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Titel: Pedagogiskt arbete med elever som saknar eller har ytterst 

begränsat tal samt dokumenterad utvecklingsstörning. 

Engelsk titel: Pedagogical work with pupils who either lack or have 
extremely limited speech as well as documented learning difficulties. 

Abstrakt: Syftet med studien är att belysa elevers olika vägar till kommunikation när tal 

saknas eller har betydande begränsningar. Detta gäller elever inom grundsärskolans och 

gymnasiesärskolans individuella program. Personal har intervjuats för att få en bild av hur 

lärande går till när talet saknas. I grunden finns två frågeställningar: 1. Hur sker 

kommunikation med elev/elever som saknar tal? 2. Vilka kommunikationssätt används i den 

fortsatta lärprocessen? 

I den teoretiska grunden för studien har fenomenologi använts. Fenomenologin används för 

att finna de minsta betydelsebärande delar som är möjliga att urskilja när pedagoger och 

assistenter söker vägar till kommunikation med eleven. Det handlar om att närma sig, förstå 

och på olika sätt gestalta vägar till kommunikation.  

Resultat av studien visar att kommunikation utan tal handlar om att dela, att samspela med 

någon med hjälp av bilder, tekniska hjälpmedel, scheman eller listor som punkt för punkt 

visar ett händelseförlopp, från ett konsertbesök till städning i hemmet. Det livslånga lärandet 

behöver bygga på dialog och goda relationer. I det goda pedagogiska arbetet ökar 

sannolikheten till kommunikation om pedagogen helt kan bortse från individens ålder och 

möta barnet, eleven eller människan precis där han eller hon befinner sig. 

Nyckelord: 

AKK, autismspektraområdet, fenomenologi, funktionsnedsättning, 

individualisering, kommunikation, kommunikation utan tal, 

livsvärldsfenomenologi.  
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1 Inledning 

  
Mötet med elever som saknar tal eller har ett begränsat sådant, tillsammans med en 

dokumenterad utvecklingsstörning har gett underlag för många tankar.(Uteblivet tal handlar i 

studien om enstaka ljud, läte men aldrig två ord i följd). Tankar som ställts i relation till 

erfarenheter av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

 

I denna studie relaterades till olika elever i olika sammanhang med den gemensamma 

utgångspunkten hur elever kommunicerar utan tal med personal och i något fall med 

jämnåriga kamrater. Det är inte enskilda elever utan fenomenet hur kommunikation går till 

när tal saknas som har beskrivits i olika sammanhang och på olika sätt. 

Kan det vara så att den utvecklingsstörde med hindret att inte kunna kommunicera med tal 

över tid, med återkommande träning kan ersätta talet med annan form av kommunikation? 

Om utgångspunkten är elevens nivå efter sin förmåga så att det handlar om omgivningens 

vilja till kommunikation och förmåga att tolka de signaler som ges? Detta kan beskrivas 

genom Bauman (2005) när beskrivningen blir en ögonblicksbild eller ett tillfälle när forskaren 

får del av informantens tänkta värld. Bauman väljer att tala om kunskap i en föränderlig värld 

där ständigt nya val leder till nya strategier. Han säger att om utbildning och lärande skall vara 

till nytta för den enskilde måste aktiviteterna vara kontinuerliga och livslånga. Bauman (2005) 

ger bilden av meningsfull utbildning som ett led att nå ”empowerment” över de val som är 

möjliga att göra för varje individ, även den som inte kommunicerar genom talet. 

 

Nilholm (2006) berör de stora frågorna om alla elevers lika värde genom att aktivt delta i 

debatten om inkludering och diagnoser. Grundsärskolan eller träningsskolan är alternativ till 

inkludering i grundskola för elev med dokumenterad utvecklingsstörning.  Föräldrar eller 

vårdnadshavare väljer för sitt barn. Skollagen (2010:800) ger förutsättningarna: 
 

”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är 

avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen” 

 

Placering i grundsärskola eller träningsskola bygger på bedömning av psykologiska förmågor 

hos eleven. Det används tester för att mäta en persons begåvning. Psykologen testar eleven 

och en läkare gör en kompletterande medicinsk bedömning. Utvecklingsstörning anges i IQ 

beskrivet av Kylén (1986) som angivet till en intelligenskvot under 70, två enheter under 

normalbegåvning ger möjlighet till placering i särskola. Lägre IQ värden anges men ingen 

gräns mellan särskola och träningsskola. I helhetsbilden av eleven ingår elevens sociala 

situation samt om möjligt en pedagogisk bedömning. 

 

Föräldrar eller vårdnadshavare beslutar om inskrivning i särskolan enligt SOU 2013:0 009. 

Rektor avgör placering i klass eller grupp för eleven. När föräldrar/vårdnadshavare avstår från 

inskrivning i särskola får föräldrar/vårdnadshavare tillsammans med rektor finna lämplig 

grundskole- eller gymnasieklass för integrering av eleven. 

 

 Elevens ålder när diagnosen fastställs påverkar testning av enskild elev. Inledningsvis 

används tester som anger funktionsnedsättningen i tre olika kategorier: det talas om 

lindrig/lätt, måttlig alternativt grav/svår utvecklingsstörning i SOU 2013:0 009. Indelningen i 

kategorier är vägledande vid skolplacering för den testade eleven.  
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Vanliga test som används är WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) eller WPSSI 

(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence), båda dessa test används för att mäta 

en persons intellektuella förmåga, dvs. IQ. Modellen är hämtad från det medicinska området 

och i Ineland, Molin och Sauer (2009) förklaras betydelsen i förhållande till 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Dessa test genomförs med enskild individ och 

bygger på tanken om att det finns en medfödd eller förvärvad skada eller sjukdom av någon 

art som grund för funktionsnedsättningen. 

 

De elever som finns som grund för denna studie har en måttlig eller grav/svår 

utvecklingsstörning med betydelse för förmågan att kommunicera med omgivningen. Det kan 

förekomma ytterligare diagnoser, som påverkar förmågan till kommunikation. Autism är den 

vanligaste diagnosen. Socialstyrelsen ansvarar för denna verksamhet och definierar uppdraget 

(SOSFS 2007:10, s 4):                                                  

  
”Insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa 

möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet”. 
 

De diagnoser som gäller för gymnasiesärskolans individuella programs elever har formulerats 

för många år sedan och då var benämningen utvecklingsstörning. Den har succesivt kommit 

att ersättas med benämningen Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

  

Alla elever har sedan 1 januari 2006 rätt till en Individuell utvecklingsplan (IUP). Det finns 

ett material framtaget under skolverkets Allmänna råd och kommentarer (2009): Den 

individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, stödmaterial för elevdokumentation 

och IUP-processen, i första hand avsett för grundskolan men möjlig att använda i valda delar 

för särskolans verksamhet. 

 

Den stora pedagogiska frågan kvarstår: Hur är kommunikation möjlig när det verbala språket 

inte finns att tillgå och det pedagogiska arbetet bygger på någon form av kommunikation?  

Hur byggs kommunikationsmönster över tid mellan människor? Det finns flera olika vägar att 

gå och det fordras att individualisering tillämpas för att finna en väg för den enskilde till 

kommunikation med sin omgivning i vardagen. En viktig utgångspunkt är den Skollag 

(Svensk författningssamling 2010:800) som vi tillämpar i vårt land och där 2010 års utgåva i 

sitt 1 kapitel § 4 säger: 

 
”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Utbildningen 

syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare ”.  
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2 Bakgrund. 
 

2.1 Från anstalt och idiotförklaring till undervisning och livslångt lärande. 

 
I vårt land finns en historisk beskrivning om hur undervisning sett ut för Neuropsykiatriskt 

funktionshindrade människor. Från att dessa elever inte alls undervisades fick de senare 

genom placering och vistelse på anstalter en del undervisning i att klara den egna vardagen. 

När ansvaret 1992 för undervisning för alla övergick från landstinget till kommunerna finns 

numer eleverna i eller nära grundskolor eller gymnasieskolor. Undervisningen följer 

läroplaner som liknar grund- eller gymnasieskolan. 

 

När Berthén (2007) ger en historisk beskrivning från tiden 1850 och framåt berättas att fram 

till 1950- talet var benämningen på de utvecklingsstörda elevernas skola sinnesslöutbildning. 

En utbildning som Frithiof (2007)  beskriver skulle stärka eleverna fysiskt och utveckla deras 

vilja. Det handlade om att vara hel och ren, disciplinen var hård och kunde närmast beskrivas 

som drill. Elever med de svårigheter vi kommer att följa i denna studie betraktades fortfarande 

långt in på 1900-talet som obildbara. Under 1950-talet ändrades benämningen och särskolan 

började växa fram. Karl Grünewald är den enskilde person som i rollen som medicinalråd 

påverkat och gett nya förutsättningar för utvecklingsstörda på alla nivåer. Grünewald (2008) 

beskriver historien från de först inrättade anstalterna i Schweiz på 1830- talet via Emanuella 

Carlbecks första svenska anstalt 1866 till det vi upplevde under 1960 -70 talet i Sverige. 

 

Landstingen i vårt land hade länge uppdraget att ge vård, omsorg och utbildning vid landets 

sär- och träningsskolor. Det var först vid kommunaliseringen 1992 som kommunerna tog över 

ansvaret. När kommunaliseringen av skolan genomfördes kom alla barn och ungdomar att 

ingå i samma system för utbildning för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola 

oavsett nivå. Kommunaliseringen påbörjades 1991/92 och pågick under några år innan hela 

ansvaret för särskolorna låg hos landets kommuner. Det har pågått en diskussion om en 

eventuell inkludering av särskola i skolformerna grundskola och gymnasieskola. 

I SOU 2003:35 ”För den jag är. Om utbildning och utvecklingsstörning” refereras till 

utredningar och beslut som över tid påverkat utbildningens innehåll och organisation. I denna 

utredning refereras till Funkis – funktionshindrade elever i skolan (SOU 1998:66 s. 59) kan vi 

läsa:  
”En skola för alla innebär således att skolan skall anordnas så att den är lika ändamålsenlig för 

alla elever, oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet, med den 

enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i centrum. Kravet på flexibilitet gäller 

såväl strukturellt som innehållsmässigt. Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en 

relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter”.  

 

 
2.2 Läroplan för gymnasiesärskolans individuella program. 
 

I Läroplan för gymnasiesärskolan 2013 är läroplanen skriven för alla nivåer av 

utvecklingsstörning. Den ger gemensamma ramar för hela gymnasiesärskolan. När 

bedömning av lärandet sker är strukturen fortsatt gemensam. Bedömningen av den enskildes 

kunskaper och förmågor tar hänsyn till elevens individuella möjligheter till inhämtande av 

kunskaper. Vid betygssättning och bedömning införs system med nivåer A-E för den 

nationella särskolan, däremot utgår F. 
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Skolverkets (2013) beskrivning av gymnasiesärskolans individuella program, berättar om 

utbildningens längd om 4 år. Programmet arbetar inom ämnesområden, estetisk verksamhet, 

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt 

språk och kommunikation. Ingången för denna uppsats är området språk och kommunikation 

med begränsat eller saknat tal. Detta område är till stor del avgörande för hur undervisning 

och kunskapsinhämtande sker inom övriga områden. Det yttersta uppdraget är att ge eleven 

förutsättningar för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. I detta ingår att få vara med 

och bestämma i beslut som rör den egna vardagen. Det kan gälla boende, framtida 

sysselsättning eller att pröva fritidsaktiviteter. 

 

Skolan arbetar tillsammans med eleven för att utveckla ett språk som leder till möjlighet att ta 

del i vårt gemensamma samhälle, att sköta sig själv, sitt hem, vardagsekonomi och hälsa. 

Eleven får efter fyra år på det individuella särskoleprogrammet ett Gymnasiesärskolebevis 

som visar kunskaper och erfarenheter som eleven behärskar, om de ligger på en 

grundläggande eller fördjupad nivå. 

 

Arbetet på det individuella programmet utgår från eleven och dennes funktionsnedsättning. 

Detta innebär ofta ett nära samarbete med habilitering och träning med olika hjälpmedel för 

en så stor tillgänglighet som möjligt till vårt gemensamma samhälle. Tekniken ger öppningar 

inom olika områden, allt från datorer, surfplattor till permobiler. Verksamheten bygger på 

träning och åter träning för att själv finna lösningar och uppleva så stor kontroll som möjligt i 

sin egen vardag samt att inhämta goda kunskaper för ett fortsatt bra liv. 

 

 Gymnasiesärskolans uppdrag (Läroplan för gymnasiesärskolan 2013) formuleras:  

 
”Huvuduppgiften för gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den skall bidra till 

elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper 

och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Gymnasiesärskolan skall förmedla sådana mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya 

krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. För att kunna orientera sig i en komplex verklighet med 

stort informationsflöde och snabba förändringar behöver eleverna utveckla förmågan att finna, tillägna sig 

och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och 

att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka 

och arbeta. Genom studierna skall eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet”. 

 

2.3 Ämnesområdet språk och kommunikation för elever utan tal. 
 

I det dagliga arbetet vid Gymnasiesärskolans individuella program bedrivs arbetet efter nya 

läroplanen som anger 3600 undervisningstimmar under fyra läsår. Sex ämnesområden skall 

utgöra grunden för arbetet. Innehållet i ämnesområdena varierar, i flera har det tillkommit 

kursmoment, timplanen har utgått vilket gör att de närmaste åren blir ett delvis annorlunda 

uppdrag som kort kan sägas innehålla fler moment än tidigare på samma tid för undervisning.  

Ämnesvalet för denna uppsats tar främst sikte på ämnesområdet språk och kommunikation. 

Språk är komplext och består av olika delar fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. 

 

Bland eleverna finns de som saknar det talade språket, eller har starka begränsningar. Många 

av dessa elever har också diagnostiserats inom autismspektra området.  
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Barn och ungdomar med en autismdiagnos har ofta nedsatt förmåga till kommunikation 

genom det talade språket men även gester, förmåga att härma och kroppsspråket har 

begränsningar enligt Wing (1998).  

 

De flesta elever som kommer till Gymnasiesärskolans individuella program har tidigt i livet 

uppmärksammats och varit i kontakt med habiliteringspersonal som läkare, psykologer, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och andra. Det är vanligt bland dessa elever att de 

diagnostiserats och bedömts tillhöra särskolans personkrets. Autism är den vanligaste 

diagnosen bland elever på gymnasiesärskolans individuella program. Elever med autism 

uppfattas som att de lever i sin egen värld och har begränsad verbal och icke verbal 

kommunikation såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester. Det är vanligt 

med upprepningar och att dessa elever tolkar det som sägs bokstavligt. Elev med 

utvecklingsstörning har skrivits in i särskolan redan vid skolstart, vid sex, sju års ålder, vilket 

resulterat i att de här eleverna enligt Berthén (2007) från skolstart eller redan från den stund 

de diagnostiserats förbereds för särskildhet. 

 

Grunden för denna studie har varit att ta del av hur kommunikationen sker med elever utan tal 

och hur erfarenheter av kommunikation utan tal tas tillvara i den fortsatta lärprocessen. 

Skidmore (2004) betonar betydelsen av att finnas i sammanhang med andra för fortsatt 

lärande. Han redogör för inklutionstänkandet respektive avvikelsetänkandet, och effekter av 

de båda förhållningssätten. Dessa tankar delas med bl.a Rosenqvist (1996), Karlsudd (2002) 

och Gjermestad (2010)  och har sin utgångspunkt i multifunktionshinder. De ser 

självförverkligande och lärande som komplext och utgår från tillhörighet och inkludering med 

tillägget att tillrättalagda inlärningssituationer för flerhandikappade behövs. 

   

När Brodin (1991) studerade barn i träningsskola med grav utvecklingsstörning kunde hon 

uppmärksamma att små barn i dessa svårigheter strävade efter att finna vägar till 

kommunikation. Hon fortsätter sin forskning på samma barn och rapporterar (1993) om 

kommunikativ kompetens. I denna studie beskriver informanterna hur familj och personal 

försöker vara varandras källa till fortsatt lärande. Det innebär att familjen berättar var eleven 

har sin kända kommunikation, det kan vara allt från enstaka föremål, till bildstöd av varierad 

sort till avancerade tekniska hjälpmedel. Vid multihandikapp finns tekniska hjälpmedel för att 

kompensera fysiska svårigheter, men även andra hjälpmedel för att fortsätta det livslånga 

lärandet med hänsyn till Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det vanligaste är att 

bygga kommunikationssystem med hjälp av olika typer av bilder . Bilder som kan kombineras 

med tekniska hjälpmedel vartefter elevens kunskap ökar. Detta arbete kan med fördel startas 

tidigt i livet, men även tillämpas när eleven kommit upp i ålder. Det är aldrig för sent att 

bygga färdigheter för kommunikation. Wilder (2008) betonar också familjens betydelse för 

möjlighet till en fungerande kommunikation. Hon påtalar betydelsen av kontinuitet med 

överlämnande av information när nya personer kommer in i barnet/elevens liv, 

skolövergångar är ett exempel.  

 

Alternativ kompletterande kommunikation, AKK är en modell som bygger på ett samlat grepp 

utifrån alla elevens kända svårigheter. Tanken är att locka och utmana men också skapa 

trygghet och tillit. Ett sådant uttryck är att göra en pecspärm (bilaga 8) i enlighet med Heister-

Trygg (2008). Denna tillsammans med intränade stödtecken ger möjlighet att gå från monolog 

till dialog mellan två eller flera personer. 
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2.3.1 Språkstörning, diagnostisering, integrering eller exkludering. 

 

Elever med olika intellektuell begåvning befinner sig enligt Kylén (1986) på olika nivåer i sitt 

talade språk, från en god språkförmåga till avsaknad av tal. I detta sammanhang talas om olika 

typer av språkstörning. Språk är en komplex förmåga som brukar delas in i olika områden: 

fonologi (språkljud och talets rytmiska/melodiska aspekter), grammatik (ordföljd och 

böjningsmönster), semantik (begrepp och ordförråd) och pragmatik (hur språket används i 

socialt samspel med andra). Den enskilde elevens förmåga kan variera inom de olika 

områdena men ger vid brister svårigheter i kommunikation med omgivningen.  

 

Därtill kommer diagnoser oftast inom autismspektraområdet. Autism beskrivs av Gillberg och 

Peeters (2001) som en störning i hjärnans funktion med symptom som uppstår tidigt i livet, i 

allmänhet före tre års ålder. Barn med autism har problem med sociala instinkter och 

interaktion, kommunikation, föreställningsförmåga och beteende. Autistiska drag finns kvar i 

vuxen ålder, men är då mer varierande i sin svårighetsgrad. Personer med autism kan ofta 

uppfattas som om de lever i sin egen värld och om den intellektuella förmågan är starkt 

begränsad ge nedsatt förmåga i fråga om verbal men också icke-verbal kommunikation som 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning, gester. 

 

Diagnosen selektiv mutism, beskrivs på hemsida hos autismforum. Detta är en mindre vanlig 

form av uteblivet tal i sociala sammanhang enligt Ringler (2005). Det kan handla om total 

tystnad i skolan, i arbetsliv eller i kontakten med omgivningen. Hos dessa elever finns inga 

hinder eller svårigheter i själva talförmågan, men blir ändå ett hinder för den enskilde 

eftersom kommunikation med omgivningen begränsas eller uteblir skriver Kylén (1981). 

 

2.4 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. 

Den vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningen bland eleverna inom särskolans 

individuella program är autism. Det gemensamma för elever med autism är att de har 

svårigheter att socialt samspela med andra. För dessa elevers lärande krävs en helt 

individualiserad undervisning i uppbyggnadsskedet. För att få diagnosen autism skall en 

utredning ske som visar på flera svårigheter.  

Autism i barndomen, Diagnoskriterierna i ICD-10 Kod: F84.0 och beskriver: 

 
”En genomgripande utvecklingsstörning som manifesterar sig före tre års ålder och 

karakteriseras av en försämrad utveckling av socialt samspel, kommunikationsförmåga och ett 

begränsat, stereotypt och repetetivt beteende. Härtill kommer en rad mindre specifika fenomen 

som fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och självdestruktivt beteende” 

 

När det gäller Autism i skolålder och äldre är diagnoskriterierna fler och indelade i grupper, 

diagnoskriterierna för autistiskt syndrom som de är formulerade i diagnosmanualen DSM-IV-

TR från år 2000 finns 3 huvudområden beskrivna.    

 
”Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och ett från 

vardera (2) och (3): 

(1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två uttryck. 

(2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett uttryck.(3) Begränsade, 

repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett 

uttryck”. 
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Ovanstående testmaterial finns beskrivna av Autismforum, Stockholms Läns Landsting 

(2014-12-06). Det första används för barn under tre år. Test som används för barn äldre än tre 

år visar under (2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, detta gäller för elever som 

denna studie har som utgångspunkt.  

Elever i olika åldrar som har försenad talutveckling eller inte talar alls. Elever som visar 

kommunikationshinder av olika karaktär har ibland skador på arvsmassan som oftast upptäcks 

vid födseln eller i tidiga barnaår. Downs syndrom har varit känt länge men det finns flera 

andra syndrom som upptäckts under senare tid. Andra vanliga funktionsnedsättningar är 

ADHD/ADD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning och 

tvångssyndrom. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person 

har flera diagnoser. Det finns hög samsjuklighet och personer med flera diagnoser som 

kännetecknas av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom 

och depression. När vi beskriver symptom på NPF är det återkommande svårigheter som är så 

stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället. 

Personer med NPF har ofta svårigheter med: 

 reglering av uppmärksamhet 

 impulskontroll och aktivitetsnivå 

 samspelet med andra människor 

 inlärning och minne 

 att uttrycka sig i tal och skrift 

 motoriken 

2.4.1 Statliga utredningar om särskolans möjlighet till integrering. 

 

Staten tillsatte en utredning som först kom med ett delbetänkande (SOU 2003:35). 

Inledningsvis skulle det göras en analys av hur den utbildning och den undervisning som 

eleverna fick fungerade. Utredningen skulle bilda sig en uppfattning om undervisningen 

svarade mot elevernas behov och förutsättningar. Det var ett omfattande och varierat underlag 

som skulle beaktas. En internationell studie skulle genomföras, forsknings-och 

utvärderingsrapporter skulle bilda underlag för utredningen. Även föredragningar,” hearings” 

med organisationer och institutioner, konferenser, seminarier samt studiebesök på skolor 

ingick i utredningsunderlaget. Avsikten var att föräldrar, elever och personal inom 

grundsärskolan skulle finnas med i grunden för studien. Gymnasiesärskolan erbjöds ett 

deltagande genom enkäter i en studie skulle ligga till grund för att ge en bild av 

träningsskolans verksamhet. 

 

Arbetet fortsatte för att komma med sitt slutbetänkande (SOU 2004:98). Utredningen gick 

under arbetsnamnet Carlbeckskommitten som i slutbetänkandet föreslog en lagändring för att 

ta fasta på främst rättviseaspekter; barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 

förväntades ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Samverkan skulle 

underlättas av att ha likartade system. Utredningen visade på ett behov av att arbeta med 

attityder och värderingar. Tanken var att särskolan skulle döpas om till grundsärskola 

respektive gymnasiesärskola för att lättare kunna samverka, det handlade om förståelse och 

tolerans inför olikheter och i detta visade sig ett behov av att mötas i vardagen. Vidare 

poängterades kravet om striktare regler för rätt till inskrivning vid särskola.  

Beslutet ligger hos föräldrar/vårdnadshavare om inskrivning skall ske i grund- eller 

gymnasiesärskola. Det genomfördes en utredning (SOU dnr 2013–00009) som låg till grund 

för beslut om formerna för inskrivning i särskola. 
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Carlbeckskommittens utredning (SOU 2003:35)som ämnade sammanföra och integrera de 

båda skolformerna innebar att korrigeringar gjordes bland begrepp och annat men den 

bärande idén om ett gemensamt skolsystem stannade vid det politiska beslutet att behålla 

uppdelningen på grund- och gymnasieskola samt grundsär- och gymnasiesärskola.  

Detta beslut ligger till grund för de nu gällande läroplanerna. Läroplan för gymnasieskola 

2011 samt Läroplan för gymnasiesärskola 2013. 

 

2.4.2Kommunikation för elever med utvecklingsstörning. 
 

För denna studie är utgångspunkten att fokusera på kommunikation för barn och ungdomar 

som tillhör gruppen måttligt eller gravt utvecklingsstörda. I aktuell forskning poängteras 

Särskolans kunskapsuppdrag och formativ bedömning (Berthén i Öppen föreläsning 2013-01-

30) där Berthén bygger på Alm, Berthén m.fl (2001) 

Det finns en uttalad oro över att utmaningar till ökad kunskap avstannat för särskolans elever 

och att eleverna fortfarande förbereds för särskildhet. Att vi fortsätter att bygga för 

segregering istället för att tänka inkludering och deltagande. 

 

Lärare bör utveckla förmågan att öka elevers delaktighet och inflytande i enlighet med 

läroplanens uppdrag. Östlund (2012) förordar en förskjutning i perspektiv från individuella 

mot mer sociala lärandeformer som skulle kunna leda till att omsorgsorienterat arbete fogas 

samman med skolans kunskapsutvecklande funktion. Hur är det möjligt att utmana en person 

som bedöms ha nått sin proximala utvecklingszon? Vygotskij (1999) bygger sina tankar 

utifrån ett språk, men min fundering är: måste det vara ett talat språk?  Möjligen kan det gälla 

även för den som t.ex. har ett språk som bygger på bilder av något slag 

 

 Att man med stöd kan förbättras och stärkas i uppgifter man inte klarar själv. 

 En elevs möjligheter att utvecklas stärks genom att en lärare eller kamrat med större 

insikt inom ämnet, stöttar och hjälper eleven, men inte tar över uppgiften. Detta 

förhållningssätt bidrar till vidgade kunskaper hos eleven.  

 Att människor lär tillsammans och av varandra. 

 Genom att betona kontexten där lärande sker och menar att verkliga aktiviteter är av 

stor betydelse. 

 Elevers motivation och känsla av meningsfullhet kan enbart uppstå om kunskapen 

övas och tillämpas i ett för eleven naturligt sammanhang.  

 Kunskapen upplevs meningsfull så länge den är en del av en helhet  

  

Personalens förmåga till lyhördhet och kunnande har betydelse för elevernas framgångar i sitt 

lärande. Enligt Causton-Theoharis och Malmgren (2005)är det viktigt att framhålla att allt för 

nära relationer mellan elever och assistenter kan vara ett hinder för elevernas delaktighet och 

lärande. I en annan studie presenterar Rafferty, Piscitelly och Boettcher (2003) elever med 

omfattande funktionsnedsättningar och betydelsen av att finnas i en inkluderande miljö dvs. i 

en heterogen grupp av barn där några har ett talat språk. I en sådan grupp får alla barn 

möjlighet till framsteg i sin förståelse och språkutveckling.  

 

Åt var och en av eleverna på sin nivå efter sin förmåga så att det handlar om omgivningens 

vilja till kommunikation och förmåga att tolka de signaler som ges. Detta kan beskrivas 

genom Bauman (2005) när beskrivningen blir en ögonblicksbild eller ett tillfälle när forskaren 

får del av informanternas tänkta värld. Bauman väljer att tala om kunskap i en föränderlig 

värld där ständigt nya val leder till nya strategier. Han säger att om utbildning och lärande 

skall vara till nytta för den enskilde måste aktiviteterna vara kontinuerliga och livslånga. 
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Bauman (2005) ger bilden av meningsfull utbildning som ett led att nå ”empowerment” över 

de val som är möjliga att göra för varje individ, även den som inte kommunicerar genom talet. 

 

2.5 Internationella överenskommelser som gäller barn. 
 

Internationellt finns FN:s barnkonvention (1989) som de flesta av världens länder anslutit sig 

till. Efterlevnaden av konventionen kan inte tas upp i internationell domstol utan skall 

garanteras av en granskningskommité. Konventionen är indelad i artiklar:  

 

 Artikel 2 belyser icke-diskriminering och stadgar bland annat att barn utan åtskillnad 

av något slag ska tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen oavsett barnets, 

förälders eller vårdnadshavares handikapp. 

 Artikel 3 Barnets bästa skall vara utgångspunkt . 

 Artikel 6 Rätten till liv och överlevnad 

 Artikel 12 Rätten till åsiktsfrihet och att bli hörd. 

 Artikel 23 föreskriver att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör få ett 

fullvärdigt och anständigt liv… 

 Artikel 28 punkt 1. Alla barns rätt till utbildning (a-e) 

 

Salamancadeklarationen (2006) som antogs i samband med världskonferensen om 

specialundervisning 1994 anger att alla barn bör få undervisning inom det ordinarie 

skolväsendet i den i förhållande till bostaden geografiskt närmaste skolan. Undervisningen 

skall ske i en ordinarie klass. Enda undantaget är elever som är döva eller dövblinda där det 

eventuellt är lämpligare att förlägga deras undervisning till specialskolor, specialklasser eller 

specialavdelningar i vanliga skolor.  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att belysa pedagogers och assistenters vägar till kommunikation när elever saknar tal 

eller talet har betydande begränsningar inom grundsärskolans och gymnasiesärskolans 

individuella program. 

 
Hur sker kommunikationen med elev/elever som saknar tal?  

 

Vilken/Vilka kommunikationssätt används i den fortsatta lärprocessen? 

 

 

 

 

 
 

Det finns många språk, Sophie ersätter det talade språket med bilder. 
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Tidigare forskning inom litteraturen finns företrädelsevis inom området kommunikation, 

kommunikation utan tal förekommer som ett av flera delområden. Sökorden har varit 

gymnasiesärskola, särskola, kommunikationssvårigheter, kommunikation utan tal, 

kompletterande kommunikation, funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning, talsvårigheter 

elever med flera funktionshinder, disabilities, multiple disabilities, pre-verbal och intensive 

interaction. 

 

När teori och tidigare forskning uppmärksammas finns en koppling mellan flera vetenskapliga 

discipliner. En del består av medicinsk forskning, en del av samhällsvetenskaplig forskning 

och en del av pedagogisk forskning. Skidmore (2004) beskriver individinriktad forskning 

kring inlärningssvårigheter kopplat till individen, samhället och skolan. När Emanuella 

Carlbeck på 1860- talet startade utbildning för” obildbara” beskriver Frithiof (2007) att både 

omsorg och utbildning innebar att dessa människor kunde lära sig klara sin vardag. Sophia 

Wilkens Thomée startade något senare sin utbildning i blandade klasser. Det fanns en tydlig 

pedagogisk idé bakom Wilkens arbete, hon förordade integrering av de ”obildbara” i klass 

bland andra elever. Wilkens hade tilltro till praktiskt kunnande och sin egen erfarenhet. 

Arbetet var framgångsrikt, båda elevgrupperna gjorde framsteg i sitt lärande. 

 

Eftersom studien har sitt naturliga område inom pedagogiken måste viss uppmärksamhet 

riktas mot de båda andra disciplinerna eftersom tidigare forskning visar på samband. När 

Zachrisson, Rydeman & Björck- Åkesson (2001) ger ut Gemensam problemlösning vid 

Alternativ Kompletterande Kommunikation (när verbal förmåga saknas och 

kommunikationen sker utan tal) bygger den på forskning av Granlund & Olsson (1988). Den 

har sin grund i familjemedverkan och kunskap om det enskilda barnet. Det är Björk-Åkesson 

som står för den medicinska sidan, Rydeman för logopedin och Zachrisson som arbetsterapeut 

för möjligheten att få åtkomst till samhället. Samtliga lägger ett pedagogiskt perspektiv på 

vardagsfunktionella lösningar som kompenserar personer med kommunikationshandikapp. 

 

Heister-Trygg (2008) uppehåller sig vid kommunikation som är verbal i form av talat språk 

och icke- verbal genom kroppspråk, gester eller blickar. Tidigare har Heister-Trygg 

tillsammans med Andersson, Hardenstedt & Sigurd-Pilesjö (1998) beskrivit kommunikation 

som en social samspelsprocess som bygger på en form av dialog, där vi lever med i tankar, 

känslor och erfarenheter med människor i vår omgivning. Detta kan vara förvirrande och 

ibland omöjligt för en elev med diagnostiserad autism. Eleven med autism har enligt 

Ullstadius & Lovell, (2009) ofta stereotypa mönster i sitt beteende, i val av aktiviteter och 

intressen. De upprepar sig gärna och tolkar det som sägs bokstavligt och kan sällan uppfatta 

humor eller omskrivningar, de blir förvirrade. 

 

Watson & Fisher (1997) beskriver elever i ålder 10-19 år och deras förmåga till socialt 

samspel och kommunikation genom att regelbundet följa upp och filma elevernas framsteg 

var sjätte vecka. Firth, Elford, Leeming & Crabbe (2007)  började sin forskning på barn under 

året genom att tillämpa ”Intensive interaction” för små utvecklingsstörda barn som inte talade. 

En forskning som omsorgen kom att tillämpa för att bygga kommunikation i olika åldrar.  

 

När Zeedyk, Caldwell & Davies (2009) gör sin studie är det med vuxna preverbala 

utvecklingsstörda. Denna forskning framhålls särskilt gynnsam i arbete med människor utan 

tal.   
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Metoden som beskrivs fungera med anpassning till alla åldrar, bygger i korthet på 

kommunikation ansikte till ansikte mellan en utvecklingsstörd och en lyhörd, känd person att 

interagera med i ett lärande som sker i progression. När det kommer till vuxna sker praktiskt 

arbete samtidigt. I denna studie framhålls behovet av goda relationer som grund för gynnsamt 

lärande. Det betonas att eleven mår bra, får adekvat vård vid behov, tillsyn och stimulans. Att 

finnas i ett socialt sammanhang och att fortsätta lära sig nya saker är lika viktigt som för andra 

i samma ålder. Att utföra skolarbete är viktigt, att utmanas i sitt lärande likaså.  

 

När digitalkameran (och numer med en inspelningsfunktion) kom ökade denna elevgrupps 

delaktighet i dokumentation av gemensamma upplevelser, kommunikation hem och skola 

samt möjligheten att träna arbetsminne med stöd av bilder och korta filmer. 

  

När Östlund (2012) beskriver deltagandets kontextuella villkor är bilden av träningsskolan en 

form av grundsärskoleutbildning som sällan uppmärksammas i svensk utbildningsforskning.  

Utbildningen riktar sig till elever som inte anses kunna klara grundsärskolans kursplaner på 

grund av omfattande intellektuella funktionshinder. Ett av dessa hinder är avsaknaden av talat 

språk. De språkliga hindren har varit kända sedan barnen varit små. Det är problematiskt att 

ställa omsorg mot kunskapsutveckling enligt Östlund (2012). Skolan är en institution med 

uppdrag att arbeta för ett livslångt lärande. I särskolans historia finns ett perspektiv av 

omsorg. Båda verksamheterna präglas av relationer mellan människor. Särskolan skall arbeta 

för att genomföra båda, för fortsatt lärande och att tillgodose behovet av omsorg i en vardag 

där allt hör samman. 

 

 I mitt sökande har jag förutom litteraturen använt databser som Diva, Libris, ERIC och 

SwePub. Vid läsning av litteraturen krävs omsorgsfull läsning för att komma i närheten av 

den grundproblematik som gäller för denna studie när kommunikation utan tal kräver 

pedagogisk kompensation av detsamma.   Litteraturen redovisar tankar om individinriktad 

forskning inför inlärningssvårigheter som beskrivs i termer av svårigheter hos individen, 

samhället eller skolan Samspelet mellan dessa faktorer har varit grunden för forskningen inom 

kommunikation utan tal. Intresset för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar 

definieras som individinriktad forskning enligt Skidmore (2004). Den utbildningskontext som 

studeras riktar sig till elever som ges tillträde dit eftersom de har en intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Två olika diskurser (gäller en offentlig diskussion eller allmän debatt i samhället där ämnet 

som diskuteras språkligt ska förstås i ett större sammanhang) får följande inriktningar: 

discourse of inclusion (inklusionstänkandet) eller discourse of deviance (avvikelsetänkandet). 

Skidmore beskriver hur inkludering stimulerar alla elever till fortsatt lärande genom att finnas 

i ett sammanhang med andra. Möjligheter i lärandet när eleven integreras i heterogena 

grupper förordas av flera skandinaviska forskare som Jensen & Ohlsson (1991) Rosenqvist 

(1996) , och Karlsudd (2002). Gjermestad, Horgen och Slåtta (2010)  beskriver 

multifunktionshinder, självförverkligande och lärande i inkluderande och särskilda 

utbildningsmiljöer.  Dessa förordar fortfarande integreringstanken men efterfrågar även inslag 

av tillrättalagda inlärningssituationer för flerhandikappade. Författarna ger både en teoretisk 

och filosofisk grund för arbetet med multifunktionshindrade, därtill kommer erfarenhet och 

praktisk kunskap.  
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Förhållandet grundsärskola Szönyi (2005)och gymnasiesärskola Molin (2004) finns beskrivna 

i två avhandlingar där avsnitten om det pedagogiska arbetet inom särskolan och skolformens 

vara eller inte vara diskuteras, de som ser skolformen som föråldrad och de som ser den som 

en fortsatt nödvändighet.   

Det finns en del avhandlingar och annan litteratur som beskriver interaktion mellan lärare och 

elev, förälder och barn. Några av dessa finns med som exempel även om denna studie inte har 

elever som aktörer. En av dessa är Brodin (1991) som relaterar till arbete i träningsskola med 

barn med grav utvecklingsstörning. Detta rör små barn i avsaknad av tal eller med ett mycket 

begränsat sådant. Brodin (1993) återkommer till några av barnen i rapporten Kommunikativ 

kompetens, där hindren kvarstår men träningen pågår. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt redogörs för den kunskapsteoretiska ansats som utgör grund för den empiriska 

studiens genomförande. Jag har valt Fenomenologin för att spegla teoretiska begrepp och 

perspektiv. Fenomenologin tar inte vetenskapliga teorier, sunt förnuft eller åsikter över lag för 

givna. Det är sakerna själva och den erfarenhet som är möjlig att få av dessa som visar var 

fenomenologin står. Det går ut på att få grepp om de fenomen som visar sig ställd mot den 

erfarenhet som finns. 

Genom livsvärldsfenomenologin finns möjlighet att analysera insamlad data. I 

livsvärldsfenomenologin kan det handla om något mycket allmänmänskligt, att tolka och 

förstå hur något upplevs av människor med utgångspunkt i innebörder i till exempel 

handlingar.   

    

5.1 Fenomenologi  
 

Framgångsrik kommunikation mellan människor är en mänsklig rättighet och tillgodoser ett 

mänskligt behov. I mötet med varandra växer människor till och utvecklas. Detta kan ske på 

olika sätt men en känsla av dialog där de inblandade både ger och tar stimulerar till fortsatt 

lärande oavsett vilket område som studeras. 

  

Kommunikationen påverkas av flera faktorer som belysts i bakgrunden. En betydande faktor 

är att det medicinska kunnandet och möjligheter till behandling idag ger längre och kvalitativt 

bättre förutsättningar för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De 

medicinska framstegen ger också fortsatt liv åt de tidigt födda barnen, ett liv med allt bättre 

kvalitét. I sammanhang med andra bearbetas erfarenheter och forskning kommer till. I 

gynnsamma fall ökar kunskapen om olika sätt att kommunicera. 

   

Det finns begränsningar vid insamlandet av empirin, när inhämtandet av uppgifterna går 

genom pedagoger och assistenter som arbetar med elever utan tal eller ytterst begränsat 

sådant. Det blir två sidor av denna upplevelse, dels den bild den intervjuade själv ger 

fortlöpande under intervjun men även de bilder informanterna beskriver som relaterar till den 

kommunikation som elever utan tal förmedlar till omgivningen.  

 

Utifrån kommunikation som kunskapsintresse kan fenomenologi bli en lämplig 

kunskapsteoretiskt forskningsansats då den fokuserar på läran om världen så som den visar sig 

samt läran som det som visar sig.  Edmund Husserl (1859-1938) betraktas som den moderna 

fenomenologins grundare. Han formulerade den grundläggande principen: vi vill gå tillbaka 

till sakerna själva Bengtsson (2005). Fenomenologin tar inte vetenskapliga teorier, sunt 

förnuft eller åsikter över lag för givna. Det är sakerna själva och den erfarenhet som är möjlig 

att få av dessa som visar var fenomenologin står. Det går ut på att få grepp om de fenomen 

som visar sig ställd mot den erfarenhet som finns. 

 

Husserl fick efterföljare, en av dessa var Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) som bedrev en 

av Husserl inspirerad fenomenologi, senare benämnd som livsvärldsfenomenologi enligt 

Bengtsson (2005). Livsvärlden enligt denna beskrivning är den konkreta verklighet människor 

dagligen lever sina liv i och vanligen tar för given i de dagliga aktiviteter som genomförs.   

Vad som utgör verklighet och vad som utgör erfarenhet av denna verklighet (det som vanligen 

benämns empiri) är sedan lång tid tillbaka föremål för diskussion.                                                        
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När det i dagligt tal refereras till verklighet och erfarna upplevelser är det den yttre 

verkligheten, den vi har omkring oss samt sinnesintryck av densamma. Vetenskapen blir 

beroende av livsvärlden eftersom det är där vetenskapen hämtar sitt erfarenhetsmaterial och 

då rör sig forskaren i den värld som vetenskapen använder Bengtsson (2005). Vetenskapen är 

inte identisk med livsvärlden eftersom vetenskapen har ambitionen att systematiskt med 

teorier formulera begrepp att beskriva verkligheten. Det är här den insamlade empirin får 

utgöra grunden för verkligheten. Enligt Bengtsson (2005) innebär det att vetenskapen består 

av idealiseringar av den konkret levda verkligheten. Det finns ett samband mellan förlust i 

konkretion och vinst i begriplighet på en högre intellektuell nivå. Fenomenologi kan sägas 

bygga på vissa kunskapsteoretiska principer som exempelvis följsamhet, öppenhet och 

omedelbarhet. 

 
5.1.1 Livsvärldsfenomenologi som metod för analys. 

 

Livsvärldsfenomenologin beskriver den konkreta verkligheten och vad som utgör erfarenhet 

av denna verklighet. Att skapa en absolut sanning är inte möjlig utan syftet är att sikta på att 

skapa förståelse Bryman (2011). Den står för helheten, det som kan ses som gemensamt, utan 

att skilja på objektiv fakta och värdeomdömen, något som forskningen kan tillåta eftersom vi 

aldrig förväntar oss att hitta någon exakt sanning. Arbetets teoretiska ansats tar sin 

utgångspunkt ur fenomenologin i betydelsen att studera särskilt förhållandet mellan 

varseblivningen, det vi uppfattar och objekten för varseblivningen, det som återberättas av 

personal om elevernas försök till kommunikation med omgivningen.  

 

I fenomenologin söker vi förklaringar eller beskrivningar av betydelsebärande idéer om hur 

kommunikation kan bli till och uppfattas av personal som arbetar med elever utan tal. Det går 

att genomföra pedagogisk forskning enligt Bryman (2011) ur ett livsvärldsfenomenologiskt 

perspektiv. Det innebär att allt som studeras utgör en helhet och går inte att skilja från sina 

livsvärldar.  

Den fenomenologiska principen om vetenskaplig öppenheten ställer krav på öppenhet inför 

intervjuernas innehåll enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001). Det är viktigt att principen får 

råda i arbetet med insamlade data samtidigt som det krävs någon sorts systematik som skiljer 

det vetenskapliga och förväntade rigorösa arbetet från det oreflekterade förhållningssätt som 

många gånger finns i den konkreta erfarenhet som hämtas i verkligheten, det vi kallar 

livsvärlden.  
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6 Metod         

                                                                         

6.1 Val av metod 
 

Studien söker ett sammanhang som beskrivs inom Fenomenologin. Den vetenskap som 

erbjuder sammanhang av vetenskapliga discipliner och erbjuder både en metod och en 

tankehållning. Metoden som ligger till grund för denna studie är kvalitativ eftersom den söker 

en djupare förståelse för individers möjlighet till kommunikation när tal saknas.  

Skidmore (2004) beskriver inividinriktad forskning kring inlärningssvårigheter kopplat till 

individen, samhället och skolan. Studien har sitt naturliga område inom pedagogiken och 

informanterna påtalar att de fortlöpande får del av den kunskap som växer kring eleven över 

tid. 

 

Nackdelen med den kvalitativa metoden är att underlaget för studien är liten vilket innebär att 

generella slutsatser inte kommer att kunna dras. Detta kan vara en svårighet även med ett 

större kvantitativt underlag eftersom frågeställningarna bygger på individens unika 

möjligheter till kommunikation. En medveten ansträngning har handlat om epoché enligt 

Bengtsson (2005) detta att sätta den egna förförståelsen inom parantes har varit en 

återkommande utmaning under hela arbetet med denna studie. Epoché är att se bortom 

sinnesintrycken, fantasier och föreställningar och istället försöka beskriva vad som händer här 

och nu när eleven övar. Studiens empiri grundar sig på intervjuer av erfaren personal som 

arbetat under många år med elever i behov av särskilt stöd för att finna vägar till 

kommunikation när verbalt tal saknas eller är ytterst begränsat. 

 

6.2 Val av datainsamlingsmetod 
 

Studien har genomförts utifrån deltagande pedagogers och assistenters konkreta erfarenheter 

av arbetete med elever som saknar tal och som beskrivs av Dahlberg m.fl (2001). Eleverna har 

med hänsyn till sina svårigheter att kommunicera lämnats utanför intervjuerna. Insamlandet 

av data har skett i form av intervjuer med narrativt inslag. Informanterna har kunnat 

vidarutveckla en fråga eller tillåtit sig utvidga berättelsen utifrån sin livsvärld med grund i det 

dagliga arbetet avseende olika vägar till kommunikation när det verbala språket saknas. 

Ahlberg (2007) beskriver utmaningen att kommunikativt arbeta mångsidigt för att finna 

sammanhang som var och en av eleverna ingår i. 

Fokus har varit informanternas sammanhängande livsvärldsberättelse som har sin grund i 

fenomenologin. Informanterna har uppmärksammat de allra minsta fenomen som utgör grund 

för att bygga ett språk. Det är viktigt att ha i minne att några absoluta sanningar inte finns att 

presentera. Intervjuerna har genomförts med stöd av frågorna i bilaga 1. De har spelats in och 

därefter transkiberats för att ge underlag för likheter och olikheter i erfarenheter. Intervjuerna 

drogs samman under följande rubriker: 

 

 AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) 

 Tekniska hjälpmedel 

 Struktur 

 Scheman 

 
Empirin erbjuder möjlighet att samla underlag för forskningen. Den empiri som är insamlad 

blir filtrerad, präglad av den enskildes uppfattningar och värderingar vilket är en aspekt att ta 

hänsyn till och beakta när resultatet av intervjuerna presenteras.   
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Det är en pedagogisk utmaning att bygga en fungerande kommunikationsväg mellan eleven 

som saknar tal eller har ett begränsat sådant och det öppna samhälle som är/var 

utgångspunkten i en skola för alla. När Hjörne & Säljö (2008) beskriver hur skolan försökt 

överbrygga det som faller utanför det normala genom att samla experter i elevhälsoteam för 

att utreda, diagnostisera och åtgärda finns det ett antal elever som inte passar i en sådan 

modell. Studien vill belysa pedagogers och assistenters vägar till kommunikation när tal 

saknas eller har betydande begränsningar inom grundsärskolans och gymnasiesärskolans 

individuella program. Många av eleverna som saknar tal har någon neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. 

 

När Dahlberg m.fl (2001) beskriver en tolkande analys utifrån livsvärldsfenomenologi anger 

de också betydelsen av att beskriva sina metodologiska utgångspunkter. I denna studie finns 

data som samlats in under stor öppenhet och använts i tolkningen. Frågor som använts finns i 

bilaga 1 eller har formulerats av informanterna under intervjuns gång. Tolkningens relevans 

ställs mot tidigare forskning inom området som finns beskriven i litteraturen. Forskarens 

förförståelse för tolkning av studien har viss betydelse för tolkningen av det insamlade 

materialet, bl.a vid meningskodning och meningskoncentration, enligt Kvale och Brinkmann 

(2009). Slutligen fanns också möjligheten att lägga nivån på en narrativ ansats eftersom 

intervjuerna närmast kan liknas vid samtal. Bryman (2011) beskriver den narrativa intervjuns 

möjligheter till en fördjupad förståelse. Eftersom innehållet i denna empiri bygger på ett 

mellanled av pedagoger och assistenter är det inte möjligt att förvänta sig att gå på djupet när 

det gäller de utvecklingsstörda elevernas förståelse när det gäller att kommunicera utan tal 

eller med begränsat tal.  

 

 6.3 Urval  
 

Det är fyra pedagoger och två assistenter som bildar underlag för studien, dessa är verksamma 

i en medelstor svensk kommun.  

 

De av intervjuerna som genomfördes på den intervjuades arbetsplats ägde rum vid tidpunkt 

när inga elever var kvar på skolan. Detta gällde för hälften av intervjuerna. De övriga ägde 

rum på annan plats. 

 

Den personal som intervjuades hade erfarenhet från grundskola med integrerade 

särskoleelever, särskoleelver i olika åldrar och särskolans individuella program på grund- och 

gymnasieskolor. De senare är elever som i dagligt tal ofta benämns träningsskoleelever. Flera 

av de intervjuade hade arbetat med elever i flera åldrar och flera verksamheter. 

Vid planering av studien stod det tidigt klart att de önskade informanterna inte var möjliga 

med tanke på forskningsämnet. Det skulle krävas observationer eller inspelade sådana om 

eleverna själva skulle utgöra studiens underlag. Av etiska skäl utgick ungdomarna som 

forskningsgrupp. 

. 

Pedagoger som arbetar med elever som kommunicerar utan tal var den grupp som stod näst i 

tur för att ge underlag för studien, denna gång i form av intervjuer. Urvalsprincipen var att 

respektive arbetsledare där särskola fanns i en medelstor svensk kommun tillfrågades om 

personal som kommunicerar med elever utan tal. Det fanns 14 sådana enheter som 

tillfrågades. Tre av dessa svarade snabbt med namn på utvald pedagog. En enhet tillkom med 

en pedagog och en assistent. Ytterligare en assistent tackade ja till att delta.  

De två assistenterna som finns i undersökningen har jobbat mer än tio år med elever som 

kommunicerar utan tal.  
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Bland pedagogerna var det tre speciallärare/specialpedagog och en ämneslärare. Eftersom 

underlaget för studien är begränsad till sex intervjuer är det viktigt att poängtera att det som 

redovisas i kommande resultat bygger på erfarenheter som informanterna gjort över tid med 

flera olika elever. Den gemensamma utgångspunkten har varit hur eller på vilket sätt har 

kommunikation kunnat byggas med elev som saknar tal. 

 

6.4 Genomförande 
 

När Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning stämmer det väl med tillvägagångssättet för 

denna studie. Formen är livsvärldsintervju som återfinns i Kvale & Brinkmann (2009).  

Frågorna i intervjun (bilaga1) har lämnats öppna och försökt stimulera till en så allsidig 

beskrivning som möjligt av arbetet tillsammans med elever som saknar eller har ett ytterst 

begränsat tal. Vid tolkning av empiri inom fenomenologi är utgångspunkten att allt hör 

samman och är en helhet. Att välja metod innebär en avvägning där genomförandet kan leda 

till nya frågor utifrån bland annat vilken förförståelse som finns hos forskare i relation till 

informanterna. 

 

Avvägningar och bedömningar om framkomlighet utifrån forskarens grundantaganden och 

vetenskapssyn kan behöva göras. De problem som uppstår när verkligheten inte stämmer med 

det förväntade kan liknas vid kartan och verkligheten. Det blir en revidering av 

förväntningarna. På så sätt har en anpassad metod vuxit fram. Det kräver ett aktivt och 

reflekterande förhållningssätt för att nå fram till det gemensamma, det som gäller för elever 

som saknar kommunikation med tal. 

 

Vid intervjuerna relaterades till olika elever i olika sammanhang med den gemensamma 

utgångspunkten hur elever kommunicerar utan tal med personal och i något fall med 

jämnåriga kamrater. Det är inte enskilda elever utan fenomenet hur kommunikation går till 

när tal saknas som beskrivs i olika sammanhang och på olika sätt. 

 

De intervjuade i denna studie är alla kvinnor. Den egna erfarenheten är att särskolan följer den 

vanliga skolans mönster. Det är i huvudsak kvinnor som arbetar i skolverksamhet med elever 

upp till tonåren. Därefter ökar andelen män. Männen inom särskolan arbetar då i större 

omfattning som assistenter även om andelen manliga lärare successivt ökar när 

ämnesföreträdare undervisar i grupper/klasser. Under datainsamlingen har uppgifter samlats 

in om den intervjuade personalens utbildning. Pedagogerna är antingen utbildade 

speciallärare/specialpedagog eller under utbildning. De båda assistenterna har en grund som 

barnsjuksköterska och behandlingsassistent (från vården). Alla intervjuade har mer än tio års 

erfarenhet i arbetet med elever som saknar kommunikationsförmåga med tal. I intervjuerna 

har lyfts värdet av internutbildning eller fortbildning som varit riktad utifrån att eleverna 

saknat förmåga till kommunikation med tal. 

  

I intervjuerna berörs elevernas olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där den 

gemensamma diagnosen finns inom autismspektraområdet. Dessa nedsättningar finns 

beskrivna i bakgrunden till denna studie (avsnitt 2.4). Funktionsnedsättningar har betydelse 

för den enskildes förmåga att kommunicera utan tal, det är olika hinder för varje individ. 

Inriktningen vid intervjuerna har varit att samla så många erfarenheter från den pedagogiska 

praktiken avseende kommunikation utan tal som möjligt och inte fastna i 

funktionsnedsättningar och diagnoser även om medvetenheten är stor om att dessa har 

betydelse för de svårigheter eleverna befinner sig i.  
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De intervjuade har varit ense om att lägga fokus på vad och hur.  I den kommande analysen är 

det med utgångspunkt i hur arbetar vi tillsammans med elever som kommunicerar utan tal och 

vad gör vi för att bygga den enskilde elevens väg till kommunikation? . 
 

6.5 Bearbetning och analys 
 

Inledningsvis lyssnade jag igenom intervjuerna som spelats in. Därefter transkiberades dessa. 

Meningskoncentration och meningskatergorisering är lämplig när det gäller att sammanföra 

erfarenheter i kategorier i enlighet med Kvale (1997). I detta sammanhang är det fyra 

kategorier eller teman: AKK (alternativ kompletterande kommunikation), tekniska 

hjälpmedel, struktur och scheman som bildar mönster i arbetet oavsett ålder på eleven.  

I analysen är strävan att finna det gemensamma, något av den innersta kärnan i metoder att 

finna vägar till kommunikation när tal saknas. Verksamma inom det aktuella området vill så 

gärna orientera sig inom det avsökta området. Det kräver en medveten förhållning att gå in i 

uppgiften med öppet sinne och i detta också söka distans till de miljöer där elever som 

kommunicerar utan tal vistas i. Detta för att ha kontroll över vad som vanligtvis påverkar 

människor i arbete där ena parten saknar ett verbalt språk.  

 
Alla intervjuade har lång erfarenhet av elever som saknar tal och individuella vägar till 

kommunikation har prövats. Fenomenologin söker sammanhang inom flera olika discipliner, i 

denna studie ingår erfarenheter från pedagogik, medicin och samhällsvetenskap. All 

kännedom om den enskilde eleven och dennes livsvärld beskrivs i intervjuer av personal. 

Pedagogernas grundutbilning är förskollärare, grundskollärare och musikpedagog. Alla har 

olika påbyggnadsutbilningar det är speciallärare, specialpedagog och terapeut. med 

fördjupning inom utvecklings- eller språkstörning. Bland assistenterna har elevernas behov 

varit utgångspunkt för fortbildning som när eleven använder bliss då har assistenten fått 

utbildning inom detta. Alla yrkesverksamma söker en metod att arbeta som tar hänsyn till hela 

människan och de behov som finns hos var och en. Samlat kan sägas att föremål och bilder 

har använts för att komma igång i ett kommunikationsmönster. Bekräftelse och ibland 

belöningar har förstärkt elevens framgång att koppla ihop bild/föremål och händelse. 

 

I arbetet med eleverna är det främst stödtecken och olika bildsystem som används och 

utgångspunkten är de livsvärlden som familjen tillsammans har. Alla elever har någon form 

av kroppsspråk som barnets familj är delaktig i före skolstart. Fenomenologin betonar 

sammanhang inom flera områden och det gäller för elever som försöker kommunicera utan 

tal. I intervjuerna beskrivs kommunikationen med hemmet och barnets vårdnadshavare 

avgörande för det fortsatta arbetet. När det gäller bilder finns ofta fotografiska bilder där 

barnet agerar från tidig ålder. När skolan möter eleven blir erfarenheten att stödtecken kan 

förstärka strukturer och rutiner. Barnet avgör indirekt vilka bilder som kommer till 

användning. Pictogrambilder med tydliga kontraster och rena linjer i svart och vitt är 

användbara för många elever. Boardmaker är ett alternativ som visar barn som agerar, dessa 

är färgsatta men i övrigt rena utan detaljer och miljöer, flera exempel på bildsystem som 

används finns i bilagorna. Det finns en samstämmighet i arbetet med elever oavsett ålder som 

beskrivs som att elevens intresse och engagemang avgör hur lärandet fortgår och kräver total 

uppmärksamhet av personalen för att komma vidare med nya utmaningar. Denna 

tankehållning finns i fenomenologin när hänsyn hela tiden tas till hela människans behov och 

möjligheter. Personalen är beredd att förklara med hjälp av gester och kroppsspråk när eleven 

fastnar i sitt övande.  



  
 

26 

Det stora flertalet elever som saknar tal har en autismspektradiagnos samt dokumenterad 

utvecklingsstörning. Det förekommer att eleverna har flera neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.   

 

Schema är en väg att erbjuda en tydlig struktur för eleven. Det kan utformas olika med olika 

system av bilder, foton eller ord som är kända för eleven. En elev kan använda ett schema 

som bygger på en kombination av ord och bild. Veckans schema kan visas för en elev men en 

annan elev använder ett schema som visar en dag eller ibland en lektion. Elever reagerar olika 

när schema bryts, är eleven gravt utvecklingsstörd är reaktionen måttlig. Den elev som har en 

lätt utvecklingsstörning reagerar ibland starkt vid schemaförändringar och dagen kan vara 

förstörd. 

 

Personal som arbetar med elevgruppen som saknar tal stannar ofta på sina tjänster, främst för 

att den enskilde upplever att det finns möjligheter till konstruktiv fortbildning relaterad till de 

elever personalen arbetar med. När den anställde väljer att arbeta vidare under längre tid ökar 

också möjligheten att få del av elevens framsteg när det gäller att kommunicera med sin 

omgivning. Delaktigheten och möjligheten att få planera och samarbeta med andra ger 

stimulans åt både personal och elev. Det finns en uppdelning som gör att assistenterna i första 

hand blir ersättare för fysiska funktioner som eleven inte till fullo klarar själv och pedagogen 

ansvarar för elevens lärande. Elevens individuella studieplan upprättas i ett nära samarbete 

mellan skolan och föräldrarna ofta med utgångspunkt i det föräldrarna berättar om eleven. 

Skolans personal anpassar studierna så att de siktar mot de uppställda målen i läroplanen. 

Uppdateringar görs fortlöpande, särskilt viktigt när eleven lyckas och nya färdigheter lärts in. 

Kontakten mellan skolan och föräldrarna sker genom mail, telefon (samtal, sms) och fysiska 

möten. Kontakten med eleven sker i skolan med stöd av de kommunikationsvägar som eleven 

använder. Framgången i lärandet bygger på att se och använda fenomenologins tanke om 

sammanhang. 

 

Nätverk byggs kring eleverna så snart de blivit diagnostiserade. Det finns olika 

sammansättning med utgångspunkt i de behov eleven har av stöd. Habilitering med läkare, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster tillsammans med skolans personal, föräldrar och eventuella 

anställda i hemmet. Nätverk av professionella bildas också ofta på intiativ av medarbetarna 

själva, Specialpedagogiska skolmyndigheten i samband med utbildningar eller Kommunala 

stödteam.  

 

AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) rymmer flera olika sätt att närma sig och 

arbeta med elever som saknar tal. I takt och steg som passar eleven byggs med stöd av bilder 

en pärm (pecs) som utgår från elevens ordförråd och intressen. Den blir ”elevens egna språk” 

som omgivningen kan hämta information ur. Den presenterar eleven och dennes personliga 

kontaktnät med namn och telefon mm. Vidare kan information som underlättar kontakten med 

eleven finnas i pärmen. Det kan gälla sådant som eleven uppskattar men också medicinering.   
 
6.6 Metodkritik  

 
När Kvale (1997) beskriver forskningens kvalitet lyfts frågor om trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vidare ställs frågan om meningsfullhet och om studien kan leda till 

generaliseringar inom området som beforskas. När det gäller trovärdighet och tillförlitlighet 

måste betonas att studien är liten till sin omfattning.  
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Datainsamlingen är utformad som en intervju i narrativ anda, vilket innebär att intervjun 

liknar samtal där informanten kunnat vidga frågan och berätta utförligt om sitt arbete med 

enskild elev. Datainsamlingen är genomförd som en intervju som spelats in. Ett 

intervjutillfälle med skriftliga frågor enligt bilaga 1 som skickats den intervjuade i förväg. 

Enligt fenomenologins tanke om att allt hör samman och bildar en helhet kring eleven har det 

oftast blivit en livsberättelse. Intervjufrågorna tar sin utgångspunkt i hur, på vilket sätt arbetet 

med eleven sker. Frågor som inleds med varför är inte fokus i samband med intervjuerna. 

Meningsfulla är intervjuerna som exempel i en vardag som är obekant för många. Det har inte 

funnits någon tanke eller ambition med studien att generera allmängiltiga kunskaper inom 

området kommunikation utan tal utan den bygger på maximal individualisering, som det 

beskrivs av Göransson och Nilholm (2009). 

 

Den kan möjligen fungera som ett av flera underlag i fortsatta diskussioner om 

kommunikation utan tal, även i verksamhet som ligger utanför särskolans pedagogiska 

praktik. Kvale (1997) för tanken om att överföra kunskap mellan grupper som i detta 

sammanhang uppvisar svårigheter att kommunicera utan tal även om eleven har en god 

begåvning. 

 

För att öka trovärdigheten i denna studie skulle den behöva utökas med en kvantitativ studie. 

En svårighet är att gruppen som bildar underlag rymmer ett mindre antal elever. Det är oklart 

hur många individer som är i svårigheten att kommunicera utan tal. Underlaget i denna studie 

får anses för litet för att generaliseringar skall kunna göras. De sammanfattningar som finns i 

bearbetning och analys får anses gälla för det underlag som beskrivs i urvalet för studien. 

 

                                                                
En bild kompletterar det som eleven vill berätta när talet sätter tydliga begränsningar. 
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6.7 Etiska ställningstaganden. 
 

Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper (2002) utgör grund för det missivbrev (bilaga 2) 

som de intervjuade fick. Några över mejlen direkt vid första kontakt för bokning av tid för 

intervju. Andra gavs utrymme att läsa och ta del innan intervjun påbörjades. Ett kortare samtal 

om de etiska forskningsprinciperna i vetenskapsrådet (2002) startade varje intervju. Jag 

presenterade min tänkta studie, berättade om hur jag skulle behandla det insamlade materialet 

för att kunna bevara det konfidentiellt. Hur det insamlade materialet var tänkt att användas 

och betydelsen av den intervjuade personens samtycke till att medverka och ge sin bild av 

kommunikation utan tal. Möjligheten att i efterhand korrigera, tillägga eller uttrycka en 

önskan om att utgå ur studien lyftes. Ett sådant beslut respekteras utan påtryckningar av något 

slag.  

 

 I detta material finns forskningsbidrag som kan öka eller hindra möjligheterna att 

pedagogiskt arbeta för olika sätt att finna kommunikationsvägar till en kontext som kan berika 

eleverna i ett livslångt lärande. Det känns etiskt riktigt att välja fenomenologi som ofta 

tillämpas inom vårdvetenskaplig forskning. Detta för att fokusera på möjligheter till fortsatt 

utveckling och lärande i en miljö där medicinsk forskning kan finnas som en del av en helhet 

när arbetet handlar om kommunikation som kompenserar och ersätter talat språk men 

samtidgt ger möjlighet till ett rikt utbyte i sociala sammanhang med andra. Det kan vara en 

del i bästa möjliga mående för den enskilde.  

 

Eftersom de intervjuade arbetat på olika platser i olika verksamhet och med olika elever vid 

olika tidpunkt var upplevelsen att ingen enskild elev utgjorde grund för intervjun. När 

exempel gavs i berättelsen var det inte kopplat till någon för mig känd person, detta som ett 

led att hålla största möjliga anonymitet. Det finns erfarenheter som bygger på nutid men också 

sådana som ägt rum tidigare. Även detta gör att anonymiteten för elever får anses vara god. 
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7 Resultat 

 
7.1 Teman för arbete med elever utan tal. 

 
Resultatet vid sammanställning av den inhämtade informationen om möten med elever som 

saknar tal eller har ett begränsat sådant, tillsammans med en dokumenterad 

utvecklingsstörning kan indelas i fyra huvudområden. 1. AKK (Alternativ kompletterande 

kommunikation) 2. Tekniska hjälpmedel. 3. Struktur. 4. Schema med individuell utformning i 

skolan. Möten med elever som saknar tal eller har ett begränsat sådant, tillsammans med en 

dokumenterad utvecklingsstörning har gett underlag för många tankar. 

 

I litteraturen finns många företrädare som förordar undervisning i grupp. Den heterogena 

sammansättningen framhålls som en modell för lärande. Det finns enligt intervjuerna flera 

områden och aktiviteter där elever utan tal kan ingå i sådana grupper. I språkträningen som 

syftar till att skapa en kommunikation utan krav på verbalt språk är det svårt att hitta elever 

som befinner sig på samma nivå med samma behov av träning, elevunderlaget är oftast för 

litet. Undantag är elever som använder bliss och kommit igång med sin språkbyggnad i det 

systemet. Bland dessa elever finns det möjlighet till kommunikation som bygger på att den 

som kommit längst i språket motiverar andra genom att visa och använda sina kartor över ord 

och begrepp. 

 

I litteraturen har också diskussionen varit livlig under förberedelserna för de senaste 

läroplanerna. Då har det handlat om särskolan som organisation, om särskolan skulle vara en 

fortsatt egen skolform grundad på intelektuell förmåga eller om alla skulle integreras i en och 

samma grundskola respektive gymnasieskola. Innan de aktuella läroplanerna slutgiltigt skrevs 

beslutades att särskolan finns kvar och styrs av egna dokument. Särskolans läroplan omfattar 

alla utredda och diagnostiserade elever med en flytande gräns mellan tidigare uppdelningen 

särskola eller träningsskola.   

 

Resultat av empirin kan indelas i flera moment som delvis eller helt bygger vidare till nästa 

nivå i lärandet. Det är främst föremål eller bilder som används för att bygga elevernas 

kommunikation med omgivningen. Föremål som är bekanta för eleven kan vara inledningen 

som senare ersätts med bilder. Olika elever gynnas av olika typer av bilder. Inledningsvis kan 

det vara foton där de själva finns med och agerar. Dessa får en fortsättning i en systematisk 

inriktning som bygger på grafiska bilder, tecken eller olika sorters alternativa bilder.  

 

Alternativ kompletterande kommunikation, till vardags AKK är en modell som bygger på ett 

samlat grepp utifrån alla elevens kända svårigheter. Tanken är att locka och utmana men 

också skapa trygghet och tillit.  AKK är i första hand en metod som utgår från att 

kommunicera är att dela. I första hand gäller det att visa ja eller nej genom att visa vilket 

föremål eller vilken bild eleven väljer. Därefter byggs vidare med kroppspråk, mimik osv. 

Nästa steg kan vara TAKK, där T står för tecken (bilaga 3,4). Ingången kan vara GAKK där 

G står för det grafiska, föremål av olika slag. Bilder som barnet väljer utgör grund för att 

bygga en PECS-pärm (Picture Exchange Communication System) Kommunikationspass som 

ger information om dess bärare till omgivningen för att ge ett bra bemötande. TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), är 

några av vägarna i kompletterande kommunikation. 
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Det är omgivningen som har uppgiften att tolka vad barnet/eleven försöker uttrycka. I ett 

samspel mellan två individer kan detta både ge en form av dialog men även öka kunskapen 

om den enskildes förmåga, önskan och vilja. 

 

Modellen ”Intensive interaction” framhålls av flera av de intervjuade. Metoden som beskrivs 

fungera med anpassning till alla åldrar bygger i korthet på kommunikation ansikte till ansikte 

mellan en utvecklingsstörd och en lyhörd, känd person att interagera med i ett lärande som 

sker i progression. När det kommer till vuxna sker praktiskt arbete samtidigt. I detta 

sammanhang framhålls behovet av goda relationer som grund för en gynnsam 

inlärningssituation. Det betonas att eleven mår bra, får adekvat vård vid behov, tillsyn och 

stimulans. Vidare att finnas i ett socialt sammanhang och att fortsätta lära sig nya saker är lika 

viktigt som för andra i samma ålder. Att utföra skolarbete är viktigt, att utmanas i sitt lärande 

likaså. När digitalkameran (och numer med en inspelningsfunktion) kom ökade denna 

elevgrupps delaktighet i dokumentation av gemensamma upplevelser, kommunikation hem 

och skola samt möjligheten att träna arbetsminne med stöd av bilder och korta filmer. De 

skolor som ingår i studien har alla en individuell modell anpassad till varje elev.   

 

7.1.1 Kommunikation byggs utifrån olika system av bilder. 

 

Kommunikation utan tal bygger på erfarenheten av att använda kända föremål från elevens 

barndom som senare övergår till bilder. Det är vanligt att Stödtecken (bilaga 3 och 4) används 

av de flesta till yngre barn alternativt till elever på mycket tidig utvecklingsnivå, ofta 

kombinerat med verbalt tal av personal. Därefter väljs bilder efter var och en elev och dennes 

behov. Pictogrambilder (bilaga 5) är vanliga och anses vara tydligast med sin grafiska 

framställning.  

 

Bliss (bilaga 5 och 12) kräver mest av eleven, ger ett rikare ordförråd, bygger på de områden 

som är betydelsefulla för eleven. Blisskartorna är uppbyggda i områden så det finns möjlighet 

att bygga ut språket. Orden kan vara på flera olika språk men bilderna är desamma oavsett 

språk.  Det är ett system som används världen över och kräver elever på måttlig 

utvecklingsnivå eller mer. Respondenterna som arbetar med bliss betonar värdet av att 

eleverna samarbetar med varandra även om de använder olika stöd för sin kommunikation.  

 

Talsyntes (bilaga 10) läser upp vilka bildserier eleven satt samman, de har fått höra vad 

bilderna föreställer, detta ger auditiv förstärkning för elever med god hörsel. 

Boardmaker (bilaga 8 och 16) med konkreta avskalade bilder som kan göras i olika storlekar 

kan fungera. Dock inte om det finns en synproblematik, då är pictogrambilderna (bilaga 5) 

med tydliga kontraster klart bäst. Det finns också ett system benämnt Nilbilder (bilaga6), detta 

används företrädesvis bland yngre barn och är tecknade bilder, ofta i miljöer. 

 

När eleven bygger sitt eget ordförråd i en pecspärm (bilaga 8) används ofta pictogrambilder. 

De flesta bildprogram kan kompletteras med fotografiska bilder t.ex om eleven åker sin 

skoltransport med ett visst bestämt fordon eller en viss bestämd förare. 

De elever som kan skriva ord (har ordbilder, eller kan kopiera ord) sätter samman texter i 

Symwriter (bilaga 11) som programmet stödjer med bilder. De elever som inte kan forma 

orden fonetiskt kan få stöd enligt praxis (bilaga 7). 

 

Erfarenheten när det gäller kommunikation med elever utan tal kan innehålla allt, dvs. en 

personal berättar vad som skall hända, vad, hur och i vilken ordning det skall ske.  
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Personalen kan visa med gester, stödtecken eller bilder eftersom övningen genomförs. 

Kroppsspråk används genom att visa och göra så att eleven förstår vad som är aktuellt just nu.  

 

AKK som står för Alternativ kompletterande kommunikation kan enligt respondenterna 

utformas olika, kompenserande eller kompletterande för att möjliggöra kommunikation. Det 

sker en anpassning till den enskilde eleven och dennes behov. Flera av de intervjuade påtalade 

att det är viktigt att inte ”göra åt eleven”. Eleven behöver träna för att få chans att befästa 

kunskaper eller lära nytt.  Tanken är att locka och utmana eleven t.ex att träna att gå, då är det 

eleven själv som ska gå och behöver stå för att hitta balansen och uppmanas komma för att ta 

ut riktningen. Det gäller att hitta för eleven motiverande områden, det kan vara mat. Om det i 

famijen är kopplat till en sked, gäller det att komma vidare, det kan räcka med doften av mat 

som motivation att resa sig och ta sin plats i matsalen för att äta. 

 
7.2  Tekniska hjälpmedel som kombineras med bildsystem. 
 

Digitalkamera och moderna telefoner har gjort det möjligt för skolans personal att fotografera, 

ofta för dokumentation, stöd för samtal och för minnet, då används bilden som den är. Många 

elever fotograferar gärna men använder bilder där de själva finns med oftare för att minnas 

och återberätta. En elev skall snarast få börja bygga upp en pecspärm (bilaga 8) i syfte att 

stimulera till att försöka härma de viktiga ord och uttryck som kommer att samlas i 

hennes/hans pärm. Detta arbete skulle med lätthet kunna föras över på en Ipad. Det skulle 

innebära att eleverna skulle rustas som jämnåriga ungdomar de möter ute i samhället. Dator, 

Ipad, Handy m.fl. (bilaga 9) och de personligt utformade hjälpmedel eleven använder ger alla 

möjligheter till delaktighet i samhället utanför skolan. Permobiler som eleverna använder är 

det viktigaste hjälpmedlet när det handlar om förflyttning. All teknik som kan underlätta 

lärande för eleven uppskattas och används som t.ex. smartboard. 

 

Flera arbetar i symwriterprogrammet (bilaga 11) eftersom det kan bli ett meddelande både till 

elev och föräldrar (elever med invandrarbakgrund och föräldrar som inte är så hemma i det 

svenska språket får också en ökad förståelse för skolans arbete). De största framgångarna 

upplevs i arbetet med elever som fått bygga och bevara sina ordbilder eller ord i sin pecspärm. 

Hela metoden bygger på att en grundinlärning av ett ord bygger på att eleven väljer mellan en 

känt positiv sak eller bild och en sak eller bild gärna mer negativt laddad, vid alla tillfällen 

valet görs får eleven det valda, det blir en för eleven positiv och omedelbar förstärkning, 

enligt en behavoristisk modell om belöning som bygger på Skinners tankar.  En väl 

fungerande pecspärm (bilaga 8) är för eleven och dennes omgivning helt avgörande för en 

användbar kommunikation när eleven saknar tal. Viktigt att belöningen är så uppenbar och 

attraktiv så att eleven uppfattar att den är värd ansträngningen.  

 

Musik har en stark koppling till ljud. Två av respondenterna beskriver hur ljud ersätts med 

ljus och resonanslådor, de senare kan vara inbyggda i fåtöljer eller sängar och gör att hela 

kroppen involveras i upplevelsen av ljudmattor och rytmer. När det gäller ljus förekommer 

det att ljuset kompletteras med färger, dock måste pedagogen vara vaksam så att ljuset inte 

framkallar epilepsi. Det går bra att sitta och känna ljud, de flesta elever är känsliga runt 

magen, under fötter och i händer. Just att sitta på resonanslådor ger återspegling i hela 

kroppen i form av musikens puls. 
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7.3 Struktur för elevens skoldag 
 

Under studien återkom betydelsen rutiner ofta i form av en struktur som är elevens möjlighet 

till delaktighet och kontroll över sin dag. Skolan har en individuell modell anpassad till varje 

elev. Det öppnar möjligheter att göra eleven delaktig i olika aktiviteter om schemat förvandlas 

till en arbetsordning för att baka, städa, träna på gym, göra ett läkarbesök eller resa.  

 

7.3.1 Pecspärm och tecken. 

 

Ett uttryck är att göra en pecspärm. I enlighet med Heister-Tryggs modell kan det vara att 

bygga en pecspärm där alla viktiga personuppgifter som namn, adress, telefonnummer finns. 

Där finns oftast också uppgift om vad eleven tycker om och tips av olika slag som kan vara 

viktiga för den som är obekant med eleven. I pärmen kan också finnas ord eller ord+bilder 

som eleven förstår och använder. Tecken, pictogram, pecs. Tecken är stort. Det finns elever i 

olika åldrar som det tecknats för i flera år men de har inte använt det själva. När eleven själv 

börjar använda stödtecknen går kommunikationen till en förenklad dialog från en tidigare 

monolog. Arbetet utgår från det som kallas stödtecken (bilaga 3,4), som ett stöd för att 

utveckla ett verbalt språk. 

 

Personalen som intervjuats i denna studie berättar att de flesta elever personalen möter har 

sedan födseln eller när syndromet upptäckts en nära kontakt med sjukvård och habilitering. 

Här finns eleverna som tidigare sades tillhöra träningsskolan men som idag formellt benämns 

individuella programmet inom gymnasiesärskolan enligt Skolverket: Läroplan för 

gymnasiesärskolan 2013. De intervjuade beskriver att de i det dagliga arbetet med dessa 

elever har återkommande kontakt med föräldrar/vårdnadshavare, assistenter, personliga 

assistenter (verksamma i hemmet hos eleven och i skolan), fritids/kortids, gruppboenden, 

läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster m.fl. Därutöver finns hjälpmedel som skall 

underhållas och skötas av tekniker och reparatörer. Forskning pågår kontinuerligt över hela 

världen. En erfarenhet flera av mina respondenter gjort är att eleven diagnostiserats om, eller 

att familjer efter många år fått ett namn på syndromet. Skador kan också uppstå vid sjukdom 

eller olycka för det lilla barnet eller senare i livet. Stockholms läns landsting lämnar 

fortlöpande information om olika syndrom på sin hemsida. 

  

I intervjuerna framkommer att forskning inom medicin, samhällsvetenskap och pedagogik 

tillsammans har betydelse för den enskilde elevens skolframgångar, detta stämmer väl med 

fenomenologins tankar om sammanhang. Bland eleverna som ingår i studien har det inneburit 

att unga männsikor som en generation tidigare aldrig nådde gymnasieåldern nu lever vidare. 

De ställer nya krav på en flexibel organisation, ett ökat kunnande och god förmåga till 

samarbete hos alla som arbetar för och med eleven. I denna studie påtalar respondenterna 

återkommande betydelsen av det relationella perspektivet som en grund för framgångsrikt 

lärande. 

 
7.3.2 Alternativ kompletterande kommunikation 

 

Bland pedagogerna som intervjuades framhölls AKK som står för Alternativ kompletterande 

kommunikation som den framgångsrikaste vägen till kommunikation. I arbetet tillsammans 

med eleven kan det ibland krävas kompenserande och ibland kompletterande övningar för att 

möjliggöra kommunikation. Flexibilitet och uthållighet i utformning och genomförande av 

arbetsmoment krävs. Små framgångar för eleven måste lyftas fram och hyllas.  
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Enligt de intervjuade är det viktigt att inte ”göra åt eleven” det blir samma sak som när man 

fyller i åt en stammare, det tar bara längre tid. Tanken är att locka och utmana eleven 

 

7.4  Elevernas personligt utformade schema 
 

Eleverna har personligt utformade scheman (bilaga13-16) . Utgångspunkten är att ge var och 

en av eleverna en struktur som återkommer varje dag i skolan. Elevernas schema bygger på 

föremål, fotografier, bilder ur något bildsystem, ord eller kombinationer av dessa alternativ. 

Utifrån elevens individuella behov upprättas scheman för arbetsordningen under skoldagen 

eller skolveckan. För en del elever presenteras hela veckan på måndag morgon, för andra 

presenteras schemabilder för den dag som startar denna morgon. Återigen andra presenteras 

schemabilder en i sänder och aktiviteten följer direkt på visning av bilden. Det finns en 

ambition att hitta en fungerande struktur med ett schema som kan läsas av alla som arbetar 

med barnet/eleven. För elever integrerad i klass finns ett gemensamt schema på väggen i 

klassrummet. I samtliga grupper plockas bilderna ner efter genomförd lektion så att eleverna 

ser arbetsdagens flöde. 

 

Scheman kan upprättas för en aktivitet efter samma mönster. Det kan gälla en biokväll, en 

träning i en förening eller ett besök hos tandläkaren. Dessa ger en återkommande struktur som 

används för socialt samspel. Rutiner är betydelsefulla för lärandet. Schemat som 

arbetsordning är särskilt viktigt när ämneslärare undervisar i musik, slöjd och idrott. Lunchen 

blir en pedagogisk lärsituation, den ger också avbrott och återhämtning. 

    

När det gäller elever på mycket tidig utvecklingsnivå sker koncentration så att en aktivitet 

presenteras varje dag som tydligt kopplas samman med just den veckodagen. Det kan vara 

musik på tisdagen. Detta av två skäl, dels att veckan går dag för dag för att därefter följas av 

en helg och sedan återkomma. Dels att försöka träna minnet, en sak i taget. Den andra viktiga 

egenskapen med de bilder som används i schemat är att de skall kunna flyttas och 

återanvändas.  

 

Elever på mycket tidig utvecklingsnivå brukar inte reagera när schemat ändras eftersom de 

oftast tar den bild som de ser som här och nu och sällan har överblick över hela dagen. En 

elev på högre utvecklingsnivå med en tilläggsdiagnos autism kan störas hela dagen i sitt 

arbete, finns ett självskadebeteende kan det bli oerhört arbetsamt. Använder eleven pecspärm 

kan han/hon försöka återställa ordningen eller kanske riva hela schemat. 

I någon grupp är schemabrytande aktivitet nästan katastrof för någon, för andra spelar det 

ingen som helst roll. Personalen tar sig tid och pratar igenom vad som ändras och varför. Det 

är viktigt att alla vuxna säger samma sak till eleverna.  

 

7.4.1 Kontinuitet i livslångt lärande 

 

I samtliga intervjuer betonas att eleven/eleverna mår bra, att de får vård, tillsyn och stimulans. 

Det är viktigt att eleven kan utföra skolarbete. Uppdraget är att hitta den enskildes förmågor 

och bygga på dem och att ge utmaningar till fortsatt lärande. Uppgiften som personal är att 

vara lyhörd, uthållig och att visa på möjliga vägar, gärna med tekniska hjälpmedel och i nära 

samarbete med elevens familj ger utveckling för eleven. Att skapa ett möte som leder till en 

relation vidare till motivation och den vägen kommunikation. Uppgiften är att ta vara på det 

positiva kamratskapet där alla får använda sina sociala färdigheter och att skapa ett 

gemensamt vi.  



  
 

34 

Sammantaget är det förförståelsen för den enskilde elevens behov där förutsättningen är att 

alla vuxna har en god förmåga att samarbeta. Det krävs lyhördhet, vilja, uthållighet, 

motivation och kunskap för att arbeta nära och se hela elevens behov i stunden men också 

över tid i ett fenomenologiskt tänkande. Det krävs mod och handlingskraft för att utmana 

eleven till fortsatt lärande. 

 

Personalen framhåller att de fått och får fortlöpande fortbildning och ibland utbildning 

kopplad till elevens behov. Handledning är vanligt och behovet bedöms stort. 

Personalomsättningen är liten. De som slutar jobbar något år men de flesta blir kvar länge. 

Det uttalas ett starkt förtroende hos informanterna för Spsm (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten). De erbjuder utbildning och fortbildning inom området som berör elever 

utan tal. De finns över hela landet och deras utbud är kostnadsfritt för skolan Informanterna 

uppskattar det engagemang som Spsm deltagit med under implementeringen av Läroplan för 

gymnasiesärskolan 2013. 
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8. Analys och diskussion 
 

Enligt informanterna pågår forskning kring syndrom och diagnoser, detta kräver 

återkommande fortbildning för verksamma i arbete med elever som kommunicerar utan tal. 

Det finns också mycket att läsa kring tal- och språkstörningar, som utgör grunden för 

logopedin. Kommunikation utan tal eller med begränsat tal kombinerat med 

utvecklingsstörning finns, men då i första hand beskrivet som kompensatoriska insatser för att 

skapa en kommunikationsväg för den enskilde. Informanterna refererar till Zachrisson, 

Rydeman & Björck- Åkesson (2001) Gemensam problemlösning vid Alternativ 

Kompletterande Kommunikation (när verbal förmåga saknas och kommunikationen sker utan 

tal) och ger exempel på övningar som prövats i undervisning av utvecklingsstörda elever som 

saknar tal. Brodin (1991) beskriver interaktionen mellan lärare och elev, förälder och barn. 

Vidare relaterar Brodin (1991) till arbete i träningsskola med barn med grav 

utvecklingsstörning och i avsaknad av tal eller med ett mycket begränsat sådant. Brodin 

(1993) återkommer till några av barnen i rapporten Kommunikativ kompetens, där hindren 

kvarstår men träningen pågår, på samma sätt som informanterna i denna undersökning 

förhåller sig. Det finns bland informanterna röster som hävdar att ” ingen människa kan ta 

någon annans perspektiv fullt ut. Det går inte att nå elevens tanke eller göra sig helt fri från 

sina egna tankar” 

 

Det finns personal som utför övningar åt eleven i stället för att utmana eleven att göra själv 

där möjlighet finns. Mitt intresse för forskningsfrågan om kommunikation utan tal kom till 

när jag under en kort period anförtroddes att arbeta med elever som saknar tal, detta gällde 

elever i gymnasieåldrarna. Det innebar frågor som: Vad finns det för vägar till 

kommunikation när talet saknas? Hur bygger man ett funktionellt ersättningsspråk? Var finns 

kunskap och kompetens inom området? Skidmore (2004) har forskat kring omfattande 

funktionsnedsättningar med fokus på individen. Någonstans fanns också frågor som: Hur 

vanligt är det att människor saknar talförmåga? Vilka arenor finns öppna för människor utan 

tal? Studiens syfte och frågeställningar var inte givna, tidigt infann sig frågan om tidigare 

forskning eftersom kommunikation som ämne är stort och innehållsrikt men med tillägget 

utan tal eller i avsaknad av tal begränsat.  

 

Speciallärare, Specialpedagoger, andra pedagoger och assistenter möter elever på tidig 

utvecklingsnivå och- eller i avsaknad av tal, oavsett elevernas ålder. Det är vanligt att elever i 

denna grupp också finns inom autismspektra området. I skriften Gemensam problemlösning 

vid Alternativ kompletterande kommunikation av Zachrisson m.fl. (2001) presenterar förslag 

till övningar lämpliga för dessa elever. Därtill kommer många varianter av fysiska 

funktionsnedsättningar som kräver återkommande, helst daglig träning för att aktivt behålla 

de funktioner som finns hos eleven. Allt arbete för att ge bästa möjliga mående för eleven och 

grund för lärande.  Den största pedagogiska utmaningen ligger i frågan var börjar lärandet för 

den som diagnostiserats som utvecklingsstörd och hur är det möjligt att arbeta för fortsatt 

lärande livet ut? 

 

8.1 Analys 
 

I litteraturen finns många företrädare som förordar undervisning i grupp. Den heterogena 

sammansättningen framhålls som en modell för lärande. Det finns enligt intervjuerna flera 

områden och aktiviteter där elever utan tal kan ingå i sådana grupper.  
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I språkträningen som syftar till att skapa en kommunikation utan krav på verbalt språk är det 

svårt att hitta elever som befinner sig på samma nivå med samma behov av träning, grupperna 

är oftast för små. Undantag är elever som använder bliss och kommit igång med sin 

språkbyggnad i det systemet. Bland dessa elever finns det möjlighet till kommunikation som 

bygger på att den som kommit längst i språket motiverar andra och sig själv genom att visa 

och använda sina kartor över ord och begrepp. 

 

I litteraturen har också diskussionen varit livlig under förberedelserna för de senaste 

läroplanerna. Då har det handlat om särskolan som organisation, om särskolan skulle vara en 

fortsatt egen skolform grundad på intellektuell förmåga eller om alla skulle integreras i en och 

samma grundskola respektive gymnasieskola. Innan de aktuella läroplanerna slutgiltigt skrevs 

beslutades att särskolan finns kvar och styrs av egna dokument. Särskolans läroplan omfattar 

alla utredda och diagnostiserade elever utan att ange den tidigare uppdelningen särskola eller 

träningsskola.   

 

I denna studie påtalar respondenterna återkommande betydelsen av det relationella 

perspektivet som en grund för framgångsrikt lärande. 

Detta beskrivs av Emanuelsson m.fl (2004) särskilt när tanken om det livslånga lärandet 

diskuteras för människor som kommunicerar utan tal. Den viktigaste utgångspunkten är att 

arbeta i ett sammanhang i fenomenologins anda där dels elevens hela livsvärld beaktas och 

elevens neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tillgodoses. 

 

Hur arbetar vi tillsammans med elever som kommunicerar utan tal och vad gör vi för att 

bygga den enskilde elevens väg till kommunikation är de återkommande frågorna. Det finns 

goda förutsättningar som ger eleven framgångar i sitt lärande. Genom att skapa miljöer som 

erbjuder struktur och rutiner som skapar trygghet för eleven får inlärningen största möjliga 

fokus. Öppenhet inför fortlöpande teknisk utveckling av hjälpmedel som exempelvis datorer, 

permobiler, lyftar och system som symwriter ger vi eleven ökad rörlighet och delaktighet i det 

dagliga skolarbetet. 
 

Skillnaden för denna grupp av elever är total om vi ser till verksamheten vid de anstalter som 

vårdade och i någon del undervisade fram till 1960- talet. De stora förändringarna och synen 

på eleverna och deras förmåga till lärande nådde ut sent 80-tal. Detta förklarar en del av att 

området människor som kommunicerar utan tal är begränsat. I studien har använts många 

olika metoder i det praktiska arbetet med elever utan tal. Undersökningen är liten till sin 

omfattning men i den har mycket erfarenhet förmedlats. Det samlade intrycket är att de 

pedagoger och assistenter som tackade ja till att medverka i intervjuerna alla visar ett stort 

engagemang i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

 

Informanterna sammanfattar och beskriver de viktigaste förutsättningarna för sitt dagliga 

arbete: 

 Öppenhet, nyfikenhet och en outtömlig uthållighet präglar arbetet i vardagen. 

 Samarbetet kring eleverna och möjligheten att få handledning i vardagsbemötandet. 

  Fortbildning och fortsatt utbildning har avgörande betydelse för den enskildes arbete. 

 

Ledning och organisation har tagit sitt uppdrag, samtidigt som kompetens byggts upp och 

vuxit fram över tid. Det finns en gemensam linje för allas arbete, ett engagemang som bygger 

på trygga människor med stor egen stabilitet. Det finns en samlad erfarenhet och kunskap som 

fungerar även om varje ny elev är unik. Det finns också en pågående pedagogisk diskussion 

kollegor emellan. 
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Det finns en låg nyanserad samtalston mellan skolans företrädare och elevens familj, 

vårdnadshavare, habiliteringspersonal på alla nivåer, assistenter i hemmet eller på boendet. 

Den kretsen kan omfatta få eller många människor och den kan se olika ut vid olika 

tidpunkter i en ung människas liv. Arbetet vid individuella programmet utgår från eleven och 

dennes funktionsnedsättning helt enligt Läroplan för särskolan 2013.  

 

Förutom Brodin (1991 och 1993) uppmärksammar Östlund (2012) i deltagandets kontextuella 

villkor den balansgång som krävs för att ge både omsorg och skapa en miljö för lärande där 

barnet får växa i sitt kunnande och lyckas i sitt sociala sammanhang. Bilden är att det 

uteblivna talet tidigt uppmärksammas i familjen och att föräldrar påtalar att barnet är i behov 

av stöd. Lyhörda vuxna försöker tidigt erbjuda barnet någon form av sak eller bild för att få 

kontakt med barnet. Bekräftelse från barnet sker oftast genom att erbjuda ett val mellan två 

olika alternativ. Belöningen blir då att barnet får undersöka/lyssna/smaka på det valda. 

 

Beroende på barnets utvecklingsnivå och intresse blir gensvaret från barnet olika. Det betyder 

att olika barn tränas olika genom sin tidiga barndom. Landstingens habilitering finns ofta med 

som stöd från tidig ålder. Det finns både handledning, medicinsk vägledning och stöd och 

utbyte med andra föräldrar kring det lilla barnet. Över tid har de neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna blivit allt tydligare och välkända i olika sammanhang. När 

kunskapen ökat har också elevens möjligheter att få anpassning individuellt ökat 

framgångarna i lärandet. Detta ger tidigt en bild av tydlig individualisering, åt var och en efter 

dennes behov. 

 

I intervjuerna delas Brodins (1991 och 1993) betoning att familjen och personalen ständigt 

strävar att vara varandras källa till fortsatt lärande i syfte att öka barnets förmåga till 

kommunikation. Det stämmer väl med det som framkommer i denna undersökning. När 

barnet når skolåldern har det tränats utifrån den kunskap som funnits runt barnet. Ofta är det 

knutet till de relationer barnet byggt med människor i sin omgivning. Det handlar också om 

hur barnet svarat på försöken till kontakt. Wilder (2008) och personalen som intervjuats 

påtalar familjens betydelse vid övergångar genom livet till nya verksamheter för en 

fungerande kommunikation oavsett vilken ålder eleven/människan befinner sig i. Detta 

moment är viktigt för de flesta men särskilt viktigt för denna grupp av elever eftersom all 

form av inlärning och bearbetning tar lång tid, ibland månader för ett mindre steg i 

utvecklingen.  

 

Det finns i studien några gemensamma områden som lyfts fram av respondenterna. En del 

mönster återkommer med reservation att de anpassats till eleven och alltid innehåller 

variationer: Föremål har ersatts av bilder, inledningsvis ofta fotografiska med barnet med på 

bilden. Tekniska hjälpmedel som paddor, vanliga datorer, permobil kommer in och används 

av barnen i tidig ålder. Hela det pedagogiska arbetet har fördel av att personalen är intresserad 

och kunnig om den teknik som finns att tillgå.  

 

Olika bilder hämtade ur system som t.ex. Nilbilder, pictogrambilder, boardmaker och för 

elever med lätt utvecklingsstörning Bliss. Alla bildsystem utökas och blir fler efter elevens 

gensvar. De tekniska hjälpmedlen likaså beroende på elevens behov och vem som blir 

användaren i vardagen. Träningshjälpmedel tillhandahålls av habiliteringen. Pecspärmen 

byggs för att fortsatt träna och bygga elevens ordförråd. Den används också för att ge en 

komprimerad presentation av eleven, viktiga kontaktuppgifter osv. När eleven kommer in i 

förskola/skola tillämpas scheman i någon form. De syftar till att strukturera veckans dagar, 

skoldagar med inledning, avslutning och verksamhetsinnehåll där emellan. De används också 
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för att förbereda eleven på vad som skall hända, nära i tid men också längre fram. I skolmiljön 

tillkommer social träning att kunna vistas bland andra, att delta bland andra men också att 

uppleva att det inte alltid blir omedelbar behovstillfredsställe helt enkelt för att vara del av en 

grupp. Balansen mellan tillhörighet i ett socialt sammanhang och fortsatt lärande ger 

återkommande utmaningar inom det pedagogiska ardbetet. 

 

Hjälpmedel av varierat slag anpassas till den enskilde elevens behov och utveckling. I detta 

ingår att pröva nya användningsområden för hjälpmedlen.  

De kan motivera och utmana till ett fortsatt lärande. Tekniska hjälpmedel erbjuder möjligheter 

att ta del av samhället i stort.  

 

Nyckeln till en fungerande kommunikation med människor utan tal finns i vår förmåga att 

möta varje elev där personen befinner sig. Till hjälp har vi förutom den kunskap som kollegor 

byggt över tid, den kunskap som föräldrar välvilligt delar med sig av och det öppna sinne och 

förmåga till lyhördhet som är en förutsättning för det pedagogiska arbete som innebär ett 

livslångt lärande i en dialog med människor som kommunicerar utan tal. I uppdraget har vi ett 

kommunikativt relationsinriktat perspektiv som fokuserar på kulturella, praktiska och sociala 

sammanhang som var och en av eleverna ingår i. 

 

Resultat som framkommit i intervjuerna visar på betydelsen av tidpunkten när kommunikation 

med elev utan tal startar. En tidig start med AKK ger större möjlighet för barnet/eleven till 

framgångsrikt lärande med utgångspunkt den egna nivån. Hur familj och skola möter upp på 

elevens försök till kommunikation och hur omgivningen arbetar på kort och lång sikt. I alla 

intervjuer beskriver personalen vikten att samspela med eleven på en nivå där det infinner sig 

i en dialog. Elevens förmåga till kroppsspråk, mimik och eventuella läten bejakas och 

förstärks. Detta beskrivs av Firth m.fl. (2007) som ”Intensive interaction”. En till en 

undervisning krävs i de känsligaste inlärningssituationerna. Det samlade intrycket bland de 

intervjuade är att arbetet är energikrävande både för elev och för personal, glädjen att få dela 

framgångar för eleven är det som håller motivationen uppe. Ofta används belöningar som 

förstärkning, det kan handla om en aktivitet som eleven uppskattar. Så snart eleven tydligt 

visar förståelse för bilder och deras innebörd fortsätter språkbygget med en pecspärm (flera av 

de intervjuade hoppas att Ipaden skall ersätta pärmen så att ungdomarna kan få ökad 

delaktighet i samhället när de rör sig bland jämnåriga och använder sina samlade bilder). 

 

Studien visar på att kommunikation är möjlig när hänsyn tas till individerna. Det blir 

intressant att följa vad som händer när undervisningen dominerar dagen inom särskolan. När 

det historiska, kulturella arvet, där vård och omsorg finns starka i traditionen tonas ner eller 

kompenseras med hjälpmedel. Det är stort att få följa det livslånga lärandet för elever som 

kommunicerar utan tal. Eleven med autismspektradiagnos enligt Gillberg & Peeters (2001) 

behöver mycket stöd för att nå sociala insikter och klara att interagera med andra samt 

kommunicera med människor i omgivningen. 

 

8.1.1Metoddiskussion 

 

Kontinuitet i det livslånga lärandet innebär insikten om att all kommunikation behöver 

tillämpas och användas för att leva och växa. Detta gäller i synnerhet en aktivitet som skall till 

för att komplettera, stödja eller ersätta som i detta sammanhang det talade språket, det handlar 

om öppenhet, förförståelse men också insikt om hur livslångt lärande stöds. Östlund (2012) 

lyfter fram problematiken att ställa omsorg mot kunskapsutveckling. Vi är kvar där i vissa 

avseenden. Kulturen vid enskild enhet avgör vilket som prioriteras. 
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Det handlar om att vara både flexibel och funktionell. Flexibel för att se till helheter passar 

bra när det aktivt gäller att arbeta för att utöka den livsvärld som elever med stigande ålder 

och enskilt lärande skall använda sig av hela sin livstid. När essensen i de olika intervjuerna 

sållats fram har viljan att beskriva det allmänmänskliga, att tolka och förstå vara avgöande för 

att bygga en människovärdig och human grund.  

Funktionell i en ömsesidig förståelse med hjälp av innehållet i hela omgivningens förhållande 

till människor, oavsett ålder som bidrar till att finna möjliga kommunikationsvägar barn och 

vuxna utan tal. Det blir vägar till dialog även om talet saknas. 

 

Metodkreativiteten kan uppfattas som begränsad med en studie som bygger på sex intervjuer 

men sammantaget har de intervjuade visat på exempel av arbete bland annat när eleven inte 

talar alls, men under utflykt lyfter en sten och ser myror och säger:” titta myror”. Vid ett annat 

tillfälle och en annan elev med hjälp av bliss säger: ” Jag vill läsa om katter inte människor!” 

Erfarenheter av att tillsammans med elever som kommunicerar utan tal kunna öppna för 

kommunikation med människor som saknar det verbala språket eller uttrycker enstaka ord. 

Det är ett stort mått av erfarenhet av olika tillämpade metoder från möten med flera olika 

individer som leder framåt i det fortsatta lärandet. 

 

8.1.2 Resultatdiskussion  

 

En medveten ansträngning har handlat om epoché enligt Bengtsson (2005) detta att sätta den 

egna förförståelsen inom parantes har varit en återkommande utmaning under hela arbetet 

med denna studie. Medvetenheten om de egna begränsningarna och förmågan att med öppet 

sinne ta sig an forskningsuppgiften kan av och till vara krävande när de egna erfarenheterna 

och den egna pedagogiska praktiken gör sig påmind. Hälften av de intervjuade redogjorde för 

tankar kring denna förmåga speglad i det pedagogiska uppdraget i en tid när ny läroplan 

implementeras på skoloarna. Flera uttryckte oro för kvaliteten på inlärningen även om 

erfarenheten av elever som kommunicerar utan tal är ytterst begränsad finns i det pedagogiska 

uppdraget en tendens att tankarna börjar vandra främst hos pedagogerna och en 

lösningsinriktning infinner sig. Det upplevdes inte som lika stort hos assistenterna. 

 

Det samlade intrycket är att inkludering är en strävan både i undervisning och i 

samhällsdeltagande för elever med multifunktionshinder. Det innebär att elevens egna behov 

vid inlärningsmoment kräver individualisering. För eleven innebär det att självförverkligande 

och lärande blir komplext och en anpassning där social tillhörighet och inkludering kräver 

tillrättalagda inlärningssituationer för flerhandikappade för bäst resultat för den enskilde 

eleven när vi ser till kunskaper och färdigheter 

 

Meningskoncentration och meningskategorisering blir nödvändig när det gäller att 

sammanföra erfarenheter i kategorier. Detta för att finna det gemensamma, något av den 

innersta kärnan i metoder att finna vägar till kommunikation när tal saknas. Verksamma inom 

det aktuella området vill så gärna orientera sig inom det avsökta området. Det kräver en 

medveten förhållning att gå in i uppgiften med öppet sinne och i detta också söka distans till 

de miljöer där elever som kommunicerar utan tal vistas i. Detta för att ha kontroll över vad 

som vanligtvis påverkar människor i arbete där ena parten saknar ett verbalt språk.  
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Det fordrar hög grad av koncentration för att hålla fast vid fokus på uppgiften eftersom det 

blir en pågående balansövning att genomföra sina forskningsuppgifter inom det 

specialpedagogiska området när hänsyn måste tas till olika traditioner och forskningsdiskurser 

inom det pedagogiska området. Studien kommer indirekt att möta den medicinska 

forskningen som ett ständigt närvarande filter som kan påverka det fortsatta arbetet med 

människor som kommunicerar utan tal. 

 

Den fenomenologiska principen om vetenskaplig öppenhet som beskrivs av Dahlberg m.fl 

(2001) ställer krav på mottagaren av informantion som lämnas i intervjuerna.  

Eftersom dessa till sin form blivit livsberättelser kommer viktiga erfarenheter som bl.a. 

Emanuelssons m.fl. (2004) att belysa betydelsen av det relationella respektive kategoriska 

perspektivet. Det är främst det relationella perspektivet som får avgörande betydelse för 

framgångar i lärandet på individnivå. Det är viktigt att ha individen i fokus och se att 

allmänna generaliseringar inte finns att finna. 

  

Det handlar hela tiden om att tolka och omtolka fenomen som lyfts fram så att de blir synliga 

och begripliga. Den halvstrukturerade intervjun med narrativa anslag har fyllt sitt syfte att 

meddela olika vägar att komma till och utveckla kommunikation för och med människor som 

saknar tal. Det finns en noggrannhet och tydlighet när fenomen beskrivs. Det finns en 

välvillig inställning till att dela sitt kunnande med andra i arbete med samma svårigheter. Dela 

erfarenhet och kunskap ger ett mervärde i vardagen, det handlar om hopp, att få inspriation 

eller inspirera andra att se uppgiften som ett privilegium. Att vara en del i ett arbete att bygga 

ett språk med och för en människa som kommunicerar utan tal. Sannolikt kan det vara så att 

den utvecklingsstörde med hindret att inte kunna kommunicera med tal, med återkommande 

träning kan ersätta talet med annan form av kommunikation. Ett eget språk som bygger på 

tillgång till hjälpmedel i någon form. 

 

 

  
 

”Det är spännande att få berätta med bilder, mycket lättare än ord” enligt Sophie. 
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 9. Fortsatt forskning.                                         
     
Det finns flera möjliga vägar att gå i en fortsatt forskning. Intressant att göra en motsvarande 

studie i någon annan del av landet, och/ eller med flera upprepade intervjuer. Det kan också 

vara intressant att göra en kvantitativ studie för att finna underlag som gör det möjligt att 

generalisera. 

  

Förädrar- och vårdnadshavares arbete med unga utan tal 

Det finns en omfattande kunskapsbank bland föräldrar till barn och ungdomar som saknar tal 

eller har ett ytterst begränsat sådant, de skulle sannolikt tillföra kunskap eftersom det oftast 

bygger på ett livslångt engagemang. En fördjupad studie som kopplar till unga med diagnoser 

(Socialstyrelsen 2010) eller kanske ännu mer de som testats om och fått sin diagnos ändrad, 

ibland kompletterad med ytterligare något syndrom.  

 

Integrering och inkludering för elever med utvecklingsstörning 

Fortfarande finns det mycket i begrepp som inkludering och delaktighet utifrån vårt 

undervisningsuppdrag som vilar på demokrati och en önskan om en skola för alla. Alla 

intervjuade är eniga om att den avgörande faktorn för kommunikation är att bygga på 

Ahlbergs (2007) kommunikativa relationella perspektivet. 

 

En jämförande studie mellan våra nordiska grannländer 

En jämförande studie med något av våra nordiska grannländer kunde också vara intressant. 

Det finns en hel del aktivitet bland medlemmar i ISAAC Sverige (International Society for 

Augmentative & Alternative Communication). Det finns även en internationell gren som 

arbetar för att skapa nätverk kring ökad kunskap, mötesplatser och aktiviteter.  
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bilaga 1  

 

 

 

Intervjufrågor (1-16) 

 

Inledning: Har du någon händelse/episod av lyckad kommunikation med din elev som du kan 

berätta om och särskilt minns? 

 

1. Vilket är ditt yrke, vilken utbildning har du och vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna för 

dig? 

2. Hur kommunicerar du (verbalt, bilder, dator musik eller annat) med elev/elever som saknar 

tal?  

3. Vilka hjälpedel använder du i kommunikationen med elev/elever som saknar tal? 

4. Använder eleven någon typ av schema? 

5. Vad händer om schemat bryts? 

6. Vem planerar arbetet långsiktigt/ kortsiktigt?       

7. Sker planering enskilt eller i grupp (personal) och för elev/elever? 

8. Hur planeras aktiviteter för elev/elever t.ex. vid friluftsdagar eller liknande? 

9. Vem ansvarar för dagen och vem genomför aktiviteten med eleven? 

10. Hur upprättas och uppdateras elevens individuella studieplan?  

11. Hur sker kontakten med föräldrar/vårdndshavare? Hur sker kontakten med eleven? 

12. Hur, var och när får du fortbildning, användbar i ditt arbete? 

13. Deltar du i nätverksträffar kring din/dina elever? 

14. Tillämpar du tydliggörande pedagogik?  

15. Använder du AKK? (Alternativ, kompletterande kommunikation)Vad använder du och på 

vilket sätt? 

16. Hur sker mottagandet/överlämnadet mellan skolor?  
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bilaga 2 

 

Missiv till deltagare i studien om beprövade vägar till kommunikation när tal saknas 

eller har betydande begränsningar inom grundsärskolans och gymnasiesärskolans 

individuella program. 

Inom all pedagogisk forskning finns det etiska riktlinjer. De regler som jag använder mig av 

finns presenterade av Vetenskapsrådet. För att göra allt jag kan för att ditt deltagande i min 

studie skall vara etiskt riktig vill jag presentera dessa riktlinjer och hur jag har för avsikt att 

tillämpa dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare skall vara fullt införstådd med studiens 

syfte och sättet att samla information. Det innebär att du skall veta vem jag är, vilken 

utbildning jag genomför och var du kan nå mig. Dessutom skall du veta att ditt deltagande är 

helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta.  

Samtyckekravet – innebära att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du inte 

gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Du kan när som helst avsluta ditt 

deltagande i intervjun. 

Konfidentialitetskravet – innebär att lämnade uppgifter avidentifieras och behandlas så 

konfidentiellt som möjligt. Så långt det är möjligt skall det inte gå att härleda uppgifter och 

därmed inte kunna avgöras att du deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du skall vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer 

att användas till.  Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 

får ett eget exemplar av uppsatsen om du vill.   

Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i studien. För mig är 

det viktigt att få del av dina erfarenheter eftersom du har en kunskap som är ytterst värdefull 

för vidare arbete. 

 

_____________________________________ 

Mona Runsvik 

Studerande vid Linneuniversitetet i Växjö 

Handledare: Marianne Björn Milrad 

Examinator: Ulla Gadler 
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      Bilaga 3 

 
Stödtecken för hörande barn 
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      bilaga 4 

 
Frekventa stödtecken 
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      bilaga 5 

 
Bilderna visar ett urval av olika bilder som används, pictogram är den vanligaste. Dessa bilder 

används ibland ute i samhället på skyltar. Pictogrambilder kan förekomma med vit botten och 

svarta föremål. 
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      bilaga 6 

 
Nilbilder, används företrädesvis tillsammans med yngre barn. 
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      bilaga 7

     

 
Bilderna beskriver hur ljud låter. 
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      bilaga 8 

 
Detta är en Pecspärm. Denna tillhör en elev som börjat bygga sitt eget ordförrråd med hjälp av 

ordbilder. Det innebär en bild med tillhörande ord skrivet under bilden. På remsan står: Jag 

vill ha: eleven väljer bild och fäster på remsan. Bilder ur Boardmaker.  
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           bilaga 9 

Ett urval tekniska hjälpmedel som ger möjlighet till fortsatt lärande. Detta skall ses som 

exempel, utveckling pågår. 
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Detta är exempel på att utbudet av tekniska hjälpmedel utvecklas och förfinas. Detta är en 

”Rollertalk” som läser upp det Blisseleverna pekar ut på sina kartor. 

       

bilaga 11 
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Ord som skrivs i symwriter får stöd av bilder som finns i programmet. 
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                               bilaga 12

    

 

 
 

Blisskarta som med färgindelning beskriver olika områden. Det finns en grundkarta som 

sedan byggs ut efter varje elevs ökande ordförråd och intresse. Spsm producerar kartor och 

utbildar kontinuerligt i Bliss. 
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bilaga 13 

 
Dagsschema för elever som behöver föremål att ta, känna, lukta eller smaka på för att se 

samband med en bestämd aktivitet. 
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     bilaga 14 

 
Ett schema för en onsdag. Detta är en elev som lärt sig bildsymboler. 
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                                                                                                                                      bilaga 15 

 
 

Veckoschema för en elev som kommunicerar med Bliss. Alla bildsystem använder samma 

färger för veckans dagar. 

Måndag är grön 

Tisdag är blå 

Onsdag är vit 

Torsdag är brun 

Fredag är gul 

 

Veckans lediga dagar är rosa för lördag och röd för söndag. 
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bilaga 16 

 
 

Detta är ett veckoschema för en elev som har överblick över veckan och läser ord, ibland 

förstärks ord med bilder ur ”Boardmaker” 




