att 
bemöta barn som om det kommunicerar även om barnet inte ger en tydlig medveten 
kommunikation. Olsson drar slutsatsen att det viktiga med kommunikationen är själva 
samspelet och hur det kan utvecklas och inte att kommunikationssättet för ett barn ska bli 
mer avancerat. Olsson poängterar att det är viktigt att utgå från det som fungerar för varje 
barn. Hon uttrycker att det inte bara är den ena parten som bidrar till att det blir svårigheter 
i kommunikationen utan båda har del i detta. Hon menar vidare att alla beteenden ger 
möjlighet till kommunikation och det viktigaste är att våga ge sig in i samspelet. 
 

3 Empirisk undersökning 
3.1 Metod 
Som undersökningsmetod valdes kvalitativa informandintervjuer. Intervjuerna hade 
karaktären av samtal så som Patel & Davidsson (2003) beskriver att i kvalitativa intervjuer 
skapar både intervjuaren och intervjupersonen samtalet tillsammans. Intervjufrågorna hade 
en låg grad av standardisering så att respondenterna fick möjlighet att svara med egna ord 
utifrån sin verksamhet och en hög grad av strukturering då alla lärare fick samma frågor i 
samma ordning. Patel & Davidsson (2003) menar att frågorna i en kvalitativ intervju oftast 
har en låg grad av standardisering och att graden av strukturering kan variera.  
 
En del i metoden var att i litteraturen studera forskning om hur bedömning av alternativa 
kommunikationssätt till elever på tidig utvecklingsnivå utan tal som språk kan underlättas. 
 
3.2 Urval 
Sex särskolor i tre kommuner inom samma län valdes ut med tanke på att där skulle finnas 
elever på tidig utvecklingsnivå utan talat språk. Lärare som arbetade på olika nivåer inom 
särskoleverksamheten från träningsskola, verksamhetsträning på gymnasienivå till särskola 
inom vuxenundervisning (särvux) valdes ut att delta i intervjuerna. Av dessa lärare 
arbetade fem på sammantaget fyra träningsskolor, två assistenter arbetade i 
gymnasieskolans verksamhetsträning och en lärare arbetade inom särskolans 
vuxenundervisning (särvux). För att få ett annat perspektiv än lärarnas på bedömningen av 
alternativa kommunikationssätt till barn och ungdomar utan talat språk intervjuades även 
en logoped vid en barn- och ungdomshabilitering.  
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3.2.1 Beskrivning av eleverna 

Tillsammans har de intervjuade lärarna tjugo elever. Alla dessa elever befinner sig enligt 
lärarnas uppfattning på en tidig utvecklingsnivå och alla saknar talat språk. Fem flickor och 
fyra pojkar har grava rörelsehinder. En av dessa flickor har dessutom diagnos autism. 
Övriga elva elever har inga grava rörelsehinder. Av eleverna utan rörelsehinder har en 
flicka diagnos Downs syndrom samt fyra flickor och fyra pojkar diagnos autism.  
 
Nio flickor och fem pojkar går i träningsskola, tre flickor går i verksamhetsträning och tre 
pojkar deltar i särskolans vuxenundervisning. Eleverna som undervisas i träningsskola är 
mellan sex och nitton år gamla. Eleverna i verksamhetsträningen är arton, nitton respektive 
tjugo år gamla och eleverna på särvux är i trettioårsåldern.  
 
3.2.2 Hur eleverna är organiserade i undervisningen 

Eleverna får i stor utsträckning individuell undervisning med läraren eller en assistent som 
läraren delegerat undervisningen till. På tre träningsskolor och på verksamhetsträningen 
har eleverna individuell undervisning utom på morgonsamlingen, musiklektioner och på 
gymnastiken. Musik och gymnastik är ämnen som fungerar bra som gruppundervisning 
och förekommer där det annars är svårt att undervisa eleverna i grupp och då eleverna har 
svårt att arbeta självständigt. Gruppundervisning är vanlig på en träningsskola och på 
särvux. På en träningsskola arbetar två lärare tillsammans med en elev i taget efter ett 
rullande schema om treveckorsperioder. Lärarna har delegerat pedagogiska uppgifter till 
assistenterna som arbetar med övriga elever.  
 
3.2.3 Beskrivning av barnen och ungdomarna som logopeden arbetar med 

Logopeden talar om att hon har kontakt med fem pojkar och fyra flickor som inte talar och 
som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. Av dem är två rullstolsburna, två har diagnos 
Downs syndrom, en har diagnos autism och tre har cerebral pares. Flera av dem har syn- 
och/eller hörselnedsättningar och ett par har refluxproblem (magmunnen sluter inte tätt och 
magsyra stöts upp i matstrupen). 
 
3.3 Genomförande 
Lärarna och logopeden kontaktades per telefon, informerades om syftet med 
undersökningen och om kunskapsintresset samt tillfrågades om de ville medverka i en 
intervju. Alla tillfrågade var positiva till att delta. Efter överenskommelse om tid för 
intervju skickades frågorna till respondenterna före besöket så att de fick möjlighet att 
tänka igenom och reflektera över sitt sätt att arbeta. Intervjuerna skedde på de skolor där 
respektive lärare arbetade. På två skolor intervjuades två lärare samtidigt. Övriga lärare 
intervjuades enskilt. Under intervjuerna antecknades svaren från intervjupersonerna. För 
att få svaren mer utförliga renskrevs anteckningarna direkt efter intervjuerna så som Patel 
& Davidsson (2003) föreskriver. Anledning till att denna registreringsmetod valdes var att 
en av lärarna uttryckte stark ovilja till att delta i intervjun om den skulle spelas in på band. 
Hon anförde stora svårigheter att få fram orden inför en bandspelare. Lärarens medverkan 
bedömdes vara viktig och för att vara konsekvent användes samma registreringssätt i 
intervjuerna med samtliga lärare. Patel & Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att 
intervjupersonen inte blir hämmad i samtalet och att använda bandspelare kan ha en 
negativ inverkan. De menar vidare att det behövs övning i att föra anteckningar under en 
intervju. I min tidigare yrkesverksamhet med sociala utredningar har jag fått åtskillig 
träning i att lyssna aktivt, minnas samt anteckna under och efter samtal. Lärarna fick sedan 
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sina svar hemskickade för att kunna komplettera och rätta till eventuella felaktigheter. Det 
var inte någon som meddelade sig. Logopeden intervjuades på sin arbetsplats. Intervjun 
med henne spelades in på band. 
 
3.4 Etiska ställningstaganden 

Kvale (1997) skriver att forskning ska ha ett värde både för vetenskapen och för 
människorna för att vara etisk försvarbar. Bakom denna studie finns tankar om att 
medvetandegöra vikten av att människor utan förmåga att tala behöver ett annat sätt för att 
kommunicera. Ytterligare syften är att visa på att det finns kartläggningsmaterial som 
underlättar valet av alternativt kommunikationssätt samt förhoppningar om att alla 
personer ska ha ett fungerande kommunikationssätt.  
 
Kvale (1997) betonar tre etiska riktlinjer i forskning om människor. En riktlinje är 
informerat samtycke vilket innebär att personer som deltar i undersökningen informeras 
om undersökningens syfte, hur undersökningen kommer att gå till, vad det kan innebära att 
delta samt att deltagandet är frivilligt. Intervjupersonerna i denna studie informerades vid 
telefonkontakten om syftet med undersökningen, hur den var planerad och att det var helt 
frivilligt att delta. Konfidentialitet är den andra etiska riktlinjen som Kvale beskriver. Detta 
betyder att privata uppgifter som kan identifiera personer i en undersökning inte redovisas. 
Intervjupersonerna i studien informerades även om att inga namn eller personliga uppgifter 
på vare sig personal, skola, kommun eller elever skulle framkomma i undersökningen. Den 
tredje etiska riktlinjen handlar om att den skada det kan innebära för en person att delta i en 
undersökning ska uppvägas av de fördelar det kan innebära. En tänkbar fördel med att 
delta i intervju till denna studie skulle kunna vara att få berätta om sitt arbete och att dela 
sitt intresse för sina elever med en intresserad person som lyssnar aktivt och som kan delge 
sina erfarenheter från liknande arbetssituationer. 
 
Kvale (1997) skriver också om att deltagande i en intervjusituation kan upplevas med 
stress. För att undvika detta har en intervjupersons önskan att inte bli inspelad på band 
tillmötesgåtts. En annan tanke för att göra intervjusituationen mindre stressad var att skicka 
intervjufrågorna till intervjupersonerna i förväg så att de kunde förbereda sig både på 
frågorna och på intervjusituationen. Efter intervjuerna skickades de nedskrivna svaren till 
respektive lärare så att de skulle känna trygghet genom att veta vad som nedtecknats vid 
intervjutillfället.  
 
3.5 Validitet och trovärdighet 
Med validitet menas att undersökningen undersöker det som forskaren har för avsikt att 
undersöka (Kvale 1997). Genom att läsa litteratur i ämnet och genom egen erfarenhet av 
arbete med elever utan talat språk ökar validiteten i intervjufrågorna. För att vara säker på 
att intervjupersonernas svar hade uppfattats korrekt, skickades de utskrivna svaren till 
respektive respondent. Detta förfaringssätt benämner Bryman (2002) respondentvalidering. 
Frågorna i denna studie har besvarats på ett likartat sätt av samtliga intervjuade personer 
och verkar därmed ha uppfattats likadant av alla respondenter. Lärarna har ungefär samma 
utbildning och gemensamma referensramar vilket bidrar till att frågorna uppfattas på ett 
likartat sätt. Detta ger trovärdighet åt resultatet. På en skola kan det utvecklas arbetssätt 
som samtliga lärare på den skolan använder. Det uppstår en norm som alla anpassar sig till. 
Med tanke på detta har lärare vid sex skolor i tre olika kommuner intervjuats. Resultatets 
trovärdighet ökar genom att lärarna arbetar på olika skolor. Eftersom endast åtta lärare och 
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en logoped intervjuades är inte resultatet generaliserbart, vilket inte heller var avsikten med 
denna studie. 
 
3.6 Resultat av intervjuer med lärare 
Här redovisas en sammanställning av svaren på frågorna från de intervjuade lärarna. I 
begreppet lärare ingår även de två assistenter som deltog i en intervju eftersom de 
planerade och genomförde lektioner med sina elever. 
 
3.6.1 Kommunikationssätt 

I intervjuerna framkommer att eleverna kommunicerar på flera olika sätt. De använder 
ljud, tecken, kroppsspråk, välmåendeljud, de grimaserar och knyter sig, skriker, slår, 
skrattar, tjuter, ler, ögonpekar, dunkar huvudet i bordet. Vidare uttrycks i intervjuerna: 
”hon visar vad hon vill göra genom att ta en bild”, ”hon tar assistentens arm och visar vad 
hon vill”, ”han visar vad han vill genom att gå till saker”, ”de sätter sig ner när de inte vill 
göra en viss aktivitet”. Lärarna uppger att de använder tal, tecken, ”enkla, naturliga 
tecken”, bilder, föremål, mimik, kroppsspråk.  
 
Bilder används som kommunikationshjälpmedel av alla intervjuade lärare utom av dem 
som arbetar på verksamhetsträningen. Bilderna är av olika slag. På en träningsskola 
används boardmakerbilder, på en annan träningsskola uteslutande fotografier tagna med 
digitalkamera och på en tredje används bilder som tagits fram på dator. På en fjärde 
träningsskolan används boardmakerbilder och digitala fotografier omväxlande efter hur de 
uppfattas fungera bäst i olika situationer. På särvux används pictogrambilder beroende på 
att eleverna har lärt sig denna typ av bilder på tidigare skolstadium. Bilderna visas för 
eleven så att eleven vet vad hon eller han ska göra. Hur är det då, använder även eleverna 
bilder som kommunikationshjälpmedel eller är det endast lärarna som visar bilder för 
eleverna? På fyra träningsskolor och på särvux använder eleverna bilder för att 
kommunicera. Bilderna används av eleverna på följande sätt: På en träningsskola pekar en 
elev på en bild i matsituationen, men endast i den situationen. ”Detta är intränat” säger en 
lärare. På en annan träningsskola visar två elever med hjälp av bilder när de vill ha mera 
mat och mera dryck samt när de väljer frukt. Även de kommunicerar med bilder endast i 
matsituationen. På två träningsskolor och på särvux väljer eleverna bilder när de arbetar 
med kommunikationsträning.  
 
På verksamhetsträningen använder varken elever eller lärare bilder i kommunikationssyfte. 
En av eleverna kommunicerar endast med ljud, kroppsspråk och mimik. En annan elev 
använder mimik, kroppsspråk och tar tag i lärarens arm för att visa vad hon vill. Den tredje 
eleven kommunicerar med ljud, mimik samt tecken för att visa att hon vill gunga, äta och 
gå på toaletten. Eleverna har konkreta föremål på sitt dagliga schema. Ingen av eleverna 
använder konkreta föremål att kommunicera med. På en träningsskola används inga tecken 
med anledning av att eleverna inte bedöms kunna förstå tecken. 
 
3.6.2 Bedömning av kommunikationsnivå 

Lärarna i arbetslaget bedömer tillsammans varje elevs kommunikationsnivå utom på en 
träningsskola och på särvux där läraren arbetar ensam med eleverna. En lärare svarar att 
det även sker i samtal med elevens föräldrar och i förekommande fall med personal på 
elevens fritidshem och boende. Bedömningen görs utifrån observationer av eleverna i olika 
situationer. En lärare säger: ”Vi ser hur de väljer.” En annan lärare uttalar: ”Vi prövar och 
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testar oss fram.”  På en skola utgår lärarna från elevens utvecklingsnivå. En lärare uttrycker 
det så här: ”Med utgångspunkt från elevens utvecklingsnivå, vilken form av rörelsehinder, 
synhandikapp eller annat tilläggshandikapp som barnet har, gör vi en bedömning av varje 
elevs kommunikationsnivå.” Två lärare svarar på frågan om de gör någon bedömning av 
elevernas kommunikationsnivå med att beskriva hur de arbetar med att utveckla elevernas 
kommunikationssätt. 
 
3.6.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt  

Samtliga intervjuade lärare uppger att de prövar sig fram till vilket kommunikationssätt 
som fungerar för varje elev. ”Vi lär känna eleven och ser hur man kan jobba med bilder 
eller symboler” säger en lärare. Personalen samråder och prövar sig fram genom att 
observera hur eleven reagerar på ett visst kommunikationssätt. En lärare säger: ”Man ser 
olika saker.” Lärarna använder sig av tidigare erfarenheter och kunskap om vilka 
alternativa kommunikationssätt som finns och som är tänkbara att kunna fungera för 
eleven. Några citat från lärare: ”Jag har märkt att så många har fått ut så mycket av bilder 
tidigare.” ”Ser hur de förstår bilder.” En lärare uttrycker att elevens personlighet, 
motivation och intressen beaktas vid bedömningen som görs i samspel med elevens 
föräldrar. Läraren på särvux använder den sortens bilder (pictogram) som eleverna har lärt 
sig under sina tidigare skolår och säger: ”Jag har hittat honom med bilderna.” 
 
3.6.4 Hur lärare och elever arbetar med kommunikationsträning 

Kommunikation ingår i alla aktiviteter i skolan och alla intervjuade lärare har en medveten 
träning i att utveckla elevernas kommunikation. Alla elever till de intervjuade lärarna har 
ett individuellt schema med olika konkreta saker för aktiviteter, bilder eller både saker och 
bilder. Eleverna tränas att välja med hjälp av föremål eller bilder eller föremål och bilder 
samtidigt. På en skola får eleverna välja vilken frukt de vill ha genom att peka på en bild 
med frukten avbildad på. De får även välja om de vill ha mera mat eller mera dryck med 
hjälp av bilder. På en annan skola får eleverna välja vilket arbetsmaterial de vill använda. 
På en träningsskola tränas en elev att ögonpeka genom att titta på den bild och sak som hör 
till den sång han vill höra. Han har två sånger åt gången att välja mellan. Läraren talar om 
att hon inte säkert vet om eleven förstår men hon fortsätter med samma bilder, saker och 
sånger många gånger. Även om eleverna inte kan tala är lärarna noga med att prata mycket 
med eleverna och ge verbal information. ”Vi pratar alltid med eleverna och säger vad de 
ska göra” uttrycker en lärare. På särvux berättar läraren en berättelse och eleverna får delta 
genom att visa bilder som passar in i berättelsen. På särvux och på en träningsskola 
använder eleverna dator i syfte att träna sin kommunikation.  
 
På en träningsskola eftersträvar lärarna i arbetslaget att miljön ska vara kommunikativ 
vilket innebär att hela skoldagen genomsyras av ämnesområdet kommunikation. Läraren 
uttrycker: ”Eleverna ges möjlighet till samspel, till att förstå och tolka omvärlden...” 
Eleverna får välja i vilken ordning de vill arbeta med sina uppgifter. De får även välja 
vilket arbetsmaterial de vill jobba med, liksom rastaktivitet. Valen gör de med hjälp av 
bilder eller föremål. ”Hon har lärt sig att svara ja högt med hjälp av ja- och nej-bilder och 
kan styra i vilken ordning hon vill göra eftermiddagens aktiviteter” uttrycker läraren. 
Elevernas samspel med varandra uppmuntras. Ett sätt att arbeta på för att utveckla 
elevernas kommunikation framkommer i intervjun med en lärare på en träningsskola. Hon 
börjar med att eleven får lära sig att ett visst föremål står för en viss aktivitet. Sedan visar 
hon eleven föremålet och en bild på föremålet samtidigt för att eleven ska lära sig att de 
står för samma sak. I nästa skede visar hon enbart bilden för eleven. Läraren säger: ”Man 
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måste tro att eleven kan lära sig.” Läraren ger ett exempel: ”Vi höll på i ett år med att 
eleven skulle lära sig att hänga upp jacka och sedan bara gick det.” När en elev ska lära in 
teckenkommunikation arbetar två lärare tillsammans. En av dem visar bild och sak för 
eleven och den andre hjälper eleven att forma tecknet med sina händer. Läraren menar att 
det gäller att inte ge upp och att inte vara rädd för att prova och säger: ”Det tog lång tid 
innan hon förstod vad hon skulle ha tecknen till.”  
 
3.6.5 Svårigheter i kommunikationen och önskemål om rådgivning 

Flera lärare tycker att det är svårt att veta hur mycket eleverna förstår och hur de ser och 
uppfattar bilder. Ett annat problem är att eleverna har svårt att uttrycka sig. Några lärare 
uppger att det kan vara svårt att tolka och förstå anledningen till att en elev skriker, gnäller 
eller går omkring mycket. De uttalar följande citat: ”Har hon ont?” ”Är det oro?” Ibland är 
elevens vilja ett hinder i kommunikationen. Två lärare uppger att det kan innebära 
svårigheter att arbeta med flera elever i grupp. Vissa elever behöver längre tid för att svara 
på en fråga medan andra svarar direkt och kan ha svårt att vänta på svaret från någon 
annan. ”Det skulle vara effektivare att arbeta mera individuellt med varje elev men tiden 
räcker inte till för det” uttrycker läraren. En lärare anser att det är svårt att få så lite svar 
tillbaka från en elev som kommunicerar med kroppsspråk, mimik och ljud och att inte veta 
vad eleven menar.  
 
Läraren på en träningsskola upplever att det kan vara svårt för en elev som kommunicerar 
med tecken och inte talar, att vara tillsammans med två talande elever. ”Det är svårt för en 
elev som tecknar att göra sig hörd eftersom tecknen inte hörs” säger hon. Läraren har 
märkt att det är lättare att vända sig till de elever som talar än till den som tecknar. En 
annan svårighet anser läraren vara att veta vilka tecken som är viktigast för en elev att lära 
sig. Läraren säger också att det är svårt att veta vad eleven menar när hon tecknar och ger 
följande exempel: ”Om hon gör tecknet för bada vill hon bada eller vill hon tala om att hon 
badade igår eller vad vill hon tala om?” Läraren konstaterar att tecken är situationsbundet 
för att kunna förstås. Hon menar att det behövs kunskap om situationer där eleven vistas.  
 
På en träningsskola finns tankar på att kontakta Specialpedagogiska Institutet för att få 
rådgivning om kommunikationen med eleverna. Det kan gälla svårigheter att förmedla till 
eleverna varför man kommunicerar och hur det går att tydliggöra och visa vad lärarna 
menar. På två träningsskolor har lärarna kontakt med logoped som ger handledning vid 
behov och skriver ut träningsmaterial till eleverna. En elev ska få en lådkontakt som 
kopplas till en leksak som låter för att träna orsak och verkan. Lärarna på 
verksamhetsträningen har önskemål om mera logopedkontakt än de få tillfällen logopeden 
varit där. De skulle vilja veta hur de ska utveckla arbetet vidare med elever som klarar att 
använda föremål som signal. På en skola har lärarna hört föreläsning av Bodil Jönsson, 
Certec i Lund, och fått rekommendation om att använda fotografier tagna med 
digitalkamera. På en träningsskola upplever läraren samarbetet i arbetslaget vara så bra att 
hon anser sig inte behöva ytterligare rådgivning. Hon uppger att personalgruppen ständigt 
reflekterar över elevernas utveckling av kommunikationen. Inga elever har kontakt med de 
talpedagoger som finns knutna till särskolan. En lärare tror att talpedagogens 
arbetsmaterial är för svårt för dessa elever. En annan lärare säger att det endast är elever 
som talar som träffar talpedagogen. På särvux finns varken talpedagog eller logoped att 
tillgå. Utbildning inom området kommunikation vore önskvärt enligt läraren på särvux.  
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3.6.6 Sammanfattning 

Eleverna använder många olika kommunikationssätt. De använder ljud, tecken, 
kroppsspråk, välmåendeljud, grimaser, skrik, skratt, tjut, slag och ögonpekning. Bilder 
används på alla skolor utom i verksamhetsträningen. Lärarna bedömer elevernas 
kommunikationsnivå genom att observera eleverna. I de flesta fall görs bedömningen i 
samverkan med kollegor. En lärare uppger att det sker i samråd med elevernas föräldrar. 
Samtliga lärare prövar sig fram till vilket alternativt kommunikationssätt som passar varje 
elev. De använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter. De intervjuade lärare arbetar 
på olika sätt med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Eleverna får träna sin 
förmåga att gör val. Alla elever till de intervjuade lärarna har ett individuellt schema för 
skoldagen med konkreta föremål och/eller bilder. En synpunkt som kommer fram är att det 
är viktigt att ge eleven lång tid att träna nya färdigheter och att inte personalen ger upp. 
Alla lärare utom en uppger att de upplever svårigheter i kommunikationen med sina elever 
utan talat språk. Flera lärare uppger att det är svårt att veta hur mycket eleverna förstår och 
hur de ser och uppfattar bilder. En annan besvärlighet är att eleverna har svårt att uttrycka 
sig. En lärare nämner att det är svårt att undervisa elever med olika kommunikationssätt 
tillsammans i grupp. Flera lärare efterlyser rådgivning och fortbildning om kommunikation 
med sina elever. En lärare upplever samarbetet i arbetslaget med att utveckla elevernas 
kommunikation så bra att hon anser sig inte behöva någon ytterligare rådgivning.  
 
3.7 Resultat av intervjun med en logoped vid en barn- och ungdoms-  
      habilitering. 
3.7.1 Kommunikationssätt 

Logopeden uppger att de barn och ungdomar hon träffar kommunicerar på olika sätt 
beroende på utvecklingsnivå och funktionshinder. En del använder tecken som stöd till 
talet, andra kommunicerar med hjälp av bilder. Vissa använder både tecken och bilder. 
Bilderna är ritade eller fotograferade. Ett barn använder en kommunikationskarta med 
bilder. Till några barn och ungdomar används föremål som signal för aktiviteter eller både 
föremål och tecken. 
 
3.7.2 Bedömning av kommunikationsnivå  

På frågan till logopeden om hur hon går tillväga för att bedöma barnens och ungdomarnas 
kommunikationsnivå svarar hon att det inte är så lätt eftersom det oftast inte finns några 
tester som fungerar att använda. Hon säger vidare att det sker utifrån observationer av 
barnen och i samtal med föräldrar och personal. Hon uppger att hon samarbetar med 
specialpedagog, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast och med sina samlade 
kunskaper om barnen och ungdomarna försöker de ringa in deras kommunikationsnivå. 
Hon talar om att hon för många år sedan använde formulären i Granlunds & Olssons bok 
(Kommunicera Mera) tillsammans med en kollega, men gör det inte längre då det har fallit i 
glömska. Hon uppger att hon använder vissa frågor som hon alltid har, bland annat ett bra 
frågeformulär som hon har fått från en skola i Malmö. Logopeden menar att det är svårt att 
använda färdiga tester eftersom dessa barn oftast är svårtestade. ”Det finns inga färdiga test 
som man kan köra rakt av” uppger hon. Hon talar om att hon får mycket kunskaper om 
barnen av deras föräldrar som är otroligt duktiga på att tolka sina barn och ungdomar, även 
de som befinner sig på en mycket tidig utvecklingsnivå.  
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3.7.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt 

Logopeden uppger att hon brukar propagera för att barnen ska använda tecken. Hon arbetar 
även med föremål som signalerar aktivitet samt med orsak – verkan i leksituationer. Oftast 
låter hon barnet börja med att använda föremål. Hon uppger att en del barn har så stora 
svårigheter att de stannar på föremålsstadiet och inte kommer vidare till att kunna använda 
bilder. Hon menar att det då gäller det att hitta olika sätt för barnet att ändå kunna påverka 
sin omgivning, även med konkreta föremål. Hon talar om att vissa barn får börja med 
tecken och föremål och att det är sällan man bestämmer sig för bara ett alternativt 
kommunikationssätt. Logopeden ger rådet, att om barnet inte kan peka, kanske man får 
jobba med att barnet ögonpekar. När det gäller typ av bilder uppger logopeden att barnet 
oftast börjar med fotografier. Hon berättar att barn som är inskrivna vid landstingets 
syncentral kan få hjälp därifrån med rekommendation av bildtyp och storlek på bilder. 
Logopeden menar att det är mycket arbete med bilderna och säger: ”Och så får man ju 
jobba jättemycket med att lära barnet att tolka ritade bilder eller fotograferade bilder.” 
Logopeden uppger vidare: ”Och digitalkameran kan jag ju känna för den här gruppen barn 
är en revolution.” Hon menar att det är oerhört bra att kunna få en ögonblicksbild och 
snabbt kunna få fram bilden. ”... det är ju så enkelt och kunna se bilden uppförstorad på en 
skärm eller på tv än att ha det där lilla fotografier” säger hon. Hon talar om att hon inte 
använder pictogrambilder. 
 
3.7.4 Hur logopeden arbetar med kommunikationsträning 

Logopeden talar om att hon arbetar tillsammans med specialpedagogen och ibland fungerar 
som handledare till specialpedagogen. Hon har då inte direktkontakt med barnet. Hon 
menar att det ofta är långsiktiga mål i arbetet kring kommunikationen med barnen och 
säger: ”Det är sällan det händer saker på kort sikt utan man får tänka man får jobba 
långsiktigt.” Logopeden anser att det är mycket viktigt att de vuxna runt barnet verkligen 
försätter barnet i situationer där det får göra aktiva val och att barnet har sitt dagliga 
schema. Hon berättar om ett barn vars föräldrar och personal på förskolan började använda 
tecken till henne. Först när flickan var i förpuberteten började hon göra sina första tecken. 
Logopeden framhåller att det är viktigt att vuxna i barnets omgivning använder tecken 
även om barnet inte själv tecknar. ”Det ger barnet större möjlighet att förstå när det får 
både det talade språket och tecknet” säger hon.  
 
Logopeden berättar att ett barn med diagnos autism har fått en kommunikationskarta som 
hon använder när hon ska välja uteaktivitet. Tidigare ville barnet bara gunga, men 
kommunikationskartan medförde att hon nu provar fler aktiviteter. Hon talar vidare om att 
ett annat barn har både tecken och bilder. Barnet använder fotografier och tydliga 
boardmakerbilder för att berätta vad hon vill. Logopeden uppger vidare att med barn som 
kan göra aktiva val arbetar hon mycket med olika valsituationer både i lek och i andra 
aktiviteter under dagen. Hon anser att det är viktigt att hjälpa barnen att träna på att kunna 
påverka sin omgivning genom att göra aktiva val. För barn som inte klarar att göra aktiva 
val menar logopeden att det finns andra sätt att arbeta på. Det kan vara att göra dagen så 
tydlig som möjligt för barnet samt att barnet får träna på att förstå orsak – verkan genom 
att trycka på en lådkontakt kopplad till en batteridriven leksak så att något händer. 
Logopeden uttrycker att ”... man får vara lyhörd för barnens signaler.” 
 
Logopeden anser att det är viktigt att arbeta på att barnet ska etablera ögonkontakt. Hon 
gör då så att barnet ska följa saker med blicken och orientera sig efter ljud. Hon nämner 
också Karlstadmetoden som är utarbetad av Irene Johansson. Hon menar att de första 
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böckerna i metoden går bra att använda även till lite äldre barn i den här barngruppen. 
Logopeden uppger att i dessa böcker finns mycket om ögonkontakt och turtagning, ge och 
ta-lekar samt gömmalekar.  
 
3.7.5 Svårigheter i kommunikationen  

De största problemen med dessa barn anser logopeden vara att de ofta har nedsatt syn och 
svårigheter med motoriken så att de har svårt att göra tecken. Hon uttrycker det så här: 
”Syn tycker jag är absolut det svåraste vi har och som ställer till det.” Hon menar att det är 
mycket svårt att få en klar bild av synförmågan hos dessa barn och antar att det är svårt att 
testa deras synförmåga. Vissa barn, menar hon, är också vårdkrävande och har stora 
medicinska problem och då blir arbetet med kommunikationen underordnat. Hon anser att 
mycket arbete med att utveckla kommunikationen måste läggas på motivationen. ”Att 
fortsätta att kämpa för nå´nting som man ändå tror kommer att funka i det långa loppet 
men som just i stunden kanske känns jobbigt att vara i för man kanske inte ser omedelbara 
framsteg” säger hon. Logopeden anser att det är viktigt att skriva ner målsättning med 
träningen redan från början. Hon säger att om man skriver var barnet befinner sig vid 
inledningen av träningen samt förväntade framsteg efter en viss tid, är det lättare att 
upptäcka de små framgångarna. Logopeden uppger att en svår grupp barn att arbeta med är 
de som befinner sig på en låg utvecklingsnivå och dessutom har autismliknande symptom.  
 
3.7.6 Sammanfattning 

För att göra en bra bedömning av barnens och ungdomarnas kommunikationsnivå och för 
att nå ett gott resultat med träningen uppger logopeden att det behövs samarbete med 
föräldrarna samt med andra personalkategorier på barn- och ungdomshabiliteringen. 
Personer med olika utbildning och erfarenheter bidrar med sin kunskap. Logopeden anser 
att de barn och ungdomar som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och ibland har 
tilläggshandikapp ofta är svåra att testa. Speciellt svårt anser hon det vara med barn och 
ungdomar som har synnedsättningar. Hon menar att det inte finns några färdiga 
frågeformulär som går att använda till dessa barn och ungdomar för att bedöma deras 
kommunikationsnivå och lämpligt alternativt kommunikationssätt. Hon gör dessa 
bedömningar genom observationer av barnet samt i samverkan med barnets föräldrar och 
berörd personal. Ett formulär med frågor kring kommunikation använder hon. De 
alternativa kommunikationssätt som hon rekommenderar till barnen och ungdomarna är 
oftast teckenkommunikation eller bilder Till de barn som befinner sig på mycket tidig 
utvecklingsnivå används konkreta föremål för att förbereda dem på vad som kommer att 
hända. Hon anser att det är viktigt att formulera mål med träningen i kommunikationen. 
Hon framhåller att barnen och ungdomarna behöver tränas att välja för att få redskap att 
kunna påverka sin situation och sin omgivning. 
 

4 Analys 
4.1 Kommunikationssätt 
I studien framkommer att eleverna, vilka saknar förmåga att tala, kommunicerar på många 
olika sätt och använder vad som i litteraturen benämns icke-verbal kommunikation 
(Nilsson & Waldemarson 1994, Granlund & Olsson 1987). Eleverna använder flera olika 
uttryckssätt än vad lärarna säger sig göra. Vid en analys efter Blooms & Laheys (1978) 
kommunikationsmodell framkommer att de kommunikationsformer som eleverna använder 
är olika ljud med egen röst och ljud med föremål som att dunka huvudet i bordet. Vidare 
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används kroppen med kroppshållning, grimaser, leenden, peka med ögonen, gå till något 
man vill ha, ta med någon för att visa sin vilja samt tecken med sina händer. En del elever 
använder föremål, bilder och fotografier. I intervjuerna framkommer att bilder används av 
samtliga lärare utom på en skola för att förbereda eleverna på kommande aktivitet. Vidare 
uppges att tre elever använder bilder för att kommunicera i matsituationen. På tre skolor 
använder eleverna bilder för att träna kommunikation. 
 
Av intervjusvaren framkommer att lärarna ofta kommunicerar på en högre nivå än vad 
eleverna gör utifrån Kyléns abstraktionsnivåer (Kylén 1979, 1981) och Winlunds 
uttrycksnivåer (Winlund 1996). Flertalet av eleverna kommunicerar mest på det Winlund 
(1996) benämner andra uttrycksnivån. Endast ett fåtal av eleverna kommunicerar även på 
fjärde uttrycksnivån. Lärarna kommunicerar på alla uttrycksnivåer (Winlund 1996) och 
oftast på fjärde eller högre uttrycksnivåer. 
 
4.2 Bedömning av kommunikationsnivå 
Flertalet lärare liksom logopeden uppger att bedömningen av elevernas respektive barnens 
och ungdomarnas kommunikationsnivå sker genom observationer. Ytterligare en sak som 
är gemensam för logopeden och de flesta lärare är att bedömningen görs i samverkan med 
kollegor. Till skillnad från lärarna använder logopeden ett frågeformulär vid bedömningen. 
På en skola görs en form av kartläggning där elevens utvecklingsnivå bedöms och hänsyn 
tas till rörelsehinder, synhandikapp och andra tilläggshandikapp. Utifrån detta bedöms 
elevens kommunikationsförmåga. Två lärare ger inget svar på frågan hur bedömningen av 
kommunikationsnivån sker utan svarar på frågan med att berätta om hur de arbetar med 
kommunikation. 
 
4.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt 
När det gäller val av alternativa kommunikationssätt framkommer en skillnad mellan 
lärarna och logopeden i intervjuerna. Samtliga lärare uppger att de prövar sig fram till 
vilket alternativt kommunikationssätt varje elev ska ha utifrån sina kunskaper om olika 
kommunikationssätt och tidigare erfarenheter. Logopeden börjar oftast med föremål till 
barnen och ungdomarna och därefter får de bilder om de klarar det. Detta följer den 
ordning som Bergh & Bergsten (1998) beskriver (Se sid. 16). Flertalet lärare samråder med 
kollegor om vilket sätt som kan fungera för eleverna. Två lärare samråder även med 
elevens föräldrar och en lärare samverkar med personal på fritids och korttidshemmet. 
Heister Trygg (2003) menar att AKK-insatser har större möjligheter att lyckas om samtliga 
personer kring eleven samverkar vid bedömning och införandet av alternativa 
kommunikationssätt. På en särskola har personalen inriktat sig på att använda bilder. Ingen 
lärare använder något kartläggningsmaterial. I litteraturstudier framkommer att det finns 
några formulär för kartläggning och flera forskare har olika synpunkter på vad som 
behöver kartläggas (Granlund & Olsson 1988, Heister Trygg 2003, Pettersson 2001, 
Nielsen & Petersen 1992). De menar att det behövs kartläggning av faktorer både hos 
personen med funktionsnedsättning och hos samspelspartnern samt miljön.  
 
4.4 Arbetssätt för att utveckla kommunikationen 
Ett ämnesområde i särskolornas kursplaner är kommunikation. Detta återspeglas i arbetet 
på särskolorna där samtliga lärare uppger att de arbetar med att utveckla elevernas 
kommunikation och att kommunikation genomsyrar arbetet. Eleverna tränas att välja med 
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hjälp av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Logopeden poängterar vikten 
av att låta barn och ungdomar få möjlighet att träna på att göra aktiva val för att kunna 
påverka sin omgivning. Även i litteraturstudierna framkommer att det är viktigt för 
personer med utvecklingsstörning att kunna välja. Holm m.fl. (1997) menar att en persons 
livskvalitet påverkas positivt av förmågan att kunna kommunicera och att välja. Renblad 
(2001) har uppfattningen att självkänslan utvecklas positivt när människor får göra val. Att 
eleverna tränas i att välja i olika situationer under skoldagen är ett sätt att ge dem möjlighet 
att påverka sin situation. Logopeden tar även upp att alla barn och ungdomar behöver ha ett 
schema med dagens aktiviteter. På särskolorna har varje elev ett personligt schema 
utformat efter sin kommunikationsnivå.  
 
Det finns en skillnad i arbetet med kommunikation mellan lärarna och logopeden. I skolan 
är kommunikationen ett medel för läraren och eleverna i olika arbetsuppgifter. Logopeden 
arbetar mer direkt med att hitta fungerande kommunikationssätt till de barn och ungdomar 
hon har kontakt med. 
 
Vid en analys av intervjusvaren beträffande innehållet i kommunikationen enligt Blooms 
& Laheys (1978) kommunikationsmodell framkommer att det handlar om aktiviteter, 
arbetsmaterial, mat och dryck, frukt, berättelser samt att svara ja eller nej. De syften 
kommunikationen har är att eleven ska veta dagens aktiviteter, ha möjlighet att välja frukt, 
ta mera mat och dryck. Andra syften är att välja aktivitet, sång och delta i berättelser. 
Ytterligare syften är att eleverna ska samspela med varandra, förstå och tolka omvärlden 
samt öva färdigheter och kunna påverka sin omgivning. 
 
4.5 Svårigheter i kommunikationen 
En svårighet som uppges av lärare är att förstå vad elever menar när de uttrycker sig med 
ljud, mimik och kroppsspråk. Olsson (2006) menar att det är viktigt att möta barnet som 
om det kommunicerar även om uttrycken är otydliga. Hon anser att det är själva samspelet 
som är viktig och uppmanar till att våga ge sig in i samspelet. I en studie där personalen 
arbetade medvetet med barnens kommunikation lärde sig personalen att lyssna noga, ta alla 
signaler från barnen på allvar och att våga tolka dem. De upplevde då att barnen blev 
lugnare. Bemötandet och förståelsen som personer med utvecklingsstörning får har 
betydelse för hur stora kommunikationssvårigheterna blir enlig Thunman (2004). Olsson 
(2006) menar också att om det uppstår kommunikationssvårigheter beror detta både på 
personen med funktionsnedsättning och på samspelsparten. Båda har del i 
kommunikationssvårigheterna. Några av lärarna är medvetna om sin del i svårigheterna att 
förstå sina elever då de efterfrågar fortbildning och rådgivning av till exempel logoped om 
kommunikation. En lärare uppger att hon inte upplever några problem med 
kommunikationen med eleverna och menar att det beror på att alla i arbetslaget reflekterar 
över och samverkar kring kommunikationen med eleverna. Detta arbetssätt framförs av 
Heister-Trygg (2003) som beskriver en modell för gemensam problemlösning där alla i 
omgivningen till en person med funktionsnedsättning samarbetar kring kommunikationen. 
 

5 Diskussion 
5.1 Kommunikationssätt 
Förmodligen använder lärarna ytterligare inslag i kommunikationen än de är medvetna om 
och som eleverna tolkar på något sätt. Det kan till exempel vara tonfall och ljudstyrka. 
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Björk-Åkesson m.fl. (1997) skriver att tala och förstå talat språk är viktigt för att kunna 
fungera i samhället men att även icke-verbala uttryckssätt används mycket. En tanke är att 
om icke-verbala kommunikationssätt uppmärksammades och medvetandegjordes mer 
istället för att fokusera på talat språk i så stor utsträckning som nu görs skulle alla bli mer 
tränade på att avläsa och förstå personer utan talat språk. Människor skulle även bli 
bedömda utifrån vad de verkligen förstår och kan istället för som ofta är fallet, att deras 
förståelse bedöms efter vad de uttrycker med talat språk. Granlund & Olsson (1987) menar 
att icke-verbal kommunikation kan ske med eller utan avsikt och medvetet eller omedvetet. 
Av de icke-verbala kommunikationssätten som eleverna i studien använder är förmodligen 
välmåendeljud en oavsiktlig och omedveten kommunikation. Övriga uttryckssätt som 
exempelvis protestljud sker troligen med avsikt och medvetet. Huruvida lärarna ger 
respons på ljuden framkommer inte i intervjuerna. Beroende på erfarenhet och lyhördhet 
kan välmåendeljud tolkas som kommunikation. En fråga är om lärarna tar sig tiden att 
tolka och besvara ljuden från eleverna. Detta skulle kunna studeras i en observationsstudie. 
 
Lärarna uppger att eleverna använder olika slags bilder som kommunikationshjälpmedel. 
Ett problem med bilder är att få dem tydliga med starka kontraster så att motivet framträder 
klart. Det är viktigt att tänka på bakgrunden på bilden så att motivet syns tydligt och eleven 
tittar på det bilden avser att visa. Lärarna uppger att eleverna använder bilder för att 
kommunicera främst i matsituationen. Antagligen är det enklast för dessa elever att lära sig 
använda bilder i denna situation där motivation och intresse är starka. Mat tillfredsställer 
ett av människans grundläggande behov.  
 
Enligt Winlunds (1996) indelning av sätt att uttrycka kommunikation används signaler på 
den tredje uttrycksnivån. Lärarna uppger att några elever har konkreta föremål som 
signaler i sitt schema för att förberedas inför olika aktiviteter, men att ingen av eleverna 
använder konkreta saker för att ta initiativ till kommunikation. Frågan är om dessa elever 
kan lära sig att ta ett konkret föremål för att visa sin vilja eller sitt behov. Några elever kan 
ta en persons arm och föra personen till något de vill visa. Skulle de kunna lära sig att ta ett 
föremål och hålla fram för att visa vad de tänker? Endast en lärare uppger att en av hennes 
elever ögonpekar och läraren tolkar vad eleven vill genom att iaktta var eleven tittar. 
Söderbergh (1988) menar att ögonkontakt och blickar är barnets första sätt att 
kommunicera på. Fler elever borde säkert ha nytta av att utveckla detta 
kommunikationssätt, vilket också logopeden framhåller i intervjun, men det förutsätter 
lyhördhet och en nära relation till eleven för att tolkas rätt. Anledningen till att 
ögonpekning används sällan framgår inte av intervjuerna. Kanske beror det på att det är 
svårtolkat, tar tid och att tålamod och lyhördhet behövs. 
 
De kommunikationssätt som lärarna uppger att de använder är enligt Winlunds (1996) 
indelning i uttrycksnivåer oftast på fjärde eller högre nivå. Innebär detta att eleverna förstår 
en högre kommunikationsnivå än de själva kan använda? En fråga är om eleverna förstår 
allt som läraren har för avsikt att delge dem eller om det finns anledning för lärare att tänka 
på att i större utsträckning använda samma uttrycksnivå och kommunikationssätt som 
eleverna. Heister Trygg (2003) menar att det underlättar för barn och ungdomar som 
använder ett alternativt kommunikationssätt när även de vuxna i omgivningen använder 
samma kommunikationssätt som dem. Det är inte säkert att orden har samma innebörd för 
elever och lärare. Elever som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå tänker på en konkret 
sätt och behöver uppleva och göra för att få begrepp för orden.  
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Möts läraren och eleven i ett samspel eller är det en envägskommunikation från lärare till 
elev eller från elev till lärare? Vad kan utläsas av detta i svaren? Elever som kan använda 
teckenkommunikation, visa bilder och ta med en person för att visa något kan troligen göra 
sig förstådda utan tveksamheter. Det är svårare att förstå en elev som endast använder ljud, 
mimik och kroppsspråk. Nilsson & Waldemarson (1994) skriver att inget av dessa 
kommunikationssätt kan förstås av någon annan med säkerhet utan måste tolkas. Att tolka 
eleven rätt anges också av lärare i intervjuerna som en svårighet i kommunikationen med 
eleverna. Den relation som läraren och eleven har påverkar lärarens tolkning av elevens 
uttryckssätt. Även lärarens synsätt på eleven och därmed lyhördhet påverkar tolkningen. 
Granlund & Olsson (1987) tar upp att vetskap om sammanhanget där kommunikationen 
sker är viktig för tolkningen. Olsson (2006) menar att det viktiga är att bemöta barn och 
ungdomar i all kommunikation och att delta i samspelet.  
 
5.2 Bedömning av kommunikationsnivå 
Att använda ett formulär med frågor som belyser utvecklingsnivå, nuvarande 
kommunikationsförmåga och förutsättningar inom olika funktionsområden skulle ge 
underlag till en helhetsbild av den person som bedöms. Detta borde underlätta valet av 
alternativt kommunikationssätt.  
 
På en skola har två assistenter funktionen som lärare med planeringen och utförandet av 
arbetet. En fundering är vad detta får för konsekvenser för bedömningen av elevernas 
nuvarande kommunikationsnivå liksom för arbetet i övrigt. Assisterna saknar pedagogisk 
utbildning och därmed kunskaper och synsätt som en pedagog har. Trots allt visar 
assistenterna intresse för sina elever och en vilja att göra ett så bra arbete som möjligt. De 
ger intryck av att se från elevens perspektiv, vilket är mycket värt i detta arbete. De 
funderar också över hur de ska gå vidare i arbetet med eleverna. Assisterna arbetar 
tillsammans och har därmed varandra att samråda med. 
 
5.3 Bedömning av alternativa kommunikationssätt 
I intervjuerna framkommer att lärarnas och logopedens varierande kunskaper om olika 
kommunikationssätt och tidigare erfarenheter ligger till grund för vilket alternativt 
kommunikationssätt barnen och ungdomarna får. Flera forskare anser att det behövs en 
noggrann kartläggning av olika faktorer hos barn och ungdomar och i deras omgivning för 
att göra en bra bedömning av vilken alternativt och kompletterande kommunikation som de 
ska använda. Det borde vara rutin på särskolor att använda kartläggningsmaterial så att alla 
elever får väl anpassat alternativt och kompletterande kommunikationssätt. Det kan också 
bli så att personalen inriktar sig på ett alternativt kommunikationssätt till alla elever på en 
skola och då styrs inte valet av kommunikationssätt av varje elevs behov. Heister Trygg 
(2003) menar att många barn och ungdomar saknar alternativ och kompletterande 
kommunikation beroende på bristande kunskaper om detta hos personer i omgivningen. 
Detta skulle i större utsträckning kunna undvikas vid en kartläggning av varje elev.  
 
5.4 Arbetssätt för att utveckla kommunikationen 
Ett barns begåvning sätter ramar för barnets möjligheter att utvecklas. Inom dessa ramar 
beror det på stimulansen i barnets miljö och hur barnet bemöts av personer i omgivning hur 
barnet utvecklas. Johansson (1988) menar att miljön behöver anpassas väl till varje barns 
sätt att tänka för att det ska kunna utvecklas maximalt. Inom forskningen fokuseras på 
samspelet mellan barn med flera grava funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Ett sätt 
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att föra in detta synsätt i skolan skulle vara att låta elever som befinner sig på en tidig 
utvecklingsnivå och som kommunicerar med ljud samspela med varandra. Det går att 
utforma situationer där dessa elever samspelar med varandra genom att använda eget ljud 
eller trycka på en pratapparat med inspelat ljud. Eleverna kan också delta i sånger och 
berättelser genom att använda en lådkontakt kopplad till ett passande ljud. Vuxna behöver 
vara lyhörda även för små och otydliga försök till kommunikation så att barnet blir 
bekräftat och upplever mening med att kommunicera. WHO:s klassifikation av 
funktionshinder tar upp att omgivningens attityder inverkar underlättande eller hindrande. 
Synsättet under de senaste åren betonar omgivningens bemötande och attityder för att 
samspelet med personen med funktionshinder ska bli bra (Björck-Åkesson m.fl. 1997, 
Heister-Trygg m.fl. 1998). Nielsens (1979) tekniker för att underlätta för barnet att lära sig 
samspela ger även vägledning för att bedöma barnets emotionella utveckling.  
 
5.5 Svårigheter i kommunikationen 
De svårigheter lärarna och logopeden upplever i kommunikationen med sina elever har att 
göra med elevernas funktionshinder och begåvningsnivå. Flera forskare skriver om de 
olika sinnenas samt motorikens betydelse för kommunikationsutvecklingen och för den 
kommunikativa kompetensen (Brodin 1991 och 2005). I intervjuerna uppger flera lärare att 
det är svårt att veta hur eleverna ser och förstår bilder. Vidare framkommer att det är 
vanligt att använda bilder i kommunikationssyfte. Men bilder kanske inte alltid är det bästa 
kommunikationshjälpmedlet för alla elever. Många elever behöver förmodligen flera 
alternativa kommunikationssätt för att kunna förmedla sig så bra som möjligt. I vissa 
situationer är det lättare att göra sig förstådd med tecken och i andra sammanhang passar 
en bild bättre. Mycket beror på lärarens fantasi och inlevelseförmåga att uttrycka och visa 
för eleverna vad som avses och för att förstå vad eleverna vill uttrycka.  
 
Kyléns (1979, 1981) teori om begåvning och indelning i olika begåvningsstadier kan göra 
det lättare att förstå människor med utvecklingsstörning och att ha adekvata förväntningar 
på varje person. Det gäller att bedöma varje elev efter sin begåvningsnivå och 
funktionsnivå och inte efter ålder och vad som kan förväntas av personer med normal 
begåvningsutveckling i denna åldersgrupp. I Carlbeck-kommitténs delbetänkande (SOU 
2003:35) anges att Kyléns indelning i A-, B- och C-stadiet kan ses som en psykologisk 
funktionell definition och att den kan vara betydelsefull när undervisningen ska anpassas 
till varje elev. 
 
5.6 Metoddiskussion 
Till denna studie valdes intervju som metod. Andra tänkbara undersökningsmetoder hade 
varit att skicka ut enkäter eller att göra observationer. Flera lärare uttryckte att de hade en 
stor arbetsbörda och endast liten tid att avsätta till denna undersökning. Att skriva ner 
svaren i en enkät hade inneburit mer arbete för intervjupersonerna än att bli intervjuade och 
därmed kanske ett bortfall av enkätsvar. I en intervju finns dessutom möjlighet att ställa 
följdfrågor vilket ger fylligare svar på frågorna. Även känslor och upplevelser 
framkommer i en intervju där intervjuaren och intervjupersonen möts i ett samspel. Att 
göra observationer hade gett svar på frågorna hur lärare och elever kommunicerar och 
exempel på hur de arbetar för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Däremot 
hade inte observationer gett svar på hur lärare bedömer elevernas kommunikationsnivå och 
hur de avgör vilka alternativa kommunikationssätt eleverna kan använda. Det skulle 
förmodligen ha varit störande att närvara vid logopedens samtal med barn och ungdomar 
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samt deras föräldrar. Med tanke på dessa synpunkter kan intervju som undersökningsmetod 
tyckas vara ett bra val. 
 
På två skolor intervjuades två lärare i samma intervju. Frågan är vad det kan ha haft för 
inverkan på svaren att lärarna intervjuades tillsammans. Dessa lärare är vana att samverka 
och diskutera frågor med varandra då de har ett nära samarbete i sin verksamhet. 
Förmodligen har detta medfört innehållsrika svar i intervjun. Ofta är det lättare att tänka ut 
och komma fram till lösningar i samtal med någon annan än att tänka i ensamhet. Liedman 
(2001 s. 258) skriver: ”Den ensamme gör inga genombrott. Kunskap är en gemensam 
mänsklig angelägenhet”. 
 
5.7 Avslutande reflektioner 
I studien framkommer att lärare upplever svårigheter i kommunikationen med sina elever 
som inte kan tala. Detta understryker vikten av att alla elever utan talat språk behöver 
fungerande kommunikationssätt. Ett mål i särskolans kursplan är att arbeta för att alla 
elever ska ha fungerande kommunikationssätt. En hjälp till att uppnå detta mål kan vara att 
införa kartläggningsrutiner för alla elever. Den pedagogiska konsekvensen av detta blir att 
varje elev behöver kartläggas avseende funktionsnivå inom olika områden för att eleven 
ska få ett väl anpassat kommunikationssätt. Vidare behöver elevens intressen och 
motivation lyftas fram. Elevens perspektiv behöver synliggöras. Personalen måste fråga 
varje elev, lyssna och bemöta eleven med ödmjukhet och förståelse för elevens sätt att 
tänka och förstå omvärlden. Elevens val i olika sammanhang måste respekteras även om 
det inte överensstämmer med personalens önskemål. Om läraren och eleven kan samspela 
och förstå varandra får eleven en undervisning som svarar mot elevens förutsättningar till 
lärande på sin utvecklingsnivå.  
 
Med ett fungerande kommunikationssätt har eleven möjlighet att utveckla en positiv 
självkänsla, bli så självständig som möjligt och kunna påverka sin livssituation. Elevens 
föräldrar liksom personal i fritidsverksamhet och korttidshem behöver vara delaktiga i 
arbetet. Det skulle då kunna bli ett kommunikationssätt som eleven kan använda i alla 
situationer. Samverkansformer för detta behöver utarbetas där detta inte redan finns. 
 
Samverkan i arbetslaget är mycket viktig vid bedömningen av alternativa 
kommunikationssätt till eleverna och i arbetet med att utveckla elevernas kommunikation. 
Tillsammans har personalen en stor kompetens som är viktig att ta tillvara. De har olika 
kunskaper, personlighet och intressen. Dessa olikheter bör användas så att elevernas olika 
förutsättningar bemöts på bra sätt. Lärare som är nya i arbetet får då lättare möjlighet att ta 
del av den kunskap som lärare med mångårig erfarenhet byggt upp. Fortbildning om 
kommunikation med elever utan talat språk efterfrågas av lärare i intervjuerna. Några 
lärare har önskemål om rådgivning av logoped. Detta visar på behov av ytterligare 
kunskaper hos lärare och en vilja att möta eleverna i de svårigheter i kommunikationen 
som uppkommer i skolsituationen. På organisationsnivå behövs en fast ledare för 
särskoleverksamheten. Tid behöver avsättas för pedagogiska diskussioner i arbetslaget. En 
ledare som strukturerar upp och håller i dessa diskussioner är en förutsättning för att de ska 
äga rum.  
  
Olsson (2006) har studerat samspelet mellan barn på tidig utvecklingsnivå och deras 
vårdare. En av hennes slutsatser var att det är viktigt att bemöta barnet som om det 
kommunicerar även om uttrycken är otydliga. Av intervjuerna i denna studie framgår inte 
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om lärarna svarar på uttryck som till exempel välmåendeljud och protestljud från eleverna.  
Ett förslag till fortsatt forskning är att i deltagande observationer studera vilka uttryckssätt 
från elever på tidig utvecklingsnivå utan talat språk som lärarna besvarar och på vilka sätt 
eleverna besvaras. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att studera i vilken utsträckning 
lärarna använder samma kommunikationssätt som elever utan talat språk.  
 
Även om det talade språket oftast är det vanligaste kommunikationssättet i vår tillvaro så 
finns det många andra sätt att kommunicera på. Det viktiga är att hitta varje elevs sätt att 
kunna kommunicera och att ta vara på den arbetsglädje som detta kan ge upphov till. 
Eleven känner glädje och utvecklar självkänsla genom att kunna uttrycka sina tankar och 
bli förstådd i samspelet med andra människor. 
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                                                                         Bilaga 1                        
 
Frågor till lärare: 
 
1. Hur många av dina elever befinner sig på tidig utvecklingsnivå och saknar talspråk 
    samt har grava rörelsehinder? 
 
 
 
2. Vilka åldrar och kön har eleverna? 
 
 
 
3. Hur är eleverna organiserade i arbetsgrupper/klasser? 
 
 
 
4. Hur kommunicerar du med respektive elev? 
 
 
 
5. Hur kommunicerar respektive elev med dig?  Använder eleven något kommunikations-   
    hjälpmedel? I så fall vilket eller vilka? 
 
 
 
6. Görs någon bedömning av varje elevs kommunikationsnivå? I så fall hur? 
 
 
 
7. Görs någon bedömning av vilket eller vilka alternativa kommunikationssätt som passar  
    varje elev? I så fall, hur går du tillväga föra att bedöma detta? 
 
 
 
8. Hur sker arbetet konkret med eleverna inom ämnesområdet kommunikation? 
 
 
 
9. Vilka problem finns när det gäller kommunikationen med respektive elev? 
 
 
 
10. Vad skulle du vilja ha råd och tips om angående kommunikationen med respektive 
      elev? Träffar eleverna talpedagog och logoped? 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                      Bilaga 2 
Frågor till logoped: 
 
1. Hur många barn och ungdomar som befinner sig på tidig utvecklingsnivå och saknar 
    talspråk har du kontakt med? 
 
 
 
 
2. Vilka åldrar och kön har barnen och ungdomarna? 
 
 
 
 
3. Vilka ytterligare funktionshinder har barnen och ungdomarna? 
 
 
 
 
4. Hur går du tillväga för att bedöma varje barns och ungdoms kommunikationsnivå?  
 
 
 
 
5. Hur går du tillväga för att bedöma vilket eller vilka alternativa kommunikationssätt som 
    passar varje barn och ungdom?  
 
 
 
 
 
6. Arbetar du med kommunikationsträning med barnen och ungdomarna? I så fall hur? 
 
 
 
 
7. Vilka problem finns när det gäller kommunikationen med respektive barn och ungdom? 
 
 
 
 
 


