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Detta examensarbete handlar om alternativ kommunikation, nämligen bliss, punktskrift, 

pictogram och teckenspråk. Syftet med arbetet var att få reda på pedagogens kunskap, 

användning och behov av alternativ kommunikation samt varför kunskapen behövs.  

Vi har valt att använda oss av kurslitteratur och annan facklitteratur som tagit upp ämnet 

alternativ kommunikation, d.v.s. bliss, pictogram, punktskrift och teckenspråk samt om 

pedagogernas kunskap, användning och behovet av kunskap om alternativ kommunikation. 

Det teoretiska har blivit inspirerat av Georg Herbert Meads (1863 – 1931) teori,  som har 

utvecklat interaktionsteorin som sätter fokus på människors kommunikation och relationer. 

Den handlar även om hur människans medvetande och självuppfattning blir till och utvecklas. 

Vår undersökning gjordes genom kvantitativ metod med enkäter som grundades på att vi tror 

att det var det bästa sättet för oss att få svar på de frågor vi ställde till pedagogerna. För att få 

många av enkäterna besvarade och mer utvecklade svar, valde vi att göra enkäten enkel med 

klara och tydliga frågor.I resultatet framkom det att flesta pedagogerna har någon form utav 

kunskap inom alternativ kommunikation. Pedagogerna har också fått användning av den 

kunskap de har, samt att kunskapen behövs inom skolans värd, detta för att pedagogerna skall 

visa förståelse för eleverna.   
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Förord 
Det har varit intressant och givande arbete även om det ibland har varit arbetsamt och 

stressigt. Vi har nu fått en insyn i en del av pedagogers uppfattningar om alternativ 

kommunikation och hur det kan vara att forska som pedagog.  

 

Vi vill tacka Maud Ihrskog för det stöd som hon har gett oss under arbetets gång. Vi vill även 

tacka alla de pedagoger som har ställt upp för oss och varit med i vår enkätundersökning. Ni 

har varit kreativa och tillmötesgående pedagoger. Utan er hade det inte blivit något arbete. 
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1 Inledning 
Debatten i samhället pekar enligt Rabe och Hill (1990) både på att människor i allmänhet och 

beslutsfattarna inte riktigt har förståelse för betydelsen av de tidiga grundstenar i livet, som är 

nödvändiga för att människan ska kunna utvecklas. Denna omedvetenhet utmärker också 

delar av den verksamhet som idag bedrivs i våra förskolor/skolor och i sättet på vilket 

förskolan/skolan organiseras. Särskilt tydligt blir detta om vi talar om barn med behov av 

särskilt stöd av olika slag.  

 

Inte för så längesen såg och behandlade vi barn med funktionshinder som en avskild grupp 

från det övriga samhället. Barnen skulle leva sina liv i slutna institutioner, gå i särskilda 

skolor, begränsa sitt umgänge till varandra, skötas av vårdpersonal och i övrigt märkas så litet 

som möjligt. Numera är barnen först och främst barn, med olika egenskaper, bakgrunder, 

starka och svaga sidor, men i grunden behov av kärleksfull omvårdnad från äldre och av 

social gemenskap med jämnåriga. Utifrån dessa gemensamma behov förutsätter vi att det 

samhälle vi gemensamt bygger ska skapa ett gott rum för alla barn, oavsett olikheter i 

förutsättningar och villkor (Sjöblom & Jönsson 2001).  

 
Vård och omsorg är en viktig del inom den pedagogiska institutionen som förskolan/skolan 

är. Detta innebär tillsyn och grundläggande skötsel men dessutom utvecklande samspel 

mellan barn och vuxen. Samspelet spelar stor roll för hur barnet kommer att uppfatta sig själv, 

vilken grundidentitet barnet kommer att utveckla och för hur kommande förhållanden till 

andra kommer att utforma sig. Genom god omsorg och vård utvecklar barnet en tillit till 

andra. Givetvis ser behoven olika ut för olika barn. Åldern spelar stor roll för vilka behov 

barnen har. För att utveckla en trygghet och en tillit till sin omgivning behöver vissa barn 

mycket vård och omsorg. Andra barn kan vara i behov av särskild social träning medan vissa 

barn behöver mycket allmän stimulans. Somliga barn klarar sig bra själva medan andra barn 

är i behov av mycket stöd för att komma igång. En verksamhet som skall bemöta alla dessa 

olika barn på deras villkor och utifrån deras behov, kräver personal som både är erfaren och 

initiativrik (Rabe & Hill 1990).  

 

Mellan barnet och de vuxna som ska ge stödet, är det viktigt att en relation byggs upp och 

låter det ta den tid som behövs. För att de vuxna ska kunna ge det individuella stöd som barnet 

behöver, krävs en identifiering av barnets svårigheter och möjligheter för att sedan kunna 

användas som ett underlag till hur verksamhet, aktiviteter och innehåll kan anpassas. Det kan 
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röra sig om vad barnet behöver för stöd i sin utveckling t ex. kommunikativt, motoriskt, 

socialt. Stödet kan betyda att barnet behöver få tillfälle och möjlighet att öva upp sina 

färdigheter. Det kan dessutom innebära att man som vuxen får tänka ut ett sätt att utveckla 

kommunikationen, samspelet och ledarskap. Det är vikigt att pedagogen har i åtanke att sättet 

som den ger barnet det individuella stödet, är en modell som de andra barnen tar efter i deras 

kommunikation och samspel med barnet (Sjöblom & Jönsson 2001).  

 

Enligt lärarutbildningskommittén ska alla pedagoger ha kompetens att organisera arbetet så att 

hänsyn tas till elevers olika behov av tid, stimulans och stöd. Redan i sin grundutbildning är 

den blivande pedagogen i behov av att utveckla kunskaper, för att kunna möta de utmaningar 

det innebär att elever i svårigheter (t ex på grund av funktionshinder eller utvecklingshinder) 

ska kunna gå i den vanliga skolan (Persson 2001).  

 

Vi tycker därmed att en av utmaningarna består av att det är viktigt att vi blivande lärare sätter 

oss in i de olika kommunikationssätt, nämligen bliss, punktskrift, pictorgrambilder samt 

teckenspråk, för vi kommer antagligen att stöta på någon/några av dem i vårt kommande 

arbetsliv som pedagoger. Ytterligare en anledning är för att vi båda har anhöriga som 

använder eller har kommit i kontakt men något av dessa kommunikationssätt. Bliss är den del 

som vi har minst erfarenhet om, men vi vill gärna ha med den ändå eftersom den tillhör dessa 

kommunikationssätt. När det gäller de olika kommunikationssätten kommer vi att använda 

alternativ kommunikation som gemensam benämning, även om det i litteraturen enbart 

förklaras att teckenspråk och bliss ingår. Detta på grund av att vi inte har hittat någon bättre 

benämning som berör alla. 
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2 Syfte 
I läroplanen 94 står det att den sociala utvecklingen är väldigt viktig för eleverna, att de får en 

god självbild och ett starkt självförtroende. Därmed är kommunikationen desto viktigare för 

de elever som använder sig av alternativ kommunikation. Skolan skall vara en skola för alla 

och på så sätt vill vi undersöka vad pedagoger har för kunskap och användning av alternativ 

kommunikation samt varför kunskapen i och om alternativ kommunikation behövs hos 

pedagoger.  

 
2.1 Problemformulering  

Vad har pedagoger i sär- och grundskola för kunskap i och om de alternativa 

kommunikationssätten, bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk? Hur har pedagogerna 

fått använda sin kunskap? Varför behövs kunskap i och om alternativ kommunikation hos 

pedagoger samt vilka skillnader finns det mellan grund- och särskola? 
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3 Teoretisk utgångspunkt  
I läroplanen (Lpo 94) står det ” Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lärarens 

handbok 2004:11). Språk, lärande och identitet är viktigt för alla barn, men ännu viktigare för 

barn som har speciella kommunikationssätt, eftersom de har ett stort behov av att bli sedda 

och förstådda av pedagogen. Georg Herbert Mead (1863 – 1931) har inspirerat oss med sin 

interaktionsteori som sätter fokus på människors kommunikation och relationer. Den handlar 

även om hur människans medvetande och självuppfattning blir till och utvecklas. Han har haft 

sin utgångspunkt från sociologen Charles Horton Cooleys (1864-1929) spegelteori. Den 

innebär att andras uppfattning om oss och värdering av oss, påverkar vår självuppfattning och 

särskilt vår värdering av oss själva – i andra speglar vi oss själva (Hwang & Nilsson 1995, 

Stensmo1991). Enligt Moira von Wright (2000) hävdar Mead att självet enbart kan ha ett 

medvetande och att självet enbart kan finnas i relation med andra. Då vi kommunicerar med 

andra i sociala situationer, sker kommunikationen med hjälp av gester och betydelsefulla 

symboler (språk). När det gäller pedagogens roll, kan hon/han enligt Wright (2000) enbart nå 

barnens unika individualitet genom handling i ett möte. Människan blir inte bara någon olik 

en annan, utan vi finns till därför att någon möter oss, ser oss och bekräftar oss.   

 

3.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation har sitt ursprung från latinets communicare, som betyder att göra 

delaktig, göra något gemensamt (Bakk & Grunewald 1998). Vi människor måste 

kommunicera. Vi har ett behov av gemenskap och mänsklig kontakt och det anses vara ett 

villkor för oss människor för att vi ska kunna överleva fysiskt och socialt (Maltén 1998). 

Kommunikationen innehåller information, påverkan och bekräftelse (Nilsson & Waldemarson 

1995). Maltén (1998) beskriver kommunikation som ett utbyte av budskap. För att 

kommunikationen ska bli tvåvägskommunikation måste sändaren koda sitt budskap innan det 

sänds. Mottagaren måste sedan avkoda och tolka budskapet, därefter ge feedback för att 

kontrollera om budskapet har uppfattats rätt. Det som kan påverka budskapet är sändarens och 

mottagarens personlighet, erfarenheter, upplevelser, fördomar och förväntningar (Maltén 

1998).  
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Det finns både verbal och icke-verbal kommunikation. Verbal kommunikation är 

kommunikation som uttrycks med ord, som kombineras efter vissa grammatiska regler 

antingen till talat språk, teckenspråk eller språk i form av bilder, t.ex. bliss. Icke-verbal 

kommunikation är kommunikation som uttrycks utan ord, som kroppsspråk, mimik, gester. 

Det är denna typ av kommunikation som bildar grunden för barnets språkutveckling (Bakk & 

Grunewald 1998).  

 

3.2 Språkutveckling 

Under sitt första år lär sig barnet att vara mottagaren i samspelet, dvs. att kunna tolka signaler, 

lyssna, vänta på sin tur och i och med det läggs grunden för en dialog.  Men för att det ska bli 

en dialog och språket ska kunna utvecklas, behöver barnet en lyhörd omgivning (Bakk & 

Grunewald 1998). Språklig utvecklig är ett resultat av yttre stimulans, mognad och kognitiv 

förmåga. Detta betonas av det interaktionistiska synsättet. För språkinlärningen har den 

sociala situationen stor betydelse eftersom det är de sociala erfarenheterna som skapar barnets 

förståelse för språkets struktur. Om inte de vuxna reagerar på barnets signaler och ger 

respons, hämmas barnets språkutveckling (Hwang & Nilsson 1995). 
 
3.3 Social utveckling  

Social utveckling innebär en människas utvecklingsprocesser av sociala beteende, samvaro 

och relationer till andra (Stensmo 1991). Sociala beteenden är beteenden som vi människor 

använder när vi är i gemenskap med andra. Våra beteenden kan både vara äkta och inlärda. 

Äkta social betyder att det sociala livet drivs av önskan, behovet och förmågan att etablera 

känslomässig och ömsesidig kontakt med andra och sig själv. Inlärt social visar att det sociala 

livet drivs av plikt, moral och att människan sätter sina egna känslor och behov åt sidan (Lind 

1989). 

 

De erfarenheter som vi människor förvärvar i vår barndom lägger grunden och påverkar hur 

den sociala utvecklingen och det sociala livet fortlöper. Några av förutsättningarna för en 

sund social utveckling för barnet, är de nära känslomässiga anknytningar först till modern, 

därefter fadern och senare i förskolan/skolan en trygg pedagog. Det är viktigt att alla parter 

har en känsla av egenvärde för att en betydelsefull relation ska vara berikas och ge ömsesidig 

tillfredsställelse och glädje. Av egenvärde får människan äkta styrka och som den sedan kan 

ge till andra (Lind 1989). 
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Men om barnet inte trivs eller dialogen inte fungerar kan det ge upphov till en 

otillräcklighetskänsla, som kan vara omedveten, hos föräldrar eller pedagog. Det 

känslomässiga samspelet mellan barnet och de vuxna blir skadat och kan utvecklas till en ond 

cirkel. Barn utvecklas dåligt om de lever i starkt understimulerande miljöer, både när det 

gäller kontakt, upplevelser och stimulans. De framstår som mindre begåvade och 

kontaktsvaga. De har svårigheter både språkligt och motoriskt och ger tydliga tecken på fysisk 

och psykisk vantrivsel. Dessa barn föreställs som deprimerade. De kan varken kräva något 

aktivt eller ge något tillbaka. Men om deras självuppfattning är realistisk, kan de nå upp till 

den rätta balansen mellan att få sina egna önskningar och behov uppfyllda och kan respektera 

andras önskningar och behov. Med ett sådant samspel kan det sociala livet berikas (Lind 

1989). 

 

3.4 Identitet  

Identiteten berör vilka vi är, vad vi kan och vad vi är värda som människor. Både 

kommunikation och social utveckling bidrar till att forma vår egen jaguppfattning och 

självuppfattning (Nilsson & Waldemarsson 1995). Förmågan att vara densamma i 

förändringens mitt det är vad identitet är. Det är arbetsamt för människan själv samt 

påfrestande för omgivningen om människan växer utan att veta vem den är, eller vem den vill 

likna. Att ”låna” en identitet av en grupp går ju också. Om en person har tagit del av gruppens 

identitet har den valt att gå med i ett gäng av t.ex. punkare. Då vet den hur man ska klä sig, 

prata, slåss samt hata (Wahlström 1996).  

 

Det är under den tidiga barndomen som vår identitets yttre och inre gränser grundläggs. 

Kroppen är självklart också en del av identiteten. När barnen ritar sina teckningar så visar de 

tydligt vilken uppfattning de har om sig själva. Hjälplöshet visas genom att rita en figur utan 

armar. Barn med dåligt språk ritar sig själva ofta utan mun. De har en stor vishet i sin 

omognad. Att ha en trygg identitet är att vara densamma i förändringens mitt. Vilket självklart 

inte betyder att människan inte är med i utvecklingen. Det inre blir inte hotat. Du är alltid 

samma genuina människa men i en annan situation. Förändringen blir inget hot, istället 

möjligheter. Ju äldre barnen blir desto tryggare blir dem i sin egen identitet och deras 

närstående får en större betydelse (Wahlström 1996). 
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3.5 Alternativ kommunikation 

3.5.1 Bliss 

Bliss är ett symbolsystem som används av människor som inte kan tala eller har ett 

svårförståeligt tal (Skolöverstyrelsen 1983). Systemet är uppbyggt av symboler, där ord och 

begrepp representeras av logiska bilder istället för av bokstäver. Bliss skapades av Charles 

Bliss på 40-talet men upptäcktes först på 70-talet av en lärare vid Ontorio Crippled Childrens 

Centre i Toronto. Läraren, Mrs Shirley McNaughton, gjorde ett försök med att använda 

blissymbolerna som ersättning för tal för de rörelsehindrade barn och ungdomar, som helt 

saknade eller hade ett mycket svårförståeligt tal och som inte lärde sig läsa och skriva. 

Försöket blev så bra att de efter ett par år gav ut information och material. 

Blissundervisningen i Sverige har pågått sedan 1976 (RPH-RH 1981). Systemet för bliss är 

mer abstrakt och utvecklingsnivån är högre än t.ex. användning av pictogram.  

 

= Roligt 
                             

 
3.5.2 Punktskrift 

Punktskrift är en taktil skift med upphöjda punkter som har skapats av Louis Braille 1825. 

Den används främst av personer med synskada. Ett punktskriftstecken är uppbyggt med sex 

upphöjda punkter som är ordnade i två lodrätta rader, en så kallad punktskriftscell. 

Punktskriften är väldigt stor, en normalstor bok blir därmed ofta i flera volymer. Exempelvis 

så består Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi av fem volymer punktskrift, ungefär fem 

gånger fler böcker än en vanlig bok. Skriften är anpassad till vår haptiska förmåga, vilket 

betyder att känsel, muskelkraft och rörelse är sammankopplade. I många avseenden men dock 

inte alla så är punktskriften en motsvarighet eller likvärdig med den så kallade svartskrift, 

skriften som är avsedd att läsas med synen. Det vill säga att varje tecken motsvarar en 

bokstav. Punktskriften är grundad på det latinska alfabetet, används samt ser likadant ut 

världen över, även om språkets skriftsystem skiljer sig åt (Punktskriftsnämnden 2004, 

Specialpedagogiska institutet 2003).  
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3.5.3 Pictogrambilder 

Pictogram är ett system som består av svartvita stiliserade bildsymboler. Detta språk kommer 

ursprungligen från Canada, Pictogram Ideogram Communication, PIC. Pictogram består idag 

av över 1000 symboler, som är uppdelade i 25 kategorier. Bilderna är utformade efter enkla 

och konsekventa principer, som underlättar inlärningen av nya symboler, vilket är en fördel. 

En annan fördel är att bilderna är mycket tydliga, även om de är i litet format t.ex. en 

almanacka. Det är ett vanligt förekommande system, vilket gör att en person som 

kommunicerar med pictogram kan göra sig förstådd i både nya miljöer och sammanhang 

(Gotthard 2002).  

 

 
 

3.5.4 Teckenspråk 

Teckenspråk är det mest kända icke talade språket. Det används av hörselskadade över hela 

världen. Men det är inte som många tror att teckenspråket är samma världen över, 

hörselskadade från olika länder förstår i regel inte varandras teckenspråk. Precis som vi inte 

förstår varandras talade språk. Många personer som har en utvecklingsstörning använder 

teckenspråket fast de inte är hörselskadade. Tecken fungerar istället som ett stöd i 

ordförståelsen samt som en kompensation för bristande talförmåga. Teckenspråket underlättar 

för personer att förstå information parallellt som det ger en visualisering av begrepp och 

samband som kan vara viktiga för somliga med språkstörningar. De tecken som används som 

stöd för det talade språket är inte helt identiska med det teckenspråk som hörselskadade 

använder. Detta kallas då för teckenkommunikation (Gotthard 2002).  
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3.6 Kommunikation, språk, social utveckling och identitet i betydelse med alternativ 

kommunikation 

Som vi tidigare har nämnt är en utav de viktigaste förutsättningarna för människans 

utveckling, både känslomässigt och begåvningsmässigt, är möjligheten att kommunicera med 

andra människor. När du kommunicerar med andra människor i din omgivning får du 

förståelse för andras behov och känslor samt göra dig själv förstådd. Betydelsen av samspel 

med andra människor är stor, för att individen ska kunna skapa sin identitet och medvetenhet 

om vem han är. Samspel med andra förutsätter självklart någon form av kommunikation. 

Kommunikation är inte enbart att kunna tala. Det handlar också om på vilket sätt du förmedlar 

dig med omgivningen och hur du tar emot det omgivningen vill förmedla till dig (Gotthard 

2002).  

 

Skador i hjärnan kan medföra röstavvikelser, problem med artikulationen att styra munnens 

rörelser, störningar i hjärnans språkcentra liksom svårigheter att säga rätt saker samt använda 

rätt ord. Barnets hinder i att samtala, kommunicera samt samspela med andra barn kan vara 

orsakad av flera olika anledningar. Vissa delar av kommunikationen och språkutvecklingen 

blir direkt komplicerad om barnet har en grav synskada. Varje människa har, oavsett 

funktionshinder och kommunikationssvårigheter, en grundläggande rätt att kommunicera. Det 

är inte funktionshindret eller handikappet som skapar behoven. Behoven finns där eftersom 

barnet är ett barn, men funktionshindret gör det svårare för barnet att få behoven uppfyllda. 

Med behov anser vi de huvudsakliga mänskliga behoven vi alla har, t.ex. mat och trygghet 

(Rabe & Hill 1990, Sjöblom & Jönsson 2001).  

 

För att komma vidare i livet behöver alla barn stöd på olika sätt. En del barn behöver mer stöd 

eftersom de har speciella svårigheter. Detta är vi redan medvetna om, men hur medvetna är vi 

om hur stödet ges? För att barnet skall komma vidare i sin utveckling behöver de utveckla sin 

självkänsla och sitt självförtroende. Detta är en viktig del av det stöd vi vuxna ska ge. För att 

uppnå denna utveckling måste barnen bli bekräftade, sedda och benämnda. Genom att ge 

bekräftelse på vem barnet är, sätter du som vuxen ord på det barnet gör eller känner samt 
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upplever. Du bedömer eller värderar inte barnet, utan du ser det. Barnets självkänsla växer 

och blir starkare när vi bekräftar dem, och lär sig hur de ska bekräfta andra. När barnet 

utvecklar förståelse och empati ökar också viljan att ha samspel och kommunikation med 

andra (Rabe & Hill 1990, Sjöblom & Jönsson 2001). 

 

Samtliga barn, inklusive barn som har ett funktionshinder, har rätt att nå samma mål som alla 

andra barn i samma grupp eller klass. Alla barn har rätt att få det som behövs, i form av extra 

resurser och professionell personal, för att kunna nå målen. Det är en självklar rättighet för 

alla barn och innebär inte någon märkvärdig lyx för vissa. En del barn, behöver få mer än 

andra för att få sina behov uppfyllda. Tyvärr möter vi ibland personer som inte har detta klart 

för sig. Lärdomen från den pedagogiska forskningen visar klart på att människan lär bäst när 

hon finner mål och mening med det som ska läras samt när miljön ger trygghet och 

accepterande. Självkänslan och självtillit utvecklas när människan i samråd med andra får 

uppleva att personen klarar av det den gör och att den egna insatsen har värde för det 

gemensamma arbetet eller den gemensamma leken (Rabe & Hill 1990, Sjöblom & Jönsson 

2001). 

 

För att förskolan på ett proffsigt sätt ska kunna möta barn med behov av särskilt stöd och 

stimulans är det givetvis värdefullt att ha en väl fungerande skolorganisation. Det är 

betydelsefullt att organisera placeringarna grundligt och att det i ett senare stadium finns 

resurser att följa upp personalens/pedagogens behov av stöd. Det är viktigt att personal förstår 

att en personalförstärkning inte enbart ska kopplas till ett speciellt barn, utan är en resurs för 

att personalen tillsammans ska kunna hålla den planerade verksamheten levande. Genom att 

vara med och bilda en öppen och tillitsfull samverkan, kan barnen utveckla en tilltro till sig 

själv och till sina egna potentialer. Det ger också positiva förhoppningar på andra och 

inspirerar till medverkan, samhörighet, ömsesidighet och kommunikation istället för 

konkurrens och utslagning (Rabe & Hill 1990, Sjöblom & Jönsson 2001). 

 

Förskolans och skolans uppgift är att vara ”en skola för alla” via verksamhetens och 

undervisningens anpassning så att alla barn kan vara delaktiga. Det är sålunda inte barnen som 

skall anpassas efter verksamheten och undervisningen. Bara av oss själv är vi ingenting och 

blir ingenting. Samspel med andra är viktigt för att kunna växa. Genom detta så utvecklas vårt 

jag och vår identitet (Rabe & Hill 1990, Sjöblom & Jönsson 2001).  
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3.7 En skola för alla - specialpedagogik och lärarkompetens 

Under 1993 – 1996 drev EU ett projekt som kallades för HELIOS. Syftet med programmet 

var att stödja idéerna om integrering i olika sammanhang, bl.a. utbildning för barn, ungdomar 

och vuxna med funktionsnedsättningar. Ambitionen var att mellan medlemsländerna i EU 

samarbeta för att etablera ett effektivt samarbete mellan reguljära skolor och specialskolor och 

identifiera svårigheter och möjligheter i syfte att skapa en skola för alla. En skola för alla 

handlar om livslångt lärande, gemenskap, ömsesidighet, kommunikation och aktivt 

deltagande för alla personer med eller utan funktionsnedsättningar. I projektet togs det fram 

ett antal huvudprinciper om integrering när det gäller de små barnen. En av dem var 

utbildning och erkännande av lärare och resurspersoner. Det innebär att lärarna är i behov av 

ökade kunskaper om barns utveckling, tidigt ingripande, effekter av olika 

funktionsnedsättningar, olikheter och bedömning (Brodin & Lindstrand 2004).  Detta påpekar 

också Haug (1998) när det gäller att kunna genomföra en skola för alla. Men det krävs även 

förändrade attityder och att det måste ges ut mer kunskaper om personer med funktionshinder 

till allmänheten (Brodin & Lindstrand 2004).  

 

Alla lärare ska ha kompetens att organisera arbetet så hänsyn tas till elevers olika behov av 

tid, stimulans och stöd anser lärarutbildningskommittén (Persson 2001). Detta poängteras 

även i Salamancadeklarationen (2001:35) som innehåller principer, inriktning och praxis om 

undervisning av elever med behov av särskilt stöd. I deklarationens punkt 41 står det:  

 

Lärarutbildningarna för såväl grund- som gymnasieskola bör innehålla 
inslag som hos lärarkandidaterna skapar en positiv inställning till 
funktionshinder och som därigenom utvecklar en förståelse för vad som kan 
åstadkommas i skolor med lokalt tillgängliga stödtjänster. De kunskaper och 
färdigheter som krävs är huvudsakligen en god förmåga att lära ut, vari 
ingår förmågan att bedöma särskilda behov, anpassa kursplanens innehåll, 
utnyttja tekniska hjälpmedel, individualisera undervisningsmetoderna så att 
de passar en bredare uppsättning av färdigheter osv. I lärarutbildningens 
praktiska delar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att förbereda lärarna att 
utöva autonomi och tillämpa sina färdigheter i att anpassa kursplanen och 
metoder för att tillgodose barnens behov och att samarbeta med specialister 
och samverka med föräldrar.  

 

Den blivande läraren behöver redan i sin grundutbildning utveckla kunskaper för att möta de 

utmaningar det innebär, att elever i svårigheter ska kunna gå i den vanliga skolan. För den 

blivande läraren erbjuder den nya lärarutbildningen möjligheter att inom grundutbildningen 

läsa specialpedagogik som inriktning och/eller specialisering (Persson 2001). En förklaring på 
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vad specialpedagogik är, är att när den vanliga pedagogiken bedöms att inte räcka till, är det 

avsett att specialpedagogiska insatser sätts in (Persson 2001). I offentliga utredningar (SOU 

1978:86:278) beskriver dem att: 

 
Specialpedagogik är inte längre en annorlunda pedagogik för anpassning av 
vissa och relativt få elever. Den är ett medvetet prövande och 
vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i sökandet efter det 
ökande stöd som många elever under längre eller kortare perioder kan 
behöva i sin naturliga omgivning. Specialpedagogik blir då något som 
präglar vardagsarbetet för all skolans personal. 
  

Lärare som har ämneskunskaper, didaktiska och specialpedagogiska kunskaper har möjlighet 

att utgöra en stor tillgång i arbetslagens arbete. Det blir ännu viktigare som förutsättning av att 

elever med utvecklingsstörning, synskador och hörselskador, har möjlighet att kunna 

undervisas av samma lärare som övriga elever. Grundkompetensen i specialpedagogiken är att 

pedagogen ska kunna förstå och reflektera och veta var den kan få stöd och experthjälp. Det 

betyder också att kunna motivera och argumentera när det behövs särskilda stödåtgärder. Det 

innebär inte att alla pedagoger behöver kunna allt om alla slags hinder, utan att alla pedagoger 

ska ha förståelse för att funktionshinder av olika slag finns inom den naturliga variationen av 

olikheter (Persson 2001). 

 

Nyutexaminerade lärare utsätts, i mötet med sina nya arbetsplatser, för stora 

påverkansfaktorer beträffande såväl yrkeskompetens som yrkesidentitet. Det blir en 

”praxischock” vars följder lärarutbildningen inte kan minska utan endast mildra. Oförenliga 

krav på och målsättningar i skolan som inte går att förändra, är en annan sida av 

”praxischocken”. Det olösliga dilemmat som den nyblivne läraren ställs inför är dels att 

tillfredsställa och utveckla varje enskild elevs behov, dels utbilda för att en rad samhällsbehov 

skall uppfyllas. På landets universitet och högskolor vilar nu i högre grad än tidigare, 

självständigheten och därmed ansvaret för att utbildningarnas kvalitet ligger i likvärdighet 

med de nationella uppställda målen (Alexandersson 1999). Läraryrket har idag en relativt låg 

status samtidigt som det ofta förs kritik mot lärarutbildningen och lärarnas kompetens. Brodin 

& Lindstrand (2004) hävdar att rektorerna tvingas ofta att anställa outbildade pedagoger och 

öka lärarlösa lektioner pga. stor brist på utbildade pedagoger. Är det så att lärarna idag inte är 

väl förberedda för sin uppgift att möta alla barn och ungdomar i skolan? Lärarutbildningen 

måste kanske ingående förändras och anpassas till dagens barn och ungdomar och att 

specialpedagogiken blir i utbildning till en naturlig del. En strävan är att alla lärare ska få 
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kunskaper i sin utbildning om metoder som passar en större målgrupp (Brodin & Lindstrand 

2004).  

 

Till den reguljära lärarutbildningen skulle stora delar av den kunskapsbas som 

specialpedagogiken vilar kunna överföras. Barnen är framtiden, och ett av de beslut som 

måste tas är att göra det möjligt för alla barn att få lika möjligheter eller snarare lika utifrån 

sina behov och förutsättningar. Specialpedagogerna som utbildas idag ger råd och stöd till 

reguljära pedagoger, som egentligen har kunskapen att arbeta med barnen. Är det meningen 

att det ska införas konsultverksamhet i skolans värld, ett samhällsfenomen?  Och för vem 

skull har vi skolan? Om utgångspunkten av verksamheten är eleverna, måste pedagogerna 

vara flexibla och kunna anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom, även om skolan är en 

arbetsplats för pedagogerna.  I den nya skolan som vi har, möts mångfalden av elever från 

olika kulturer med olika bakgrunder och med olika förutsättningar. En verklighet som 

blivande pedagoger måste förberedas för av lärarutbildningen (Brodin & Lindstrand 2004).  
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4 Metod 
4.1 Material 

Vi har valt att använda oss av kurslitteratur och annan facklitteratur som tagit upp ämnet 

alternativ kommunikation, d.v.s. bliss, pictogram, punktskrift och teckenspråk samt om 

pedagogernas kunskap, användning och behovet av kunskap om alternativ kommunikation. 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv har vi med litteraturens hjälp utgått ifrån nyckelorden 

kommunikation, språkutveckling, social utveckling, identitet, lärarkompetens, 

specialpedagogik samt en skola för alla, i förhållandet till betydelsen av de olika 

kommunikationssätten. Eftersom vi båda har erfarenheter inom våra familjer om detta ämne 

så har vi även valt att ta vara på våra erfarenheter och kunskaper.  

 

4.2 Val av metod  

Valet av kvantitativ metod med enkäter grundades på att vi ansåg att det var det bästa sättet 

för oss att få svar på de frågor vi ställde till pedagogerna/elevassisterna. För att få många av 

enkäterna besvarade och mer utvecklade svar, valde vi att göra enkäten enkel med klara och 

tydliga frågor. Detta betonar även Bryman (2002). Enkäter är även bra eftersom 

pedagogerna/elevassisterna kan besvara dem när de har tid och möjlighet (Bryman 2002).  

Till en början var det tänkt att vi skulle göra en enkätundersökning och utifrån den, göra ett 

par individuella intervjuer med pedagoger. Men efter sammanställning av vår 

enkätundersökning, kom vi fram till att vi hade mycket material och intervjuer skulle inte ge 

oss mer information än den vi redan hade fått.  

 

4.3 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att relationen mellan teori och forskning har ett naturvetenskapligt 

och objektiviskt synsätt (Bryman 2002). Man kan säga att problemet ses likt ett flygfoto från 

ovan, från ett distanserat avstånd medan man ser problemet likt vadandet i älven när det gäller 

kvalitativ metod (Sunberg 2005-11-09). Enkäter är en vanlig metod för att undersöka 

människors uppfattningar och kunskaper om olika begrepp, även om forskaren är mer bunden 

i sina frågor i enkätundersökning än i en intervju. Genom den kvantitativa metoden får 

forskaren information på ett omfattande sätt och ser skillnaden däremellan (Bryman 2002). 

Detta är anledningen till varför vi har valt att göra enkätundersökning. Därefter analyseras och 

sammanställs undersökningarna för att få likheter och skillnader mellan personernas svar.  
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4.4 Utförande 

Vi har genomfört vår undersökning på två olika skolor, en särskola och en grundskola i två 

medelstora kommuner i Sverige. Undersökningen har utförts på våra tidigare vfu-platser i 

form av enkät, som besvarats av elva pedagoger och sex elevassistenter. Utav de elva 

pedagogerna var det en man resterande kvinnor. En pedagog har ej besvarat.  En elevassistent 

utav sex var man, övrig var kvinnor. Varför vi har gjort enkätundersökning även med 

elevassistenter är för att vi vill veta deras åsikt på kunskap, användning och behov. Detta på 

grund av deras kunnighet inom det berörda området. Även om elevassistenten har kunskapen 

och är elevens extra hand, är det pedagogen som har det stora ansvaret. På särskolan gjordes 

tio enkät undersökningar, en förskollärare, en fritidspedagog, fem elevassistenter samt tre 

specialpedagoger. Det gjordes sju enkät undersökningar på grundskolan varav en var 

förskollärare, två fritidspedagoger, tre grundskollärare och en elevassistent.  

 

Under vår vfu-period frågade vi våra handledare om vi fick göra en enkätundersökning. På 

båda skolorna gjorde undersökningen bland pedagoger och elevassistenter som arbetade i 

årskurs F-5 på särskolan och årskurs F-2 på grundskolan. Vi informerade om att det var 

frivilligt att deltaga i enkäten, gensvaret var positivt. Enkäten (se bil. 1) var uppbyggd av ett 

informationsblad därefter femton frågor samt en punkt där pedagogerna/elevassistenterna 

kunde ge tips och idéer till oss. Frågorna var upplagda efter tre huvudrubriker, nämligen 

kunskap, användning och behov. Det var sju frågor som berörde kunskap, två frågor berörde 

användning och sex frågor anknutna till behov. Pedagogerna och elevassistenterna hade cirka 

två veckor på sig att besvara enkäten.  

 

4.5 Bearbetning 

När vi fick tillbaka enkäterna sammanställde vi dem för att få en helhet över svaren (se bil.2). 

Därefter gjordes en analys av samtliga enkäter. Analysen lades upp efter varje huvudrubrik; 

kunskap, användning och behov. Först analyserade vi generellt vad pedagogerna och 

elevassistenterna hade svarat. Därefter delade vi upp pedagogerna efter deras titel, nämligen 

grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog samt specialpedagog. Elevassistenterna fick stå 

i en klass för sig själva. Vi tittade även på skillnaden mellan sär- och grundskola. Resultatet 

har vi sedan återkopplat till de teoretiska utgångspunkterna. För att läsarna också skall kunna 

göra sin egen tolkning så har vi tagit ut exempel på hur pedagogerna och elevassistenterna 

svarade.  
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4.6 Etik 
För de personer som är inblandade i forskningen rör grundläggande etiska frågor såsom 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Angående svensk forskning finns 

etiska principer som gäller, några av dem är informations-, samtycke- konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Det första betyder att berörda personer informeras av forskaren om 

undersökningens syfte. Det andra är att de berörda har rätt att bestämma själva om de vill vara 

med eller ej. Det tredje innebär att den information av de berörda personerna, som kommer 

fram i undersökningen är konfidentiell. Den sista betyder att informationen får enbart 

användas i avsikt till forskning. Det är relativt enkelt att låta personerna och deras svar vara 

anonyma i kvantitativ forskning, eftersom forskaren oftast inte träffar personerna som 

undersökningen berör (Bryman 2002). När det gäller vår undersökning har vi upplyst 

pedagoger/elevassistenter om de etiska principer som gäller svensk forskning. 

 
4.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär om vår enkät som vi har utformat mäter de frågor som vi vill ha svar på 

(Bryman 2002). Fastän att vi har försökt göra enkäten enkel, tydlig och öppen genom att 

använda kryssfrågor med följdfrågor efteråt, har vissa av pedagogerna/elevassistenterna inte 

svarat på alla frågorna. De flesta har svarat på kryssfrågorna men inte följdfrågorna. Orsaken 

till varför de inte har svarat vet vi inte, men kan beror på att de tyckt det var svårare med 

följfrågorna därför att de måste tänka efter. Andra orsaker kan ha varit brist på erfarenhet, 

tidsbrist, slöhet eller helt enkelt att de inte förstått frågan. Trots en del obesvarade frågor anser 

vi att vår enkätundersökning har besvarat våra problemfrågor om vad pedagoger har för 

kunskap och användning av alternativ kommunikation samt varför kunskapen i och om 

alternativ kommunikation behövs hos pedagoger. Alltså måttet speglar innehållet i det 

begrepp som är aktuellt (Bryman 2002). 

 

Reliabilitet innebär ett måtts följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet på ett begrepp 

(Bryman 2002). Vi anser att vårt arbete är pålitligt utifrån de mångsidiga svar vi har fått från 

erfarna pedagoger/elevassistenter. Men eftersom vi inte har mätt gruppens svar två gånger 

eller att andra forskare har fått samma resultat, kan vi inte säga att pålitligheten är speciellt 

hög. Interbedömarereliabilitet handlar om att det kan finnas en risk att tolkningen av resultatet 

inte överrensstämmer på grund av för många som tolkat det (Bryman 2002). Resultatet i vårt 

arbete anser vi överrensstämmer eftersom vi har tolkat och analyserat svaren tillsammans.  
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5 Resultat/Analys 
5.1 Kunskap om bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk. 

Mead har i sin interaktionsteori fokus på människors kommunikation och relationer (Stensmo 

1991). Om detta skriver Wright (2000) också om som anser att när vi kommunicerar med 

andra i sociala situationer, sker kommunikationen med hjälp av gester och betydelsefulla 

symboler (språk). Enligt Bakk & Grunewald (1998) är verbal kommunikation en 

kommunikation som uttrycks med ord, som kombineras efter vissa grammatiska regler 

antingen till talat språk, teckenspråk eller språk i form av bilder, t.ex. Bliss. Icke-verbal 

kommunikation är kommunikation som uttrycks utan ord, som kroppsspråk, mimik, gester. 

Det är denna typ av kommunikation som bildar grunden för barnets språkutveckling. Utifrån 

våra enkäter har vi fått fram att de flesta pedagogerna har kunskap om något av de alternativa 

kommunikationssätten. Teckenspråk är den kommunikation som flest pedagoger har kunskap 

om. Detta visar enkäten varav nio pedagoger av elva svarade att teckenspråkskunskapen 

fanns. Enligt enkäten har tre pedagoger kunskap om bliss därmed är den, den kommunikation 

pedagogerna har minst kännedom om. Där emellan är det sex stycken pedagoger med 

pictogramkunskap och fyra stycken pedagoger med punktskriftskunskap.  

Grundskolan:
Grundskollärare 3: Punktskrift och teckenspråk. 
Förskollärare: Bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk. 
Fritidspedagog 1: Lite teckenspråk. 
Elevassistent: Bliss, punktskrift, pictogram teckenspråk och 
teckenkommunikation. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Pictogram och teckenspråk. 
Fritidspedagog: Pictogram och teckenspråk. 
Elevassistent 1: Bliss, Pictogram och teckenspråk. 
Specialpedagog 2: Bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk. 

 

Grundskollärarna har kunskap om punktskrift och teckenspråk. De kunskaper som 

förskollärarna har gemensamt är pictogram och teckenspråk, en utav de hade även kunskap 

om bliss och punktskrift. Den ena fritidspedagogen hade kunskap om både pictogram och 

teckenspråk medan en annan hade endast lite om teckenspråk. En av dem hade ingen kunskap 

alls. Alla specialpedagoger har kunskap om teckenspråk och pictogram, två har även kunskap 

om bliss och en dessutom om punktskift. Elevassistenterna är sex stycken och alla har 

kunskap om teckenspråk, fem har också kunskap om pictogram, tre om bliss och en om 

punktskrift.  
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Grundskolan:
Grundskollärare 2: Punktskrift och teckenspråk (Väldigt lite). 
Grundskollärare 3: Punktskrift och teckenspråk. 
Förskollärare: Bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk. 
Fritidspedagog 1: Lite teckenspråk. 
Fritidspedagog 2: Ej kunskap 
Elevassistent: Bliss, punktskrift, pictogram teckenspråk och  
                       teckenkommunikation. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Pictogram och teckenspråk. 
Fritidspedagog: Pictogram och teckenspråk. 
Elevassistent 4: Pictogram och teckenspråk.  
Elevassistent 5: Bliss, Pictogram och teckenspråk. 
Specialpedagog 1: Bliss, pictogram och teckenspråk. 
Specialpedagog 3: Pictogram och teckenspråk. 

 

När det gäller skillnaden mellan sär- och grundskolan, har särskolan fem assistenter och 

grundskolan en. En annan skillnad är att på särskolan har elevassistenterna kunskap antingen 

om en eller två kommunikationssätt, medan elevassistenten på grundskolan har kunskap om 

alla kommunikationssätt. Fast den största skillnaden mellan särskola och grundskola är att 

särskolan har mer kunskap över lag. På grundskolan finns det de pedagoger som ej har någon 

kunskap alls. Enligt vår undersökning har pedagogerna på grundskolan mer kunskap om 

punktskrift än vad pedagogerna på särskolan har. När det gäller pictogram är det tvärtom. Det 

är endast två pedagoger på särskolan som har kunskap om bliss, medan det är en pedagog som 

har kunskapen om bliss på grundskolan. Teckenspråk är den kommunikation som generellt är 

störst både på grund- och särskola.  

 

Enligt Persson (2001) är det lärare som har ämneskunskaper, didaktiska och 

specialpedagogiska kunskaper som har möjlighet att utgöra en stor tillgång i arbetslagens 

arbete. Det blir ännu viktigare som förutsättning av att elever med utvecklingsstörning, 

synskador och hörselskador, har möjlighet att kunna undervisas av samma lärare som övriga 

elever. Grundkompetensen i specialpedagogiken är att pedagogen ska kunna förstå och 

reflektera och veta var den kan få stöd och experthjälp. Det betyder också att kunna motivera 

och argumentera när det behövs särskilda stödåtgärder. Det innebär inte att alla pedagoger 

behöver kunna allt om alla slags hinder, utan att alla pedagoger ska ha förståelse för att 

funktionshinder av olika slag finns inom den naturliga variationen av olikheter. På frågan hur 

kunskapen har förvärvats svarade tre stycken pedagoger att de fått sin kunskap genom 

lärarutbildningen. På lärarutbildningen har de fått kunskapen genom föreläsning, litteratur och 
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specialiseringen. En elevassistent genom assistentutbildningen, med valfri kurs och lektioner. 

Vidareutbildningen har tre stycken pedagoger och tre stycken elevassistenter fått kunskapen 

genom. Kunskapen på vidareutbildningen har getts genom dövskola, teckenspråkskurs via 

folkhögskola, studieförbundet, habiliteringen samt arbetet. Två elevassistenter har fått sin 

kunskap via anhörig, en genom arbetet med elev och den andra via döv mamma. Eget intresse 

har skapat kunskapen hos fem stycken pedagoger och fyra stycken elevassistenter. 

Föreläsning, arbetet, kurser, utvecklingsstörd son och tv-program är där kunskapen har getts.  

Medan två stycken pedagoger och två stycken elevassistenter har fått kunskapen på ett annat 

sätt och då genom omvårdnadslinjen med inriktning på funktionshinder/utvecklingstörning, 

föreläsningar, kurser, arbetet samt ledsagare.  

Grundskolan:
Grundskollärare 2: Lärarutbildning 
Grundskollärare 3: Eget intresse 
Förskollärare: Lärarutbildning och eget intresse 
Fritidspedagog 1: Eget intresse - kvällskurs 
Elevassistent: Omvårdnadslinjen, inriktning funktionshinder –  
                         utvecklingstörning 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Vidareutbildning och annat – ledsagning.  
Fritidspedagog: Vidareutbildning och eget intresse.  
Elevassistent 1: Eget intresse. 
Elevassistent 2: Assistentutbildning. 
Elevassistent 3: Eget intresse och annat – genom jobbet.  
Elevassistent 4: Anhörig och annat – pictogram genom jobbet.  
Elevassistent 5: Vidareutbildning.  
Specialpedagog 1: Eget intresse.  
Specialpedagog 2: Lärarutbildning och eget intresse.  
Specialpedagog 3: Vidareutbildning och eget intresse. 

 

De två grundskollärarna som har kunskap, har fått det genom lärarutbildningen och eget 

intresse. Den ena förskolläraren fick sin kunskap genom lärarutbildningen och den andra 

genom vidareutbildning, men båda även via eget intresse. Två av tre fritidspedagoger har 

svarat att de fick sin kunskap via eget intresse, den ena fick dessutom genom 

vidareutbildning. Alla specialpedagoger har fått kunskap genom eget intresse, en dessutom 

via lärarutbildningen och en även genom vidareutbildning. En av elevassistenterna har fått sin 

kunskap via assistentutbildningen, en genom vidareutbildning, en via anhörig, två har fått sin 

kunskap via eget intresse och tre stycken genom annat.  
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Gällande skillnaden mellan sär- och grundskolan är det fler på grundskolan som fått sin 

kunskap via lärarutbildningen än på särskolan. Endast en av alla elevassistenter på både sär- 

och grundskolan har fått sin kunskap via assistentutbildningen. Tre stycken pedagoger och tre 

stycken elevassistenter på särskolan har fått sin kunskap genom vidareutbildning, medan 

ingen på grundskolan. På grundskolan är det ingen som fått sin kunskap via anhörig, men två 

på särskolan. Det är dubbelt så mycket eget intresse på särskolan än grundskolan. Gällande 

kunskapen genom annat sätt är det tre på särskolan och två på grundskolan.  

 

5.2 Användning av kunskap 

Generellt har pedagogerna och elevassistenterna fått använda sin kunskap i yrket. Enligt vår 

undersökning har grundskollärarna inte fått någon användning av sin kunskap. Det är bara den 

ena förskolläraren som använder sin kunskap och då via stöd i klassen och arbetet med bilder. 

En fritidspedagog har fått använda sin kunskap genom att prata och ge stöd till de elever som 

har teckenspråk som kommunikation. Användning av sin kunskap har alla specialpedagoger 

fått, detta för att förstärka elevernas kommunikation, struktur och att förstå sina elever. Alla 

elevassistenter har fått användning av sin kunskap och då genom struktur, tydlighet, rutiner, 

förstärkning av kommunikationen och i det dagliga arbetet. Gotthard (2002) tar upp om att 

samspel med andra förutsätter självklart någon form av kommunikation. Kommunikation är 

inte enbart att kunna tala. Det handlar också om på vilket sätt du förmedlar dig med 

omgivningen och hur du tar emot det omgivningen vill förmedla till dig. Enligt Wright (2000) 

kan pedagoger enbart nå barnens unika individualitet genom handling i ett möte. Människan 

blir inte bara någon olik en annan, utan vi finns till därför att någon möter oss, ser oss och 

bekräftar oss. 

 

Skillnaden mellan sär- och grundskola är den att alla på särskolan har fått användning av sin 

kunskap, medan enbart en på grundskolan och det är elevassistenten. Enligt enkätsvaren kan 

vi utläsa att användningen av kunskapen har uppkommit genom elevernas behov av stöd.  

Grundskolan:
Grundskollärare 2: Nej 
Grundskollärare 3: Nej 
Fritispedagog1: Nej 
Elevassistent: Ja, förstå att dessa barn behöver andra hjälpmedel för att få   
                       struktur och tydlighet, rutiner. 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja, vi har tecken som stöd i klassen och arbetar mycket med  
                         bilder. 
Fritidspedagog: Ja, genom att prata med dem som har stöd av teckenspråk 
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                           för att kommunicera. 
Elevassistent 1: Ja, tecken som stöd, förstärker elevernas kommunikation. 
Elevassistent 2: Ja,  
Elevassistent 3: Ja, arbetar med elever som har tecken som kommunikation. 
Elevassistent 4: Ja, använder minst 2 olika kommunikationer. Pictogram  
                          främst i samlingen + tecknar hela dagen.  
Elevassistent 5: Ja, i arbete med eleverna. 
Specialpedagog 1: Ja, att förstärka elevernas kommunikation. 
Specialpedagog 2: Ja, dagligen för att förstå mina elever. 
Specialpedagog 3: Ja, kommunikationshjälp och struktur. 

 

5.3 Behov av kunskap 

Utifrån enkäternas svar har alla pedagoger samt elevassistenter svarat att kunskapen behövs i 

och om alternativ kommunikation i yrket. Alla lärare ska ha kompetens att organisera arbetet 

så hänsyn tas till elevers olika behov av tid, stimulans och stöd anser 

lärarutbildningskommittén (Persson 2001). Eftersom alla svarat att kunskapen behövs, kan vi 

inte dra några skillnader emellan sär- och grundskola.  

 

Enligt två av tre grundskollärare behövs kunskapen när det blir aktuellt samt att pedagoger 

känner till de olika kommunikationssätten, detta om pedagoger får elever som berörs av det. 

Den andra grundskolläraren har ej svarat på denna fråga. Den ena förskolläraren som arbetar 

på särskolan skriver att pedagoger behöver kunskapen för att kunna stärka elevernas tal. Den 

andra förskolläraren på grundskolan har inte besvarat denna fråga. Fritidspedagogerna anser 

att kunskapen behövs för att veta vad det handlar om, hänga med i framtiden samt förståelse 

och kunna kommunicerar med barn i behov av stöd. Två av tre specialpedagoger anser att vi 

behöver kunskapen för att kunna förstå eleverna som använder sig utav alternativ 

kommunikation. En av specialpedagogerna har inte svarat. En elevassistent tycker att vi 

behöver kunskapen för att förstärka och tydliggöra schema, vilket ger trygghet för eleverna. 

Tre av elevassistenterna tycker att vi behöver kunskapen för att vi ska ha förståelse samt att 

eleverna skall kunna göra sig förstådda. När du kommunicerar med andra människor i din 

omgivning får du förståelse för andras behov och känslor samt göra dig själv förstådd. 

Betydelsen av samspel med andra människor är stor, för att individen ska kunna skapa sin 

identitet och medvetenhet om vem han är (Gotthard 2002). Mead hävdar att självet enbart kan 

ha ett medvetande och att självet enbart kan finnas i relation med andra (Wright 2000). En 

annan elevassistent anser att det ska vara ett krav på personal att kunnande om alternativ 

kommunikation, annars skall arbetsplatsen erbjuda utbildning. Eftersom nästan alla barn i 
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träningsskolan använder sig av någon form av alternativ kommunikation så anser en annan 

elevassistent att vi behöver ha kunskapen.  

Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Ja, kunskap behövs när det blir aktuellt (de elever som 
                                 ingår i gruppen). 
Grundskollärare 3: Ja, det hör till att känna till om olika   
                                kommunikationssätt. Man kan få elever som berörs av 
                                det. 
Fritidspedagog 1: Ja, det är ju alltid bra att veta vad det handlar om. 
Fritidspedagog 2: Ja, för att hänga med i framtiden. 
Elevassistent: Ja, mycket viktigt då jag arbetar med att förstärka och 
                        tydliggöra schemat med ex. bildschema = TRYGGHET FÖR 
                        BARNET. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja, vi har flera i klassen som har dåligt tal. 
Fritidspedagog: Ja, för att förstå och kommunicera med de barn som är i 
                           behov av det. 
Elevassistent 1: Ja, så att eleverna skall kunna göra sig förstådda. 
Elevassistent 2: Ja, så att alla elever ska kunna göra sig förstådda. 
Elevassistent 3: Ja, många av våra barn i särskolan använder tecken för att 
                           bli förstådda. 
Elevassistent 4: Ja, absolut, ska vara ett krav på personal att vi kan alternativ  
                           kommunikation. Annars ska arbetsplatsen erbjuda 
                           utbildning.  
Elevassistent 5: Ja, nästan alla barn i träningsskolan använder sig av någon  
                           form av alternativ kommunikation.  
Specialpedagog 1: Ja, Viktigt att kunna göra sig förstådda.  
Specialpedagog 2: Ja, många av eleverna på särskolan använder alternativ 
                               kommunikation för att göra sig förstådda.   
Specialpedagog 3: Ja,  

  
Barnen är framtiden, och ett av de beslut som måste tas är att göra det möjligt för alla barn att 

få lika möjligheter eller snarare lika utifrån sina behov och förutsättningar (Brodin & 

Lindstrand 2004). På frågan om alla pedagoger samt elevassistenter behöver kunskapen 

svarade alla att det behövs. Grundskollärare ett anser att kunskapen behövs eftersom i ett 

arbetslag kan uppgifter och kunskaper delas upp. De andra grundskollärarna har ej besvarat 

frågan. Endast en utav förskollärarna har besvarat denna fråga och arbetar i särskolan. 

Pedagogen har svarat att kunskapen behövs för att dessa barn som behöver stöd finns i alla 

verksamheter. Två fritidspedagoger har svarat varför kunskapen behövs, medan en ej svarat. 

De anser att kunskapen behövs för det är ett måste för arbetet med barn i behov, även för 

framtida barn som kan börja på skolan samt för vidareutbildning. Den ena specialpedagogen 

anser att vi behöver det för att locka fram kommunikationen hos alla våra elever. Den andra 

tycker inte att kunskap behövs men en viss kännedom för att kunna föreslå lösningar för vissa 
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elever. Den tredje har ej besvarat denna fråga. Tre elevassistenter på särskolan menar att 

behovet av kunskapen är viktig för att kunna kommunicera med varandra. De två andra 

assistenterna tycker att det behövs för att det finns ett stort behov i särskolan och nästan alla 

barn på träningsskolan använder sig utav någon form av alternativ kommunikation. 

Elevassistenten på grundskolan anser att det kan vara ett lättare alternativ för att få eleven att 

fungera.   

Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Ja, i ett arbetslag kan man fördela 
uppgifterna/kunskaperna. 
Grundskollärare 2: Ja, så att man kan vidareutbilda sig. 
Grundskollärare 3: Ja 
Fritidspedagog 1: Ja 
Fritidspedagog 2: Ja 
Elevassistent: Ja, kanske ett lättare alternativ för att få eleven att fungera… 
 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja, för att dessa barnen finns i alla verksamheter som  
                         behöver det. 
Fritidspedagog: Ja, Om man arbetar med barn som är i behov av det så är  
                           det ju ett måste. Även för framtida barn som kan börja.  
Elevassistent 1: Ja, vi vill att alla elever på särskolan skall kunna 
                           kommunicera med varandra.  
Elevassitent 2: Ja, vi vill alla ska kunna kommunicera med varandra. 
Elevassistent 3: Ja, för att kunna kommunicera med alla barn. 
Elevassistent 4: Ja, för att det finns ett stort behov i särskolan. 
Elevassistent 5: Ja, nästan alla barn i träningsskolan använder sig av någon  
                          form av alternativ kommunikation. 
Specialpedagog 1: Ja, eftersom vi vill locka fram kommunikation hos alla  
                               våra elever. 
Specialpedagog 2: Ja, inte kunskap men en viss kännedom för att kunna  
                               föreslå lösningar för vissa elever. 
Specialpedagog 3: Ja 

 

Gällande frågan om alternativ kommunikation i den obligatoriska delen i utbildningen svarade 

alla undersökningsdeltagare utom en att det behövs. Första grundskolläraren anser att det är 

bra med förståelse om vilka alternativa sätt som finns när/om det blir aktuellt med mer 

utbildning. Tredje tycker att det skall finnas som informationskurs så kännedom finns. Andra 

grundskolläraren har inte gett svar på denna fråga. Förskollärarna på grundskolan har inte 

lämnat svar på denna fråga. Men förskolläraren på särskolan tycker att språket är viktigt för 

elevens framtid. Fritidspedagog ett på grundskolan anser att de ger stora chanser att jobba på 

olika slags skolor. Särskolans fritidspedagog menar att både inom skolan och särskolan finns 

alternativ kommunikation, därmed behövs utbildning inom detta. Specialpedagog ett tycker 
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att det är bra med förkunskaper. Den andra specialpedagogen anser att lite kunskap/kännedom 

behövs inom kommunikationssätten. Tredje specialpedagogen skriver att kommunikation är 

central och viktig för social samvaro, och därmed bör alla pedagoger få information. Vi 

människor måste kommunicera. Vi har ett behov av gemenskap och mänsklig kontakt och det 

anses vara ett villkor för oss människor för att vi ska kunna överleva fysiskt och socialt enligt 

Maltén (1998). Stensmo (1991) skriver att social utveckling innebär en människans 

utvecklingsprocess av sociala beteende, samvaro och relationer till andra.  

 

Elevassistenten på grundskolan tycker att det underlättar arbetet med barnen som behöver lite 

mera. Två av elevassistenterna på särskolan anser att det är bra med förkunskaper. Den tredje 

elevassistenten på särskolan skriver att enligt Carlbecksutredningen så skall barnen 

individintegreras i den vanliga skolan. Fjärde assistenten menar att alla barn har rätt till den 

kommunikation de behöver för att utvecklas. Den femte elevassistenten på särskolan har 

svarat att kommunikationen inte behövs i den obligatoriska delen i utbildningen, detta 

beroende på var pedagogen/assistenten sedan skall arbeta.  

Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Ja, det är bra med förståelse om vilka alternativa sätt  
                                som finns när/om det blir aktuellt med mer utbildning. 
Grundskollärare 2: Ja 
Grundskollärare 3: Ja, som ren informationskurs så man inte står frågande  
                                vad det är. 
Förskollärare:  Ja  
Fritidspedagog 1: Ja, öppnar möjligheter att kunna jobba på olika skolor,  
                              särskola osv.  
Fritidspedagog 2: Ja 
Elevassistent: Ja, för att det många gånger underlättar för barnen som  
                        behöver det där lilla extra. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja, språket är väldigt viktigt för barnens framtid. Alla barn  
                         behöver någon form av språk. 
Fritidspedagog: Ja, för att alternativ kommunikation finns både inom skolan  
                           så som särskolans värld, mer eller mindre.  
Elevassistent 1: Ja, det är bra med lite förkunskaper. 
Elevassistent 2: Ja, det är bra med lite förkunskaper. 
Elevassistent 3: Ja, enligt Carlbecksutredningen ska så småningom våra  
                           barn individintegreras i den vanliga skolan. 
Elevassistent 4: Ja, varje barn ska få den formen av kommunikation de  
                          behöver, för att kunna kommunicera och utvecklas. 
Elevassistent 5: Nej, det är beroende på var man ska arbeta sen. 
Specialpedagog 1: Ja, bra att man får lite förkunskaper. 
Specialpedagog 2: Ja, En liten kunskap/kännedom om de olika  
                               kommunikations sätten gör det lättare att fördjupa sig om 
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                               man får någon elev som använder alternativ   
                               kommunikation av något slag.  
Specialpedagog 3: Ja, Kommunikation är så central och viktig för social 
                               samvaro att alla bör ha info om att det finns alternativ till  
                               det talade språket. 

 

5.4 Sammanfattning av sär- och grundskola 
När det gäller skillnaden mellan sär- och grundskolan, har särskolan fem assistenter och 

grundskolan en. En annan skillnad är att på särskolan har elevassistenterna kunskap antingen 

om en eller två kommunikationssätt, medan elevassistenten på grundskolan har kunskap om 

alla kommunikationssätt. Fast den största skillnaden mellan särskola och grundskola är att 

särskolan har mer kunskap över lag. Det är fler på grundskolan som fått sin kunskap via 

lärarutbildningen än på särskolan. Endast en av alla elevassistenter på både sär- och 

grundskolan har fått sin kunskap via assistentutbildningen. Alla på särskolan har fått 

användning av sin kunskap, medan enbart en på grundskolan och det är elevassistenten. 

Samtliga svarade att kunskapen behövs, därför kan vi inte i detta sammanhang dra några 

skillnader emellan sär- och grundskola.  
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6 Diskussion  
Vårt syfte med detta arbete var att vi ville undersöka vad pedagoger har för kunskap och 

användning av alternativ kommunikation och om kunskapen i alternativ kommunikation 

behövs hos pedagoger. Detta på grund av att kommunikationen är så viktigt för elever som 

använder sig utav alternativ kommunikation, nämligen bliss, punkskrift, pictogram samt 

teckenspråk. Utifrån enkätsvaren från första problemställning kan vi se att de flesta 

pedagogerna har kunskap om något av de alternativa kommunikationssätten och att 

teckenspråk är den kommunikation som flest pedagoger har kunskap om. Detta tolkar vi 

positivt men samtidigt negativt. Vi menar inte att pedagoger skall kunna allting, men att 

pedagogerna skulle behöva en mer allmän utbildning så att de har kännedom om alla 

alternativa kommunikationssätten. Detta för att kunna ta emot elever som använder sig utav 

alternativ kommunikation och för att kunna vidga sina kunskaper inom just detta område om 

det nu blir aktuellt. Därmed anser vi att en kännedom om de alternativa 

kommunikationssätten vore bra för alla pedagoger. Enligt Persson (2001) behöver den 

blivande läraren redan i sin grundutbildning utveckla kunskaper för att möta de utmaningar 

det innebär, att elever i svårigheter ska kunna gå i den vanliga skolan. 

 

Vi vet att vi har haft specialpedagogik i vår utbildning och vi tycker att innehållet har varit 

givande. Fast vi tycker det har tagits upp mest om läs och skrivsvårigheter och inget om 

alternativ kommunikation? När specialpedagogiken ligger i de allmänna 

utbildningsområdena, skall det vara generell kunskap om alla slags behov. Fördjupning i läs- 

och skrivsvårigheter anser vi ska ligga i specialiseringskursen specialpedagogik.   

 

Den första problemställningen innehöll också om pedagogerna har fått användning av sin 

kunskap. I resultatet framkom det att pedagogerna överlag har fått använda sin kunskap. Detta 

genom att bl.a. förstå och förstärka elevernas kommunikation samt ge dem bättre struktur. Vi 

ser detta som positivt att pedagogerna har fått nyttja den kännedom som dem har för de elever 

som behöver stöd. Vi vill poängtera det Sjöblom & Jönsson (2001) skriver att barnet behöver 

utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende för att det ska kunna komma vidare i sin 

utveckling. Detta är en viktig del av det stöd vi vuxna ska ge. För att uppnå denna utveckling 

måste barnen bli bekräftade, sedda och benämnda. Genom att ge bekräftelse på vem barnet är, 

sätter du som vuxen ord på det barnet gör eller känner samt upplever. Du bedömer eller 

värderar inte barnet, utan du ser det. Barnets självkänsla växer och blir starkare när vi 
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bekräftar dem, och lär sig hur de ska bekräfta andra. När barnet utvecklar förståelse och 

empati ökar också viljan att ha samspel och kommunikation med andra.  

 

När det gäller den tredje problemställningen i vår undersökning som behandlade om 

kunskapen i alternativ kommunikation behövs hos pedagoger, framkom svaret från resultatet 

att den behövs i yrket och i den obligatoriska utbildningen. Pedagogerna anser att kunskapen 

behövs för att veta vad det handlar om, hänga med i framtiden samt förståelse och kunna 

kommunicerar med barn med alternativ kommunikation. Detta överensstämmer med HELIOS 

– projektet att pedagogerna är i behov av ökade kunskaper om barns utveckling, tidigt 

ingripande, effekter av olika funktionsnedsättningar och olikheter (Brodin & Lindstrand 

2004).  Vår tolkning är att alternativ kommunikation behövs både i yrket och i den 

obligatoriska utbildningen. Meads teori som fokuserar på människors kommunikation och 

relationer stämmer bra in här (Stensmo1991). Även hans utgångspunkt från Cooleys 

spegelteori, som handlar om att andras uppfattningar och värderingar påverkar vår 

självuppfattning (Stensmo1991). Relationen och samspelet mellan elev och pedagog är 

oerhört viktigt eftersom elevens identitet utvecklas i samspel med andra. Därmed blir 

relationen och samspelet desto mer viktigt när man kommunicerar på ett speciellt sätt. Att 

eleven blir sedd och förstådd av pedagogen. 

 

Vi har även två exempel på att alternativ kommunikation behövs, den ena från utbildningen 

och den andra från en vfu-plats. När student läser sista terminen på lärarutbildningen, borde 

inte lärarstudent veta vad särskola är för något då? När vi läste allmänt utbildningsområde tre 

så läste vi tillsammans med några lärarstudenter, då det var deras sista termin. Under ett 

seminarium där vi gick igenom våra vfu-platser och en av oss var placerad på särskolan, kom 

ordet särskola upp. Då frågade en student vad särskola är för något. Vi tittade konstigt på 

varandra och slog våra kloka huvud ihop för att berätta vad detta är. Vi personligen tycker 

verkligen att när student läser sin sista termin på lärarutbildningen ska veta vad särskola är för 

något. Orsaken kan antingen ligga hos studenten själv som inte fångar upp den information 

som har getts om särskolan eller är det en brist i själva lärarutbildningen. Att det inte har 

tagits upp samt gjort studenterna medvetna om vad särskola är. Det är ju under de allmänna 

utbildningsområdena som detta skall tas upp, för det är endast dessa kurser som alla 

lärarstudenter har som obligatorisk kurs.  
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Det andra exemplet var när vi reagerade på en pedagog på grundskolan, som utryckte 

frågande vad bliss var för något när vi lämnade ut våra enkäter. Är det meningen att man som 

utbildad pedagog med lång erfarenhet inte skall veta vad bliss, punktskrift, pictogram samt 

teckenspråk är för något? Vårt svar är nej, efter så lång erfarenhet borde pedagoger veta vad 

de alternativa kommunikationssätten är för något. Kan det vara som så att en del pedagoger är 

rädda för att möta dessa elever? Om det är på det viset, skall man verkligen inte fortsätta sitt 

arbete som pedagog. Arbetar du som pedagog måste du också kunna möta alla barn oavsett 

kön, ålder och funktionshinder. Gällande yrkesetiska principer förbinder sig pedagogen att i 

sin yrkesutövning ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna utöva god 

undervisning och följa den professionella och vetenskapliga utvecklingen inom sitt 

yrkesområde. De förbinder sig också att begära hjälp av annan kompetens för att vid behov 

stödja eleverna (Lärarförbundet 2004) 

 

En skillnad mellan grund- och särskola är att på särskolan finns det mer personal uträknat på 

antalet elever. Arbetet sker i arbetslag precis som på grundskolan. Antalet elever per klass är 

mindre jämfört med grundskolan. I en klass på särskolan är det kanske bara sex – sju elever, 

och då arbetar ungefär tre personal i klassen. Om vi tittar på antalet elever och personal i 

klasserna på grundskolan så varierar det väldig mycket. Där är det kanske mellan tjugo – 

trettio elever per klass och två till tre personal. Vilket är en stor skillnad. Men vad är då 

anledningen till att särskolan är mindre klasser och mer personal? Personligen anser vi att 

detta beror på att eleverna på särskolan är i mer behov av stöd än vad eleverna på grundskolan 

är. Särskolans elever behöver ofta stöd i många vardagliga situationer också, inte enbart i 

lektionssalen. Somliga elever på särskolan är kanske rullstolsburna och behöver då hjälp med 

allt som berör deras liv. Visst kan elev vara rullstolsburen och gå på grundskolan, men om 

eleven är det har den oftast en elevassistent till stöd och hjälp. För att få gå på särskolan måste 

man ha en utvecklingsstörning, annars kan man inte bli placerad där.  

 

Det kan tyckas konstigt att vi har gjort enkätundersökning med elevassistenter, men för oss är 

även dessa personer viktiga. Inte minst för eleverna som är i behov av stöd eller hjälp på 

något sätt. Deras kunskap är bred och de har fått stor användning av den inom detta område 

och den ville vi ta vara på. De tycker också att kunskap om alternativ kommunikation behövs 

i yrket och i den obligatoriska utbildningen.   
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En skola för alla är något stort att sikta mot. Men vill alla pedagoger att det skall vara en skola 

för alla? Tyvärr är det nog så att alla inte vill det, en del pedagoger har svårt för att ta till sig 

dessa elever som använder sig t.ex. av alternativ kommunikation. Men för oss är detta 

självklart att alla är lika värda, detta eftersom vi båda har anhöriga inom detta område.  

För att kunna nå en skola för alla skulle det behövas mer forskning och information i 

allmänhet om bland annat alternativ kommunikation, men även om annan fakta som berör 

elever i behov av stöd. Detta kan ligga till grund för vidare forskning.  

 

Som slutsats av vårt arbete anser vi att vi har fått svar på våra problemställningar. De flesta 

pedagogerna har kunskap om alternativ kommunikation och många har fått använda den som 

stöd för eleverna. Pedagogerna anser även att kunskapen behövs i yrket och utbildningen för 

att veta vad det handlar om, hänga med i framtiden samt förståelse och kunna kommunicerar 

med barn med alternativ kommunikation. Vi är medvetna om att vi inte kan dra allmänna 

slutsatser och säga att de åsikter och svar som vi har fått genom vår enkätundersökning gäller 

andra pedagoger i förskolor/skolor. 

 
6.1 Metoddiskussion 

Vid urval av skolor där vi skulle göra våra enkätundersökningar så tog vi de skolor vi gjort 

vår senaste vfu på. Anledningen till detta var för att vi kände oss redan bekanta med 

personalen. Varför valde vi att använda oss utav kvantitativ metod och enkäter. Vi ansåg 

nämligen att det var det bästa sättet för oss att få svar på de frågor vi ställde till 

pedagogerna/elevassistenterna. För att få många av enkäterna besvarade och mer utvecklade 

svar, valde vi att göra enkäten enkel med klara och tydliga frågor. Det visade sig att vi fick 

många bra svar men även en del svar som inte var de vi hade tänkt. Tyvärr var det också så att 

några pedagoger/elevassistenter ej svarat på alla frågor. Nu efteråt kanske det hade varit bättre 

om vi gjort intervjuer istället. Att hitta litteratur och material kring bliss, pictogram, 

punktskrift och teckenspråk samt om pedagogernas kunskap, användning och behovet av 

kunskap om alternativ kommunikation har inte varit några problem att hitta för oss. När det 

gäller begreppen för pedagogerna och elevassistenterna hade de kännedom om dem men alla 

hade inte kommit i kontakt med dem tidigare.  

 

Fastän att vi har försökt göra enkäten enkel, tydlig och öppen genom att använda kryssfrågor 

med följdfrågor efteråt, har vissa av pedagogerna/elevassistenterna inte svarat på alla 
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frågorna. De flesta har svarat på kryssfrågorna men inte följdfrågorna. Orsaken till varför de 

inte har svarat vet vi inte, men kan beror på att de tyckt det var svårare med följfrågorna 

därför att de måste tänka efter. Andra orsaker kan ha varit brist på erfarenhet, tidsbrist, slöhet 

eller helt enkelt att de inte förstått frågan. 

 

Vi har upplevt genom arbetets gång mycket positivt i form av kreativa pedagoger, givande 

svar och tillmötesgående pedagoger. Som sista punkt på enkäten fick pedagogerna skriva om 

de hade några tips och idéer till oss. Följande tips kom fram, det vore väldigt bra om ni fick 

utbildning i alternativ kommunikation, i vår skola är det många elever som behöver det. 

Digitalkamera är ett utmärkt hjälpmedel, bilder överhuvudtaget. Bilder av olika slag är ett 

jättebra hjälpmedel för att stötta talutvecklingen, minne, kommunikation m.m. Vi är väldigt 

tacksamma för dessa tips och idéer ni givit oss. Det lättaste med arbetet har varit att välja 

vilket ämne vi skulle beröra. Redan från första början har vi vetat vad vi ville ta upp och 

skriva om. Vi har självklart stött på problem, men inte större än att vi kunnat lösa dem. 

 

Genom den kunskap som vi har fått från litteratur i ämnet och svaren från vår 

enkätundersökning, visar oss att kunskapen om alternativ kommunikation behövs och spelar 

en viktig roll i både skolan och övriga livet. 

 

 

Några måste få mer för att få lika mycket! 
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Hej! 
Vi är två studenter vid Växjö Universitet som studerar till lärare för de tidigare åren.  
Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om alternativ kommunikation; bliss, 
pictogram, punktskrift samt teckenspråk. I läroplanen 94 står det att den sociala utvecklingen 
är väldigt viktig för eleverna, att de får en god självbild och ett starkt självförtroende. Därmed 
är kommunikationen desto mer viktig för de elever som använder sig av alternativ 
kommunikation. Skolan skall vara en skola för alla och på så sätt vill vi undersöka var 
pedagoger och personal får sin kunskap om alternativ kommunikation och om kunskapen i 
alternativ kommunikation behövs hos pedagoger och personal. 
Genom en enkät undersökning vill vi undersöka er kunskap om alternativ kommunikation. Vi 
önskar därmed att ni ger oss så utförliga svar som möjligt. Vi kommer tillbaka under  
vecka 47 – 48 och hämtar enkäterna, vi är tacksamma om ni då har svarat på dem.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Sara Persson och Johanna Wendel 
Växjö Universitet 2005-11-14 
 



Enkät undersökning               Bilaga 2

1. Kvinna 

     Man 

2. Grundskollärare Specialpedagog

    Förskollärare Fritidspedagog

    Elevassistent Resurslärare

3. Antal år i yrket _________

4. Har du någon kunskap om…

                       Bliss Pictogram

                   Punktskrift Teckenspråk

                Ej kunskap

5. Var har kunskapen har förvärvats genom…

         Lärarutbildning Assistentutbildning

       Vidareutbildning Eget intresse

                    Anhörig Annat ________________

6. Om kunskapen har förvärvats genom lärarutbildningen. 

    På vilket sätt har du då fått kunskapen?

      a) Obligatorisk kurs Inriktning

         Specialisering

     b) Föreläsning Litteratur



          Praktik

              Bilaga 2
         Annat ______________________________________________

7. Om kunskapen har förvärvats genom assistentutbildningen.

    På vilket sätt har du fått kunskapen?

     a) Obligatorisk kurs Valfri kurs

     b) Lektioner Litteratur

          Praktik

         Annat ______________________________________________

8. Om kunskapen har förvärvats genom vidareutbildning. 

    På vilket sätt har du då fått kunskapen?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

9. Om kunskapen har förvärvats genom anhörig. 

    På vilket sätt har du då fått kunskapen?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

10. Om kunskapen har förvärvats genom eget intresse. 

      På vilket sätt har du då fått kunskapen?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

11. Om kunskapen har förvärvats på annat sätt. 



      På vilket sätt har du då fått kunskapen?

              Bilaga 2
_______________________________________________________

_______________________________________________________

12. Har ni fått använda er kunskap i ert yrke? 

           Ja         Nej

       Hur har ni fått användning av er kunskap? ___________________

        ___________________________________________________

13. Anser du att kunskap om och i alternativ kommunikation  

      behövs i ditt yrke? 

           Ja         Nej

       Varför?______________________________________________

        ___________________________________________________

14. Behöver alla pedagoger/personal kunskap om och i 

      alternativ kommunikation? 

           Ja         Nej

       Varför?______________________________________________

        ___________________________________________________

15. Anser du att alternativ kommunikation bör finnas med i den 

      obligatoriska delen i utbildningen?  

           Ja         Nej

       Varför?_____________________________________________



        ___________________________________________________

              Bilaga 2
16. Skriv gärna här om du har några tips och ideér att delge oss när 

      det gäller alternativ kommunikation:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



   

            Bilaga 3 
Sammanställning av enkäter 
 
Kunskap om bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk. 
Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Ej kunskap 
Grundskollärare 2: Punktskrift och teckenspråk (Väldigt lite). 
Grundskollärare 3: Punktskrift och teckenspråk. 
Förskollärare: Bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk. 
Fritidspedagog 1: Lite teckenspråk. 
Fritidspedagog 2: Ej kunskap 
Elevassistent: Bliss, punktskrift, pictogram teckenspråk och teckenkommunikation. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Pictogram och teckenspråk. 
Fritidspedagog: Pictogram och teckenspråk. 
Elevassistent 1: Bliss, Pictogram och teckenspråk. 
Elevassistent 2: Teckenspråk 
Elevassistent 3: Pictogram och teckenspråk. 
Elevassistent 4: Pictogram och teckenspråk.  
Elevassistent 5: Bliss, Pictogram och teckenspråk. 
Specialpedagog 1: Bliss, pictogram och teckenspråk.  
Specialpedagog 2: Bliss, punktskrift, pictogram och teckenspråk.  
Specialpedagog 3: Pictogram och teckenspråk.  
 
 
Kunskap har förvärvats genom… 
Grundskolan:
Grundskollärare 2: Lärarutbildning 
Grundskollärare 3: Eget intresse 
Förskollärare: Lärarutbildning och eget intresse 
Fritidspedagog 1: Eget intresse - kvällskurs 
Elevassistent: Omvårdnadslinjen, inriktning funktionshinder - utvecklingstörning 
 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Vidareutbildning och annat – ledsagning.  
Fritidspedagog: Vidareutbildning och eget intresse.  
Elevassistent 1: Eget intresse. 
Elevassistent 2: Assistentutbildning. 
Elevassistent 3: Eget intresse och annat – genom jobbet.  
Elevassistent 4: Anhörig och annat – pictogram genom jobbet.  
Elevassistent 5: Vidareutbildning.  
Specialpedagog 1: Eget intresse.  
Specialpedagog 2: Lärarutbildning och eget intresse.  
Specialpedagog 3: Vidareutbildning och eget intresse.  
 
 
Kunskapen via lärarutbildningen har erhållits genom 
Grundskolan:  
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Grundskollärare 2: Specialisering  
Förskollärare: Föreläsning och litteratur 
 
Särskolan:
Specialpedagog 2: Inriktning – valbar kurs.  
 
Kunskapen via assistentutbildningen har erhållits genom 
Grundskolan:
 
 
Särskolan: 
Elevassistent 2: Valfrikurs och lektioner.  
 
 
Kunskapen via vidareutbildning har erhållits genom 
Grundskolan:
 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Teckenkommunikationskurs på habiliteringen. 
Fritidspedagog: Genom studieförbundet.  
Elevassistent 2: Genom dövskola i Lund samt teckenkurs på Önnestads Folkhögskola.  
Elevassistent 4: Ett barn hade behov av kommunikationen så jag fick 2 dagars utbildning. Kan  
                          även pecs.  
Elevassistent 5: Har gått kurser genom arbetet och lärt vidare genom arbetet med eleverna.  
Specialpedagog 3: Ett antal kurser i teckenspråk i början av 80-talet. Jobbat som förskollärare  
                               med döva barn på dagis (normalbegåvade).  
 
Kunskapen via anhörig har erhållits genom 
Grundskolan:
 
Särskolan: 
Elevassistent 2: Genom en elev som jag jobbat med.  
Elevassistent 4: Min mamma är döv, så hon lärde mig teckenspråk.  
 
Kunskapen via eget intresse har erhållits genom 
Grundskolan:
Grundskollärare 3: Genom Tv-program. 
Fritidspedagog 1: Jag gick kvällskurs i studiecirkel. 
Elevassistent: Föreläsningar, Timvikarie på särskolan, kurser. 
 
Särskolan: 
Fritidspedagog: Genom studieförbundet och erfarenhet i yrket.  
Elevassistent 1: Genom utvecklingsstörd son, samt arbetet inom särskolan.  
Elevassistent 2: Jobbat med hörselskadat barn. 
Elevassistent 3: Kunnig personal på skolan har haft teckenkurs. Privat kurs på 10 tillfällen.  
Specialpedagog 1: Eget arbete på särskola. 
Specialpedagog 2: Genom mitt yrke har jag ”tvingats” att lära mig använda framför allt  
                               tecken som stöd och pictogram.  
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Kunskapen via annat sätt har erhållits genom 
Grundskolan:
Elevassistent: Inom arbete i omsorgen, gått på föreläsningar, gått teckenkommunikationskurs,                 
                       erfarenhet – arbete.  
 
Särskolan: 
Förskollärare: Varit ledsagare till en tjej som använder teckenkommunikation och bilder.  
Elevassistent 4: Eleverna hade behov av pictogram.  
Specialpedagog 3: Pictogram kom jag i kontakt med på särskolan första gången 1995.  
 
Användning av kunskap i yrket 
Grundskolan:
Grundskollärare 2: Nej 
Grundskollärare 3: Nej 
Fritispedagog1: Nej 
Elevassistent: Ja 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja 
Fritidspedagog: Ja 
Elevassistent 1: Ja 
Elevassistent 2: Ja 
Elevassistent 3: Ja 
Elevassistent 4: Ja 
Elevassistent 5: Ja 
Specialpedagog 1: Ja 
Specialpedagog :. Ja 
Specialpedagog 3: Ja 
 
Hur har ni fått användning av kunskapen 
Grundskolan:
Elevassistent: Förstå att dessa barn behöver andra hjälpmedel för att få struktur och tydlighet,     
                       rutiner. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Vi har tecken som stöd i klassen och arbetar mycket med bilder.  
Fritidspedagog: Genom att prata med dem som har stöd av teckenspråk för att kommunicera.  
Elevassistent 1: Tecken som stöd, förstärker elevernas kommunikation.  
Elevassistent 3: Arbetar med elever som har tecken som kommunikation.  
Elevassistent 4: Använder minst 2 olika kommunikationer. Pictogram främst i samlingen +  
                          tecknar hela dagen.  
Elevassistent 5: I arbete med eleverna. 
Specialpedagog 1: Att förstärka elevernas kommunikation.  
Specialpedagog 2: Dagligen för att förstå mina elever.  
Specialpedagog 3: Kommunikationshjälp och struktur.  
 
Behövs kunskap om alternativ kommunikation i yrket 
Grundskolan: 
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Grundskollärare 1: Ja,  
Grundskollärare 3: Ja,  
Fritidspedagog 1: Ja,  
Fritidspedagog 2: Ja,  
Elevassistent: Ja,  
 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja,  
Fritidspedagog: Ja,  
Elevassistent 1: Ja,  
Elevassistent 2: Ja,  
Elevassistent 3: Ja,  
Elevassistent 4: Ja,  
Elevassistent 5: Ja,  
Specialpedagog 1: Ja,  
Specialpedagog 2: Ja,   
Specialpedagog 3: Ja,  
 
Varför behövs kunskapen i yrket 
Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Kunskap behövs när det blir aktuellt (de elever som ingår i gruppen). 
Grundskollärare 3: Det hör till att känna till om olika kommunikationssätt. Man  

           kan få elever som berörs av det. 
Fritidspedagog 1: Det är ju alltid bra att veta vad det handlar om. 
Fritidspedagog 2: För att hänga med i framtiden. 
Elevassistent: Mycket viktigt då jag arbetar med att förstärka och tydliggöra schemat med ex.   
                        bildschema = TRYGGHET FÖR BARNET. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Vi har flera i klassen som har dåligt tal. 
Fritidspedagog: För att förstå och kommunicera med de barn som är i behov av det. 
Elevassistent 1: Så att eleverna skall kunna göra sig förstådda.  
Elevassistent 2: Så att alla elever ska kunna göra sig förstådda.  
Elevassistent 3: Många av våra barn i särskolan använder tecken för att bli förstådda.  
Elevassistent 4: Absolut, ska vara ett krav på personal att vi kan alternativ kommunikation.  
                          Annars ska arbetsplatsen erbjuda utbildning.  
Elevassistent 5: Nästan alla barn i träningsskolan använder sig av någon form av alternativ  
                          kommunikation.  
Specialpedagog 1: Viktigt att kunna göra sig förstådda.  
Specialpedagog 2: Många av eleverna på särskolan använder alternativ kommunikation för att 
                               göra sig förstådda.  
 
 
Behöver alla pedagoger/personal kunskapen 
Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Ja 
Grundskollärare 2: Ja 
Grundskollärare 3: Ja 
Fritidspedagog 1: Ja 
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Fritidspedagog 2: Ja 
Elevassistent: Ja 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja 
Fritidspedagog: Ja  
Elevassistent 1: Ja 
Elevassitent 2: Ja 
Elevassistent 3: Ja 
Elevassistent 4: Ja 
Elevassistent 5: Ja 
Specialpedagog 1: Ja 
Specialpedagog 2: Ja 
Specialpedagog 3: Ja 
 
Varför behöver alla kunskapen 
Grundskolan: 
Grundskollärare 1: I ett arbetslag kan man fördela uppgifterna/kunskaperna. 
Fritidspedagog 2: Så att man kan vidareutbilda sig. 
Elevassistent: Kanske ett lättare alternativ för att få eleven att fungera… 
 
Särskolan: 
Förskollärare: För att dessa barnen finns i alla verksamheter som behöver det.  
Fritidspedagog: Om man arbetar med barn som är i behov av det så är det ju ett måste. Även  
                          för framtida barn som kan börja.  
Elevassistent 1: Vi vill att alla elever på särskolan skall kunna kommunicera med varandra.  
Elevassistent 2: Vi vill alla ska kunna kommunicera med varandra.  
Elevassistent 3: För att kunna kommunicera med alla barn. 
Elevassistent 4: För att det finns ett stort behov i särskolan. 
Elevassistent 5: Nästan alla barn i träningsskolan använder sig av någon form av alternativ  
                          kommunikation.  
Specialpedagog 1: Eftersom vi vill locka fram kommunikation hos alla våra elever.  
Specialpedagog 2: Inte kunskap men en viss kännedom för att kunna föreslå lösningar för   
                              vissa elever.  
 
Alternativ kommunikation i den obligatoriska delen i utbildningen 
Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Ja 
Grundskollärare 2: Ja 
Grundskollärare 3: Ja 
Förskollärare:  Ja  
Fritidspedagog 1: Ja 
Fritidspedagog 2: Ja 
Elevassistent: Ja 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Ja 
Fritidspedagog: Ja 
Elevassistent 1: Ja  
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Elevassistent 2: Ja 
Elevassitent 3: Ja 
Elevassistent 4: Ja 
Elevassistent 5: Nej 
Specialpedagog 1: Ja 
Specialpedagog 2: Ja 
Specialpedagog 3: Ja 
 
Varför 
Grundskolan: 
Grundskollärare 1: Det är bra med förståelse om vilka alternativa sätt som finns när/om det  
                                 blir aktuellt med mer utbildning. 
Grundskollärare 3: Som ren informationskurs så man inte står frågande vad det är. 
Fritidspedagog 1: Öppnar möjligheter att kunna jobba på olika skolor, särskola osv.  
Elevassistent: För att det många gånger underlättar för barnen som behöver det där lilla extra. 
 
Särskolan: 
Förskollärare: Språket är väldigt viktigt för barnens framtid. Alla barn behöver någon form  
                         av språk. 
Fritidspedagog: För att alternativ kommunikation finns både inom skolan så som särskolans  
                          värld, mer eller mindre.  
Elevassistent 1: Det är bra med lite förkunskaper.  
Elevassistent 2: Det är bra med lite förkunskaper.  
Elevassistent 3: Enligt Carlbecksutredningen ska så småningom våra barn individintegreras i  
                          den vanliga skolan.  
Elevassistent 4: Varje barn ska få den formen av kommunikation de behöver, för att kunna  
                          kommunicera och utvecklas. 
Elevassistent 5: Det är beroende på var man ska arbeta sen.  
Specialpedagog 1: Bra att man får lite förkunskaper.  
Specialpedagog 2: En liten kunskap/kännedom om de olika kommunikations sätten gör det  
                              lättare att fördjupa sig om man får någon elev som använder alternativ  
                              kommunikation av något slag.  
Specialpedagog 3: Kommunikation är så central och viktig för social samvaro att alla bör ha  
                               info om att det finns alternativ till det talade språket.  
 
 
Övriga tips och idéer 
Grundskolan: 
Elevassistent: Jag tror många barn som idag är gränsbarn skulle få mer tydligare struktur i     
                       skolan och där med bli lugnare och tryggare. (ex. bildschema) 
 
Särskolan: 
Elevassistent 3: Det vore väldigt bra om ni fick utbildning i alternativ kommunikation. I vår  
                          skola är det många elever som behöver det.  
Specialpedagog 1: Digitalkamera är ett utmärkt hjälpmedel. Bilder överhuvudtaget.  
Specialpedagog 2: Bilder av olika slag är ett jättebra hjälpmedel för att stötta talutvecklingen,  
                               minne, kommunikation m.m.  
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