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Sammanfattning 

Socialt samspel och kommunikation är centralt för elevers utveckling inom träningsskolan. 

Det finns inte mycket forskning på området och det är oklart vilka metoder och arbetssätt som 

idag tillämpas inom träningsskolan för att stärka eleverna i sociala samspel. Det övergripande 

syftet med studien är därför att identifiera och beskriva olika arbetssätt som praktiseras i 

svenska träningsskolan för att främja elevers samspel med andra inom ramen för 

ämnesområdet kommunikation och mer specifikt samtala och samspela. I studien ställs 

frågorna om hur pedagogerna arbetar med sociala samspel, vilka svårigheter eleverna har och 

vilken roll som alternativ och kompletterande kommunikationshjälpmedel (AKK) har för att 

förstärka kommunikation och samspel hos elever i träningsskolan. För att belysa detta har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med sju pedagoger vid fem olika träningsskolor. I 

studien framgår att detta arbete handlar om att pedagogerna använder tydlighet och struktur 

för eleverna. Genom användandet av t.ex. bilder, tecken och andra konkreta föremål ser 

pedagogerna att de stöttar eleverna i kommunikation. Pedagogerna ser vikten av att vara en 

närvarande pedagog för att tolka elevernas kommunikation. Svårigheterna hos eleverna märks 

främst genom utåtagerande beteende. Pedagogerna vill ha kunskaper och stöttning i olika 

alternativa kommunikationssätt för att se vilka som passar eleven. Ytterligare forskning kan 

belysa vilka arbetssätt pedagogerna har omkring kommunikation och delaktighet inom de 

andra ämnesområdena i träningsskolan.  
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1. Inledning.  

I och med att 1967 års omsorgslag SFS 1967:940 (Grunewald, 2012) och att träningsskolan 

infördes blev skolgången obligatorisk även för de barn och ungdomar som tidigare betraktats 

som obildbara. Träningsskolan är den del av grundsärskolan som tar emot elever som 

bedömts att inte kunna följa grundsärskolans kursplaner.  

 

I träningsskolan möter pedagoger elever med olika funktionsnedsättningar. De är alla unika 

gällande kommunikation och sociala förmåga. Det ingår i pedagogernas uppdrag i särskolan 

att se till varje elevs olika behov och förutsättningar. Arbetet handlar om att hjälpa och stötta 

där det behövs för att alla elever ska lära sig saker de behöver inför en delaktighet i samhället 

tillsammans med andra, samtidigt som de ska känna sig trygga och bli förstådda. Även 

kunskapsutmaningar krävs. Säljö (2000) menar att det är genom att agera och se 

omgivningens reaktioner som vi lär oss hur vi ska vara. Det är kommunikation och språk som 

utgör kopplingen mellan barnet och dess omgivning. Enligt Skollagen (2010:800) har barn i 

behov av särskilt stöd rättighet att få det stöd de behöver under sin skolgång genom goda 

relationer till pedagoger och kamrater. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

 

Sociala samspel ses som grunden för lärande, i alla situationer (Säljö, 2000).  Det är i 

samspelet med andra som barnet lär känna sig själv, får förståelse för sig själv som egen 

individ och kan utveckla sociala roller (Björck-Åkesson & Lillvist, 2009). Dock är 

arbetssätten som används i träningsskolan inte så framträdande i litteratur och forskning.  

 

I Läroplanen för träningsskolan (Skolverket, 2011) beskrivs ämnesområdet kommunikation 

där språket lyfts som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. I den 

står det att människor utvecklar sin identitet genom kommunikation, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra tänker och känner. Det betonas att eleverna ska få förutsättningar 

att kommunicera i olika sammanhang och använda olika kommunikationsverktyg. Även att 

lyssna, samtala och förstå ska uppmärksammas.  

Det handlar om att ha en social förmåga och kunna ta den andres perspektiv, tolka sociala 

regler, visa hänsyn och uttrycka sig (Nordström, 2003). Vidare anser Nordström att 

kommunikation och språk utvecklas mellan människor i samspel. Där en fungerande 

kommunikation ses som grundläggande för all utveckling. Det är även viktigt att 

uppmärksamma hur barn samspelar med varandra och att detta måste ställas i relation till 

barnets självutveckling menar Nordström.  

Vistelsen på förskolan/skolan visar också effekter på barnens kognitiva, emotionella och 

sociala förmågor. Det viktigaste är att pedagogerna samtalar med barnen och att de kan närma 

sig barnen på deras nivå. Det är även viktigt att pedagogerna bryr sig om barnen och bygger 

relationer med dem (Eilard, 2010).  

Dock ser det inte likadant ut för alla barn. Barn med funktionsnedsättningar och 

utvecklingsförseningar kan behöva en kombination av hjälpmedel och anpassningar av miljön 

för att kunna utveckla social kompetens. Bilder kan vara ett stöd för barn som inte kan läsa av 

de sociala koderna för lek och samvaro. Förmågan att förstå att andra människor tänker och 

känner annat än det man själv känner och tänker är viktigt. Ett barn kan förstå en bild och ett 

tecken bättre än om bara muntliga instruktioner ges (Gerland & Aspeflo, 2009, Granlund 

2009). 
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På grund av att barnen har kommunikationssvårigheter samtidigt som ett annat 

funktionshinder kan de lätt hamna mellan stolarna menar Heister Trygg (2003). Hjälpen 

eleverna får, är beroende av enskilda personers entusiasm och kunskap, tillika ovilja och 

bristande kunskap. Hon ser även att barn med flera funktionshinder har det än svårare idag. 

Det är en stor betydelse var barnet bor eller vem barnet möter anser hon.  

I forskning har grundsärskolan samt träningsskolan inte fått någon större uppmärksamhet 

inom pedagogisk orienterad forskning (Östlund, 2012). Det finns några studier som bygger på 

samtida empiri (Tideman 2000, Szonyi, 2005; Berthén 2007, Stefansson, 2011). Dessa riktar 

sig mot särskolan som arena men inte träningsskolan. 

Flertalet forskningsstudier finns inom området utvecklingsstörning och grundsärskola. 

Nordström (2003) har undersökt elever med lindrig utvecklingsstörning där hon i sin studie 

jämfört barns samspel på skolgården, fritidshemmet och hemmaplanen. Detta visade att barn 

med utvecklingsstörning har ett aktivt samspel. Dock pendlar det aktiva deltagandet mellan 

kamrater och ett mer passivt tillsammans med någon vuxen.  

En undersökning har gjorts på ungdomar i särskolan och hur de ser på begreppet delaktighet 

inom gymnasiesärskolan. Denna påvisar hur delaktigheten tar sig uttryck för en grupp 

ungdomar (Molin, 2004). Grundsärskolan är en skola där elever blir utslagna för att de är 

annorlunda. Ett grundläggande problem är brist på social delaktighet som en faktor som 

framgick tydligt. Studien vidare att specialskolor kan både tolkas som både möjligheter och 

begränsningar för deltagande (Szonyi, 2005).  

Det är svårt att kunna göra en internationell jämförelse då särskolan i svensk mening inte 

finns i några andra länder i världen (Berthén, 2007). Befintlig forskning inom särskolan 

problematiserar inte särskolans pedagogiska verksamhet i någon högre utsträckning menar 

hon vidare. Det är en problematik att det finns en tydlig dominans av förberedelse och av 

fostran i särskolan idag istället för fokus på kunskapsmål. Andra länder såsom England, 

Holland, Norge och Kanada bedriver undervisning för barn med utvecklingsstörning inom 

grundskolans verksamheter (a.a.). 

Den sociala kompetensen hos barn lyfts fram i forskning som ett viktigt verktyg för att skapa 

relationer.(Aksoy & Baran, 2010). De lyfter fram barns färdigheter som att lyssna på andra, 

samtala och förstå andras känslor.  

Enligt tidigare forskning och av mina egna erfarenhet av arbete i träningsskolan har det 

framkommit att det är oklart vilka metoder och arbetssätt som idag tillämpas inom 

träningsskolan för att stärka eleverna i sociala samspel. Det är inte heller klarlagt vilka 

insatser som behövs. Min erfarenhet visar att kommunikation kan vara svårt för eleverna i 

träningsskolan. Därför har jag valt att titta på olika alternativa och kompletterande 

kommunikationshjälpmedel som används inom träningsskolan. För att få svar på detta har 

intervjuer gjorts i två kommuner och i fem olika träningsklasser.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att identifiera och beskriva olika arbetssätt som praktiseras i svenska 

träningsskolan för att främja elevers samspel med andra inom ramen för ämnesområdet 
kommunikation när det gäller samtal och samspel.  

 

Frågeställningar:  

 

 Hur arbetar pedagogerna i träningsskolan med sociala samspel? 

 Vilka svårigheter har eleverna i sociala samspel? 

 Vilken roll spelar alternativa kompletterande kommunikationshjälpmedel för att 

förstärka kommunikation och samspel hos elever inom träningsskolan? 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden består av åtta delar. I den inledande delen kommer några centrala begrepp i 

studien som träningsskolan, socialt samspel och kommunikation definieras. I den andra delen 

kommer det att uppmärksammas vad Läroplan för särskolan (Skolverket 2011) poängterar 

som viktigt vad gällande kommunikation och samspel. Därefter kommer en 

litteraturgenomgång som redogör för relevant forskning för denna studie. Denna har delats 

upp i sex olika rubriker: vad social kompetens är, hur pedagogerna arbetar, hur särskolans 

verksamhet är uppbyggd, hur svårigheterna hos eleverna visar sig, kommunikation och till sist 

alternativ kompletterande kommunikation. I bakgrundens sista del förklaras de teoretiska 

utgångspunkterna som kommer att användas i analysen av resultatet i studien.  

2.1. Definition av centrala begrepp  

2.1.1. Träningsskolan och utvecklingsstörning 

De elever som går i särskolan i Sverige har en utvecklingsstörning vilket är en 

funktionsnedsättning som påverkar en persons intelligens och förmåga att klara av sin vardag 

(Östlund, 2012).  I träningsskolan, vilket är en inriktning inom grundsärskolan går elever med 

en utvecklingsstörning som medför att de inte kan läsa efter grundsärskolans läroplan. De 

läser istället utifrån träningsskolans kursplaner som innehåller fem ämnesområden, estetisk 

verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 

Det finns olika grader av utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning definieras av att 

individerna har svårigheter att ta in, bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa 

kunskap samt oftast en nedsättning i intelligens. Adaptivt beteende är förmågan att anpassa 

sig till sin vardag och till sig själv, vilket dessa elever har en nedsatt förmåga i (Granlund, 

2004). 

Tideman (2000) skiljer på psykologisk, social och administrativ definition av 

utvecklingsstörning. Ur psykologisk synvinkel är utvecklingsstörning en nedsatt intellektuell 

förmåga. Ett resultat av ett test utpekar vem som är utvecklingsstörd i form av en 

intelligenskvot (IQ) under en viss gräns. Idag ligger gränsen på IQ under 70. Den sociala 

definitionen innebär att den som har en utvecklingsstörning inte klarar av de krav samhället 

stället. Den administrativa definitionen innebär att utvecklingsstörning är en brist eller skada 

som ska ha uppstått under individens utvecklingsperiod, d.v.s. före 16 år ålder och medfört att 

personen behöver stöd och hjälp i samhällslivet skriver Tideman vidare.  

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska ge eleverna kunskaper i att 

samspela med andra och en känsla av att kunna påverka sin situation. Eleverna ska ges 

förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och i olika kommunikationsformer och 

genom att använda olika kommunikationsverktyg. De ska ges möjligheter att utveckla sin 

förmåga att lyssna, samtala och förstå (Skolverket, 2011). 

Enligt Skollagen (2010:800) har barn i behov av särskilt stöd en ovillkorlig rättighet att få det 

stöd de behöver under sin skolgång. Barns trivsel, trygghet och lust att lära avgörs i hög grad 

av deras relation till pedagoger och kamrater. De lyfter pedagogernas förhållningssätt och 

förväntningar samt barns möjligheter till delaktighet och inflytande över verksamheten som 

viktiga. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god 

grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
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Begreppet elever med utvecklingsstörning används som defintion på de elever som går i 

träningsskolan. 

2.1.2. Socialt samspel 

Olika forskning har försökt klargöra vad social kompetens egentligen är enligt Lillvist (2009) 

samtidigt som hon betonar att detta har visat sig ändrats genom åren. Hon framhåller att idag 

ligger fokus på sociala färdigheter, att upprätthålla relationer och att man kan agera därefter. 

Thuen, Bru och Ogden (2007) understryker däremot att genom att komma överens med 

jämnåriga kontakter knyts vänskap och man blir socialt accepterad. Social kompetens är barn 

och ungas kapacitet till att integrera tänkande, känslor och beteende för att lyckas med sociala 

uppgifter och utvecklas positivt. I sociala färdigheter räknas samarbete, självkontroll, empati, 

ansvarstagande och förmågan att hävda sig själv under möten med andra. Sociala färdigheter 

används när de efterfrågas, uppmuntras och bekräftas framhåller de. 

 

Socialt samspel används som definition för alla tillfällen när elever och pedagoger interagerar 

med varandra eller med andra.  

2.1.3. Kommunikation  

I träningsskolan sker kommunikation på olika sätt beroende på olika funktionsnedsättningar.  

Vissa barn har en avvikande språkutveckling och vissa barn saknar talet helt. Dock har alla 

människor en rätt att kommunicera menar Heister Trygg och Andersson (2009). Vidare menar 

de att barn med utvecklingsstörning samspelar mer sällan och har färre samspelspartners än 

personer med normalbegåvning. De påpekar att gruppen att samtala med ofta är liten och att 

de vuxnas närvaro gör att de styr samtalet och ofta väljer både ämne och innehåll.   

Kommunikation består till största delen av kroppsspråk, mimik och gester men ändå är det de 

talade orden som får störst betydelse. Detta har stor betydelse då samspel handlar om att ta 

initiativ och förmedla vad han eller hon vill och elevens förmåga att dela uppmärksamhet med 

andra. Lärarens roll är att vara aktiva i leken, i att spela spel och visa eleven vad som sker i 

lek och turtagning. Även vikten av att använda visuella hjälpmedel beskrivs som t.ex. Tecken 

som stöd, pictogrambilder och Bliss, vilket är ett system av symboler där ord och begrepp 

representeras av bilder. Symbolerna är svarta linjebilder med olika bakgrund för olika 

ordklasser. Dessa används för att kommunicera genom att peka på en symbolkarta (Swärd & 

Florin, 2014). 

Begreppet kommunikation används som definition i alla typer av samtal som sker oavsett 

kommunikationshjälpmedel. 

2.2. Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet belyses först social kompetens och vidare hur pedagogerna arbetar kring 

sociala samspel. Därefter hur särskolans verksamhet är uppbyggd, hur svårigheterna i sociala 

samspel yttrar sig hos eleverna. Avsnittet avslutas med ett avsnitt om kommunikation och 

kommunikationshjälpmedel.   

2.3.1. Social kompetens 

Avsnittet belyser vad social kompetens är enligt forskning.  

Social kompetens innefattar kognitiva färdigheter, bearbetning av social information men 

även att kunna reglera känslor (Aksoy & Baran, 2010, Conner & Fraser, 2011, Lillvist, 2009). 

Sociala färdigheter innebär att hjälpa, be om hjälp eller information, tacka, be om ursäkt, 

inleda en konversation i något ämne, svara på frågor, följa regler, vänta på sin tur och att 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bild
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samarbeta. Barn tränar dessa förmågor redan i förskolan i sin kommunikation och interaktion 

med jämnåriga och med andra personer i sin närhet (Aksoy & Baran, 2010). 

 

Social kompetens gör att barnen kan engagera sig och samarbeta med andra och det är 

grundläggande färdigheter. Social avkodning är starkt relaterad till utvecklingsresultat. Det är 

många steg som måste fungera för att samspelet ska fungera framhåller Lillvist (2009). Barnet 

måste kunna påbörja samspel, upprätthålla samspel och samspelet måste också kunna avslutas 

på ett passande sätt. Det är i samspelet med andra som barnet lär känna sig själv, och får 

förståelse för sig själv som egen individ och kan utveckla sociala roller. 

 

Inlärningen av sociala färdigheter, som att lyssna, visa hänsyn, ge positiv återkoppling och ta 

initiativ är avgörande för den sociala integrationen. Istället för att barnen ska komma utanför 

gemenskapen i gruppen är det viktigt att lära barnen samarbete och ömsesidig hjälp vänner 

emellan (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). 

Elevers bristande färdigheter på det verbala området samt bristande förmåga att planera och 

förutse reaktioner eller konsekvenser av sitt eget handlande gör att de sociala samspelen blir 

svårare. Det är en viktig del och handlar om att kunna vänta på sin tur och att kompromissa. 

(Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). Elever med svårare funktionsnedsättning visar 

större brister i det sociala samspelet och inom kommunikation än vad de med mildare 

funktionsnedsättning gör (De Bildt et al, 2005).  

2.3.2. Hur arbetar pedagogerna i träningsskolan med sociala samspel 

Följande avsnitt kommer att beskriva hur och på vilket sätt pedagogerna kan arbeta med 

sociala samspel i träningsskolan samt vikten av lärarens förhållningssätt.  

Barn med funktionsnedsättningar initierar inte samspel och kommunikation som sina 

jämnåriga kamrater. Det är därför viktigt att träna samspel i olika sociala rutiner. 

Sinnesstimulerande lekar ökar aktiviteten hos barnet och då ökar både kommunikation och 

samspel. Detta kan vara alltifrån buslekar, ramsor, klappa händerna och rörelselek. Det ska 

finnas stöttande lärare som hjälper barnen att utveckla sin kommunikation och där 

möjligheten för att vara delaktiga finns. (Wilder, 2014, Asp-Onsjö, 2006). Eftersom 

utvecklingsstörning medför en nedsatt funktion i arbetsminnet, behöver eleverna tid och 

konkret material och ett laborativt arbetssätt. Det poängteras även vikten av att röra på sig, 

och lära in med alla sinnen. Elevernas främsta kommunikationskanal är varken det talade 

ordet eller tecken utan snarare att göra. Genom att använda både inne och utemiljön och både 

jobba med kroppen och tanken är avgörande. Genom en god lyhördhet och kommunikation 

stärks elevens inflytande (Skolverkets rapport, 2011).  

 

Lärarens förhållningssätt och val av strategier är avgörande i barnets utveckling (Ahlberg, 2013, 

Stefansson, 2011). Gemenskapen utgör ett forum för tolkning av vardagen och det är i samtalet 

som ömsesidigheten finns. Det är i människans vardagliga samspel som ett lärande sker. 

(Stefansson, 2011).  

 

Wilder (2014) anser att det är viktigt för pedagogen att hjälpa barnet med svårigheter i 

kommunikation att göra sig förstådd då det annars kan skapa frustration. Asp-Onsjö (2006) 

poängterar även lärarnas viktiga arbete att hjälpa barnen i deras kommunikation. Arbetslagets 

största uppgift är att möta eleverna där de är menar Stefansson (2011). I särskolan menar han 

att eleverna kan sakna olika delar av tal, ord, förståelse och kommunikationsförmåga. Alla 

människor behöver någon medmänniska som kan hjälpa dem vidare för att utveckling och 
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lärande ska ske. Även Gottberg (2010) ser att en av de viktigaste redskapen i läraryrket är du 

själv- hur du som lärare kommunicerar om känslor och hur du hanterar andras och dina egna 

känslor. Förhållningssätt är av betydelse när pedagogerna arbetar med sociala färdigheter. Det 

positiva måste fokuseras och genom det stärka det positiva hos eleven. Det handlar om att 

skapa en positiv stämning i en klass och att fungera bra tillsammans med andra människor är 

ovärderligt, livet igenom. Att bevara och odla goda relationer handlar om ett ömsesidigt 

givande och tagande. Det är viktigt att kunna lyssna och visa respekt (a.a.).  

  

Tillgång till miljöer och sociala situationer där barn får stöd från omgivningen, ett stöd som är 

anpassat till deras förutsättningar och behov kan stärka barn i sociala aktiviteter (Lillvist, 

2009). Miljön handlar om hur barnet bemöts och samspelet mellan barnet och de andra barnen 

och vuxna. Även hur situationer för lärande struktureras, uppläggning av aktiviteter och 

tidsplanering är av vikt menar Björck-Åkesson (2009). 

 

Barnen kan aldrig bli sedda utan ett sammanhang anser Nordin Hultman (2006). Hon betonar 

att vi formas av omständigheter och att människan är en social varelse. Hon menar att ”Ett 

barn uppstår med nya sätt att vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, hinder och 

normer som olika miljöer och aktiviteter utgör” (Nordin Hultman 2006, 183). 

 

Det är viktigt att förstå att en relation mellan en vuxen och ett barn inte kan ersätta de 

processer som sker genom interaktion och samspel mellan jämnåriga. Därför poängteras 

vikten av att skapa möjligheterna att mötas utanför de egna klasserna (Östlund, 2005). 

Forskningen visar att elever med mer omfattande funktionsnedsättningar gjorde större 

framsteg i sin språkutveckling när de vistades i en inkluderande miljö menar Östlund (2012). 

Eftersom det är en hög personaltäthet inom grundsär och träningsskolan får barnen odelad 

uppmärksamhet vilket, enligt Östlund leder till en begränsning utifrån ett deltagarperspektiv. 

Klassrummet kan även bli ett hinder i elevernas möjligheter till möten med grundskolans 

elever. 

 

Det är av vikt för pedagogerna att stödja och ge ord på vad de olika känslorna hos barnen står 

för. Barnen behöver få hjälp att få ordning i en känslomässig förvirring. Visuella bilder ger en 

tydlighet, hävdar Andersson (2002). Många barn med utvecklingsförseningar har svårt att 

upprätthålla sociala färdigheter. Även här poängteras pedagogernas betydelse i arbetet med att 

utveckla barns sociala färdigheter (More, 2011). Granlund (2009) betonar att förmågan att 

tolka och förstå information från olika sinnen varierar mellan olika barn. Om ett barn förstår 

en bild och ett tecken bättre om man ger muntlig instruktion är det ett bra sätt. Samtidigt 

påpekar Granlund att behovet av samspel mellan kamrater och vuxna, bekräftelse från 

omgivningen och utmaningar efter behov är viktigt för alla barn. 

Ahlberg (2013) menar att många faktorer påverkar utvecklingen och användningen av våra 

förmågor att kommunicera och samspela. Hon ser språk och kommunikation som centrala delar i 

lärande och delaktighet. Wilder (2014) ser också meningen att kommunicera med att få social 

närhet. Det är i meningsfulla aktiviteter som barnet kan vara aktivt och delta i 

kommunikation.  

Samspel är något sker tillsammans och att det har både mening och syfte för alla som deltar. 

Barn lär sig i samarbete med andra och måste få sina känslor bekräftade. Relationsskapande 

och att vara tillsammans med andra är ett sätt att lära sig samspela, använda ord och symboler 

och att uttrycka tankar och bearbeta problem (Luttropp, 2009, Björck-Åkesson, 2009, Lillvist, 

2009). Lillvist (2009) fokuserar vidare på att bristen av socialt samspel med andra barn gör att 
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barnen inte får möjlighet att träna upp sin sociala förmåga och etablera vänskapsförhållanden. 

Ett fungerande samspel med andra kan vara svårt. 

 

Även Lindström och Pennlert (2013) lyfter fram kommunikation och samspel som de centrala 

delarna i det pedagogiska arbetet. De menar att språket blir det betydande för lärandet och blir 

en länk mellan kommunikation och det inre tänkandet. Även barnets aktiva deltagande ses 

som nödvändigt i läroprocessen. De tar upp språkets betydelse för elevers trivsel och 

kunskapsutveckling. Variation i olika arbetsmetoder gynnar elevernas lust och möjligheter att 

lära. 

 

Den adaptiva förmågan innefattar alla handlingar, beteenden och kunskaper för att kunna leva 

självständigt och delta i ett socialt sammanhang. Genom att ge möjligheter till att utveckla den 

adaptiva förmågan genom undervisning och stödjande insatser kan den utvecklas och 

kompenserar för svårigheter menar Berg Mineur och Tideman (2009). Det viktigaste i 

lärarrollen är att knyta pedagogiken till det sociala sammanhanget d.v.s. i samspel med andra i 

en gemensam aktivitet. Det handlar om en upplevelse om att vara lyckad eller misslyckad 

vilken uppstår i samspel med omgivningen. Om kraven anpassas är chansen större att barnet 

ska känna sig duktigt och värdefullt. Det är viktigt att utgå från elevens kunskapsnivå, intresse 

och motivation samtidigt som lärandet är lustfyllt och stimulerande (Bjar & Frylmark, 2009). 

Nettelbladt och Salameh (2007) lyfter vikten att förstå att barn som har en långsam utveckling 

behöver tid. Barnen kan vara både språkligt och kommunikativt passiva men samtidigt behöva 

utmaningar. 

På grund av att sociala färdigheter är föränderliga är det av vikt att pedagogerna medvetet 

framhåller och tränar barnens sociala kompetens i den vardagliga verksamheten (Aksoy & 

Baran, 2010). En undervisning som är förankrad i barnets verklighet är oftast mer effektiv. De 

fokuserar på att barn hela tiden vill förstå och se mönster i sin tillvaro. En förutsättning för att 

förstå andras beteende är ha förmågan att förstå att andra människor tänker och känner annat 

än det man själv tänker och känner (Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 2001). 

2.3.3. Särskolans verksamhet 

I det här avsnittet belyses särskolans verksamhet där framsteg hos personen ska lyftas. Där 

pedagogerna ska vara lyhörda och ge stöd.   

I slutet av 1990-talet granskades Skolinspektionen och Skolverket särskolans verksamhet. 

Detta ledde till att väsentliga frågor om utbildningens kvalité väcktes. Vikten är att eleverna 

inte bara ska möta en undervisningsmiljö som är trivsam och trygg utan också en miljö som 

erbjuder kunskapsutmaningar (Östlund, 2013). I rapporterna om träningsskolan menar 

Östlund vidare att bilden av en omsorgsorienterad skola växer fram, där eleverna trivs men 

som ställer låga krav på kunskap och där det erbjuds en begränsad språklig miljö. Han lyfter 

vidare hur han genom sin avhandling gjort en konklusion att innehållet i träningsskolan har en 

mer social utvecklande och omsorgsorienterad karaktär i vissa moment som rast och egen 

sysselsättning. Samlingen och en-till-en undervisning har än mer formell inriktning mot 

undervisning och är kunskapsorienterad. Olli, Salanterä och Vehkakoski (2012) lyfter i sin 

studie betydelsen av att inte ha för låga förväntningar på barnet samtidigt som barnet måste få 

känna sig omtyckt av pedagogerna. De poängterar att kommunikation med eleven och inte om 

eleven ska lyftas fram. Allas olikheter och styrkor måste lyftas inte funktionshinder påpekar 

de vidare. Runström Nilsson (2015) menar att skolan måste hitta elevernas förmågor och 

därifrån arbeta utifrån målen. Hon ser framgångsrika skolor som satsar på starkt pedagogiskt 

ledarskap, tydliga mål, höga förväntningar på elever. Där pedagogerna måste utmana eleven 

på nivå strax över sin förmåga för att lärande ska ske.  
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Insatser för personer med utvecklingsstörning handlar om ett livslångt perspektiv och det är 

viktigt att uppmärksamma små framsteg menar Heister Trygg och Andersson (2003). De 

menar att en individ samlar erfarenheter och fortsätter på så sätt att utveckla sin förmåga. Det 

är viktigt att vara lyhörd inför olika signaler och ge stöd och hjälp åt eleverna att utveckla den 

kommunikativa förmågan. Det är viktigt att komma ihåg att ett barn med en 

utvecklingsstörning även påkallar uppmärksamhet genom ljud och blickkontakt. Även om 

personen har en utvecklingsstörning och en mindre språklig förmåga har han eller hon ofta en 

väl fungerande social förmåga. Detta är av betydelse för pedagogerna att komma ihåg menar 

Heister Trygg och Andersson. 

2.3.4.  Svårigheter hos eleverna i sociala samspel 

Avsnittet belyser olika svårigheter som eleverna kan visa i sociala samspel med andra. Där 

även fördelen att öva olika förmågor tidigt kan ses som avgörande.  

Människor med bristande förmåga att förstå sociala situationer i vardagen med koder och 

normer som finns i samhället gör ofta att en person ses som udda och stängs ute från 

gemenskap menar Andersson (2002).  

Svårigheter i samspel med andra kan innebära att barnet har svårt att uttrycka sig, andra har 

svårt att förstå denne samt att barnet inte hör eller kan tolka vad de andra barnen säger. Vissa 

barn vet inte hur de ska ta initiativ och behöver lära sig detta. För att barnen ska få 

förutsättningarna till detta poängteras pedagogernas roll att hjälpa barnet till bra strategier för 

att påbörja samspel anser Björck-Åkesson (2009). Barn som visar svårigheter i sociala 

samspel blir lätt avvisande och förbisedda. I den sociala samvaron måste barnet vara inriktat 

på både innehållet och på reglerna för kommunikation som t.ex. att vänta på sin tur, lyssna 

osv vilket kan vara svårt. Vissa barn beskrivs som att de saknar medkänsla med och om andra. 

I socialt samspel krävs en balans mellan att ge och ta intryck och initiativ (Johannessen, 

1997). 

Barn visar tidiga svårigheter med sociala samspel och kommunikation. Det är en fördel att 

träna dessa förmågor i tidigt skede (Radley et al, 2014). De jämför barn med autism men 

menar att det är viktigt oavsett funktionsnedsättning. Vidare beskriver de att specifika 

intressen och svårigheter med tal och kommunikation hos barnen gör att det är svårt att vara 

med andra. Detta kan leda till att barnen/eleverna blir isolerade (Radley et al, 2014). Olika 

strategier för elevers träning av sociala förmågor har uppmärksammats de senaste 15 åren 

men det finns ingen forskning på hur effektiva dessa har varit.  Barn/elever med svårigheter i 

sociala samspel har funnits hos barn med inlärningssvårigheter i alla tider. Vidare i livet, efter 

skolåren, anser Forness och Kvale (1996) att det finns situationer som kräver mer av sociala 

kunskaper än om akademiska.  

2.3.5.  Kommunikation 

Kommunikation är ett begrepp som ofta förekommer i forskning. Det handlar om att 

kommunicera sina behov på olika sätt och med olika kommunikationshjälpmedel.  

Kommunikation kan ses som överförandet av budskap från en person till en annan. Dock ses 

även kommunikation som mer än tal. Vi kommunicerar med kroppsspråk, mimik, gester och 

med blicken. Brister i den kognitiva utvecklingen påverkar språk- och begreppsutvecklingen 

och samtidigt graden på utvecklingsstörning (Heister Trygg& Andersson, 2009). Heister 

Trygg och Andersson menar att även om personer med autism har ett avvikande 

samspelsmönster har de samtidigt kommunikativa behov som ska tillgodoses. 
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Genom kommunikation förmedlas individens inre verklighet och subjektiva uppfattningar där 

en god kommunikation mellan lärare och elev måste finnas. Den mänskliga kommunikationen 

är rik på uttrycksmedel då vi använder vårt verbala språk med en oändlig variation och 

kroppsspråk med alla dess varianter: minspel, gester, hållning, tonfall, röstläge m.m. 

Mottagaren filtrerar detta när denne skapar sin individuella uppfattning om budskapets 

innebörd. Mycket kan gå förlorat eller bli misstolkat. Det är av vikt att 

kommunikationsreglerna i klassrummet finns och att arbetssätt och kommunikation hänger 

ihop. Stöd och utmaning förutsätter varandra för att den pedagogiska effekten ska bli optimal. 

(Liljegren, 2000). 

 

Barn med funktionsnedsättningar och utvecklingsförseningar behöver en kombination av 

hjälpmedel, anpassning av miljön och utveckling av färdigheter. Genom att konkret visa 

barnet vad som ska hända eller vad som förväntas och i efterhand hjälpa dem att reflektera 

kan vi underlätta deras vardag. Användandet av bilder för social förståelse och reflektion ger 

barnet något att fokusera på och hjälper barnet ett steg i taget (Gerland & Aspeflo, 2009). 

 

De flesta barn med intellektuella funktionsnedsättningar befinner sig på en språknivå som är 

densamma som deras mentala ålder. Med hjälp i miljön omkring barnet och individuell hjälp 

och stöttning kan de lära sig att använda olika sorters kommunikation. I lärandesituationen 

ska kontexten vara meningsfull för eleven och uppgifterna ska ligga nära elevens egna 

erfarenheter. Interaktion mellan elever och mellan elever och lärare är av vikt för att eleven 

ska lära sig att kommunicera (Van Der Schuit et al. 2010). 

2.3.6. Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, används för att förstärka samtal genom 

visuellt stöd. Språkövningar bör varvas med både fin och grovmotoriska övningar för att öka 

förståelsen. 

I särskolans läroplan inriktning träningsskolan (Skolverket, 2011) ses språket som människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det är förutsättningen för delaktighet i 

vardagen och i samhället. Eleverna ska få utveckla kunskaper i att samspela med andra och 

genom olika kommunikationsformer eller med kommunikationsverktyg kunna kommunicera 

och förmedla sig. Eleven ska få utveckla kommunikativa och språkliga färdigheter och 

alternativa kommunikationsvägar lyfts fram.  

Det är betydelsefullt att eleverna vid olika situationer får tillfälle att sitta ner i en lugn miljö 

och samtala med varandra och med vuxna genom hjälpmedel som bilder och tecken som stöd 

(Heister Trygg & Andersson 2009). Heister Trygg (2003)  menar att AKK, alternativ och 

kompletterande kommunikation, handlar om en BRO av insatser som behövs för att ersätta 

eller komplettera bristande tal och språk i kommunikation mellan människor. B står för 

Brukaren, R för Redskapen och O för Omgivningen. Hon ser dessa tre beståndsdelar som lika 

viktiga för en framgångsrik kommunikation. Hon lyfter att AKK ska finnas i olika grupper 

med funktionshinder ex. specifik språkstörning, utvecklingsstörning, grava rörelsehinder och 

barn med autism. Tecken och bilder är lättare att förstå då det är lättare att tolka synintryck än 

hörselintryck. 

Språkträningsövningar med bilder bör användas samtidigt som tecken som stöd till talet vilket 

ger ett visuellt stöd och innebär ett redskap för såväl förståelse som uttrycksförmåga. Det 

visar även att träningen behöver innehålla både fin och grovmotoriska övningar samt 
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rytmträning. Detta ska gärna ske i mindre grupp samtidigt som de kompletterar språkträning 

med fotobok och dagbok (Lundgren, 2006). 

Taktil beröring, rörelser och motoriska övningar kan även underlätta i kommunikationen med 

personer med flerfunktionsnedsättningar menar Wilder (2014). Vakenheten är något som hon 

ser kan variera från att vara sovande, till mycket aktiv eller till och med överaktiv. Samspel 

kräver vakenhet. Det är stimulerande för barnen att vara med andra i kommunikation och 

samspel så att de hamnar i mindre stereotypa beteenden. Kommunikationshjälpmedlet måste 

finnas tillgängligt och detta gör att barnet har större chanser att själv initiera kommunikation 

lyfter Wilder. Kommunikation kan delas upp i tre olika användningsformer: för socialt 

samspel t.ex. turtagning, dela uppmärksamhet (sak eller händelse) och styrande 

kommunikation (för att fråga om något, eller säga ifrån). Det har visat sig att barn som har 

flera funktionsnedsättningar genom musik kan känna igen rytmer i musiken samtidigt öva 

turtagning. Barnen får en förståelse för att de själva kan påverka andra. Det blir som en 

kommunikation med orsak och verkan i musiken lyfter Wilder. 

I rapporten ”Hur ska vi göra då” (Andersson, Sundman Marknäs, & Östlund, 2016) lyfts 

arbetet med tydliga strukturer och tydliggörande pedagogik. Detta genom konkreta föremål 

och grafisk kommunikation som t.ex. foton för barn i svårigheter i kommunikation. Att 

använda saker som symboler kan enligt Wilder (2014) användas för att saker ska associeras 

med en händelse för barn med flerfunktionsnedsättningar Det kan vara t.ex. en pipmugg, en 

sked eller en blöja som representerar dricka, äta och byta blöja. Det är viktigt menar hon att 

pedagogen medvetet letar efter barnets respons/svar på dessa saker.  

Skolverket (2012) menar att kommunikationsformerna kan variera inom skolämnen, men 

elevens behov av att själv förstå och göra sig förstådd kvarstår. Olika former av samtal och 

samspel förekommer i alla ämnen, vilket vid behov kan kompletteras av alternativa verktyg 

såsom bilder, text, talsyntes och/eller TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation, då det underlättar att ta in och förstå talad information om det ges 

tillsammans med ett visuellt stöd. För elevens utövande av inflytande och 

kunskapsutveckling, är pedagogens medvetenhet om ämnet och undervisningens språkliga 

omfång betydelsefullt.  

Kommunikationsredskapen lyfts fram som manuella/icke hjälpmedelsberoende vilka är t.ex. 

naturliga reaktioner, signaler, gester och tecken som AKK. Grafiska/hjälpmedelsberoende är 

föremål, fotografier, tecknade bilder, pictogram, Bliss. Den grundläggande utbildningen i 

AKK finns i varierad utsträckning. (Heister Trygg, 2003). Även Wilder (2014) ser att 

personen som använder AKK, alternativ kompletterande kommunikation är beroende av 

människor i sin omgivning som har kunskaper om AKK. Hon ser kommunikation som en av 

de mest centrala och angelägna frågorna hos anhöriga. Hon beskriver AKK som ett sätt att 

möjliggöra för personer som har svårigheter att tala och förstå talat språk att vara delaktiga i 

olika samspelssituationer.  

Von Tetzchner och Martinsen (2002) framhåller vikten av att använda samma slags bilder 

både hemma och på skolan. Samtidigt måste hjälpmedlen kunna förflyttas med brukaren så att 

de finns i alla miljöer där brukaren finns och där kommunikation ska ske. Det som är viktigt 

att tänka på är att ge tid i samtalet då hjälpmedel ofta gör att det tar längre tid att säga det man 

vill säga. Brukaren måste få känna att det finns meningsfulla sammanhang för samtal. Det är 

viktigt att lusten till att kommunicera finns menar Heister Trygg och Andersson (2009). 

Insatser för personer med utvecklingsstörning handlar om ett livslångt perspektiv och det är 

viktigt att uppmärksamma små framsteg. En individ samlar erfarenheter och fortsätter på så 
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sätt att utveckla sin förmåga. Det är viktigt att vara lyhörd inför olika signaler och ge stöd och 

hjälp i att utveckla den kommunikativa förmågan. 

2.3.7. Sammanfattning av tidigare forskning 

I tidigare forskning visar det sig att social kompetens är grundläggande färdigheter (Lillvist, 

2009). Barnen bör få lära sig samarbete och ömsesidig hjälp vänner för att inte hamna utanför 

gemenskapen (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). Det som är viktigt att tänka på är att barn 

med funktionsnedsättningar initierar inte samspel och kommunikation som sina jämnåriga 

kamrater (Wilder, 2014, Asp-Onsjö, 2006). Det som är betydelsefullt som pedagog är att ha 

förväntningar och att  tycka om barnet (Olli, Salanterä och Vehkakoski, 2012). Flera studier 

visar att svårigheter i samspel med andra kan innebära att eleven inte förstår andra och inte 

själv blir förstådd och genom detta skriker, slåss och bits. För att barnen ska få 

förutsättningarna till detta poängteras pedagogernas roll att hjälpa barnet till bra strategier för 

att påbörja samspel (Björck-Åkesson, 2009). Eleverna kan kommunicera med verbalt tal, 

kroppsspråk, mimik, gester och med blicken. (Heister Trygg& Andersson, 2009). I särskolans 

läroplan inriktning träningsskolan (Skolverket, 2011) ses språket som människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. Detta ses som förutsättningen för delaktighet i 

vardagen och i samhället. Det finns lite forskning kring särskolans verksamhet, inriktning 

träningsskola. Därför är denna studie betydelsefull för att identifiera och beskriva de arbetssätt 

som praktiseras av pedagogerna inom ämnesområdet kommunikation och främst inom samtal 

och samspel.  
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2.4. Teoretiska utgångspunkter   
Inledningsvis kommer de teoretiska utgångspunkter som använts i studien att beskrivas. Det 

börjar med sociokulturellt perspektiv där Vygotskij, 1896–1934 (i Bråten, 1996) utvecklade 

idén om att barns och även vuxnas lärande och utveckling sker i samspel med omgivningen. 

Därefter beskrivs ett relationellt och kategoriskt perspektiv.  

2.4.1. Vygotskijs närmaste utvecklingszon 

I ett sociokulturellt perspektiv föds och utvecklas människan i samspel med andra menar Säljö 

(2000). Barnet formas genom olika former av samspel med omgivningen. Genom att barnen 

agerar och ser omgivningens reaktioner lär de sig hur de ska vara. Det är kommunikation och 

språk som utgör kopplingen mellan barnet och dess omgivning. Kommunicera med andra och 

därigenom utveckla sin sociala, emotionella och kognitiva sida kräver att omgivningen 

samtidigt tillhandahåller utmaningar. Den viktigaste lärmiljön är den vardagliga interaktionen 

och det naturliga samtalet poängterar Säljö. Det är när barnet är aktivt, fysiskt och engagerat i 

sin omgivning som det utvecklar sin förmåga. Detta är något som Östlund (2012) även 

poängterar, då han ser att teorier om delaktighet och vardaglig interaktion är en del av ett 

sociokulturellt perspektiv.  

Närmaste utvecklingszonen är enligt Vygotskij vad en människa kan prestera ensam och vad 

en människa kan prestera med hjälp. Människan får genom sina nya erfarenheter nya redskap 

att behärska och dessa prövas genom att utsättas för nya situationer (Säljö 2000). Granlund 

(2009), Jönsson (2010), Nettelbladt och Salameh (2007) bedömer även de att det är i den 

närmaste utvecklingszonen barnet lättast lär sig. De lyfter även vikten av att utmaningarna ska 

finnas och att kraven inte får vara för låga eller höga och man istället ska fokusera på barnets 

möjligheter och inte deras begränsningar. I verksamheten kan man vidare observera och se 

vilka situationer som barnet behöver mer stöd och i vilka situationer som barnet klarar sig 

själv. Även Wilder (2014) påpekar vidare vikten av pedagogens medverkan när barnet ska 

genomföra en uppgift som ligger precis utanför dess förmåga. 

Vygotskij lyfter upp samspelet med andra som viktigt. Han hävdar att barn fungerar 

självständigt efterhand som de lärt sig av och tillsammans med andra (Bråten, 1996). Han 

tittade mycket på de sociala sammanhang, där lärare och elev vilka han såg som kärnan i 

undervisningen. Genom vetskapen om var barnet befinner sig och kunskapen om vad som kan 

begära av barnet stimuleras lärande. Vygotskij ansåg att det är genom sociala och kulturella 

erfarenheter i samspel med andra som människan formas. Genom denna interaktion lär 

människan sig av erfarenheter och hur de agerar i dem (Säljö, 2005). Vygotskij (i Bråten & 

Thurmann-Moe, 1996) betonade även pedagogernas kompetens som viktig, då det är de som 

sår fröet för vidare utveckling. Dialogen mellan lärare och elev är en god utgångspunkt för 

lärande. 

I ett sociokulturellt perspektiv utvecklar och lär människor genom deltagande i sociala 

verksamheter. Vi formas som sociokulturella varelser genom våra erfarenheter och dessa 

utgör basen för vårt tänkande och vårt inre tal (Säljö, 2005).   

2.4.2. Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Inom specialpedagogiken finns flera olika perspektiv. Dessa kan hos olika forskare ha olika 

eller likartad betydelse. Forskare som t.ex. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) samt 

Ahlberg (2007) utgår från två olika perspektiv. Nilholm (2007) utgår från tre perspektiv inom 

det specialpedagogiska fältet det kritiska, det kompensatoriska och dilemmaperspektivet.  
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Även om perspektiven benämns olika bland flera forskare finns stora likheter dem emellan. 

Emanuelsson et al. (2001) beskriver att synen på specialpedagogik kan delas in i två 

perspektiv, det kategoriska och det relationella. Det kategoriska perspektivet är individinriktat 

och svårigheterna tillskrivs eleven. Traditionellt sett har dessa svårigheter benämnts och 

bestämts med hjälp av diagnoser enligt en medicinsk-psykologisk modell. 

Specialpedagogikens tradition återfinns inom det kategoriska perspektivet.  

 

Det kategoriska perspektivet kännetecknas enligt Emanuelsson et al. (2001) av att barn/elever 

kategoriseras utifrån ett normalitetstänkande och utsätts för särskilda åtgärder. Det framhålls 

enligt Ahlberg (2007) att den pågående specialpedagogiska forskningen huvudsakligen utförs 

inom det kategoriska perspektivet, inom vilket enskilda individer eller grupper av individer är 

föremål för studier.  

 

Det är problematiskt att särskilja skolans omsorgsfunktioner och kunskapsutvecklande 

funktion eftersom de i ett relationellt perspektiv är starkt förbundna med varandra. Där det är 

viktigt att inte inom omsorgskulturen välja att se eleverna som objekt. Dessa hänger tätt 

samman i träningsskolan och ur ett relationellt perspektiv kan man inte välja att separera 

dessa. När elever och pedagoger interagerar i skolan utgår de ifrån sina tidigare erfarenheter 

från sociala sammanhang (Aspelin, 2010).  
 

Specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv är det, enligt Emanuelsson et al. (2001), viktigt 

att se vad som sker i förhållandet och interaktionen mellan olika aktörer. Där är det inte den 

enskilde individens uppträdande eller beteende som ska stå i fokus utan pedagogerna får 

betrakta svårigheterna ur ett socialt och miljörelaterat perspektiv. Det relationella perspektivet 

kan uttryckas som elever i svårigheter medan det kategoriska står för elever med svårigheter. 

Det relationella perspektivet kan upplevas som obekvämt för att det inte löser akuta problem. 

Perspektiven, både det relationella och det kategoriska behövs enligt Emanuelsson et al. (2001). 

Ahlberg (2007) poängterar att ett barns svårigheter ofta ses som en relation mellan individens 

förutsättningar och omgivningens krav.  

 

I analysen har jag använt mig av sociokulturellt perspektiv där Vygotskijs närmaste 

utvecklingszon finns med och ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, 

Persson, & Rosenqvist, 2001). Dessa är relevanta för att de kommer att användas i att 

analysera resultatet i studien utifrån ett relationellt och sociokulturellt perspektiv.  
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3. Metod 
I metodavsnittet kommer det att klargöras för varför valet har blivit metoden semistrukturerad 

intervju och på vilket sätt metoden använts för att få svar på frågeställningarna hur 

pedagogerna arbetar med att främja elevernas samspel och kommunikation. En del kommer 

även förklara hur materialet bearbetats.  

Kapitlet redogör för semistrukturerade intervjuer, urval, genomförande, bearbetning och 

tolkning, trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet, metoddiskussion och etiska 

överväganden. 

3.1. Semistrukturerade intervjuer 
För att kunna beskriva hur pedagoger arbetar med att främja elevernas samspel och 

kommunikation har semistrukturerade intervjuer använts. Detta har möjliggjort att en mer 

nyanserad bild av pedagogernas arbete framträtt. Deras arbete med att stärka elevernas sociala 

förmåga har lyfts och för att fått så uttömmande svar som möjligt har intervjuer använts (jfr. 

Johansson & Svedner, 2006) 

Bryman (2011) hävdar att en undersökning som grundar sig på intervjuer är ett attraktivt 

alternativ när det gäller att samla in kvalitativa data. Genom att använda intervjuer som metod 

fick jag syn på hur pedagogerna tänker och beskriver sina arbetssätt och för att kunna ställa 

följdfrågor. En pilotintervju (jfr. Kvale och Brinkmann, 2009) genomfördes med en pedagog 

vilket medförde att intervjuguiden reviderades något. Jag har gjort individuella intervjuer. 

Mina intervjuer är kvalitativa då de hade ett bestämt fokus på hur pedagogerna arbetar för att 

stärka barnens sociala förmåga. Jag har utifrån syftet och frågeställningarna format en 

intervjuguide (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009) med tre teman. Det första temat berör frågor 

som handlar om pedagogernas arbetssätt, det andra temat berör elevernas svårigheter i sociala 

samspel och det tredje temat berör kommunikationshjälpmedel.  

 

Jag har använt mig av semistrukturerade individuella intervjuer, enligt Bryman (2011) dvs. 

intervjuer där man utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor (Bilaga 2). 

På detta sätt utgick jag från några huvudfrågor. Detta gjordes för att kunna föra samtalet mer 

naturligt och låta den intervjuade själv i viss utsträckning styra i vilken ordning olika saker 

skulle komma upp. Studiens mål med intervjuerna var att få individens syn på sin verklighet 

och att de fritt fick berätta så mycket som möjligt.  

3.2. Urval  
Alla respondenter är specialpedagoger eller speciallärare och arbetar inom kommunal regi. 

Några har läst extra kurser i autism, inriktning TAKK, tecken som kompletterande 

kommunikation. Fyra är förskollärare i grunden, två är fritidspedagoger och en är i grunden 

lärare. De har arbetat från ett år upp till närmare 30 år.  

 

De arbetar alla i grupper i träningsskolan med elever i åldern 8-16 år. Pedagogerna kallas i 

studien Amelia, Siv, Berit, Maria, Alva, Maja och Henna.  

Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna: 

 Speciallärare Amelia har arbetat inom olika verksamheter med barn i behov av 

särskilt stöd sen 1980-talet. De sista fyra åren inom träningsskolan 

 Speciallärare Siv har arbetat inom grundskolan. Har arbetat inom träningsskolan i ett 

år. 
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 Specialpedagog Berit har arbetat i träningsskolan i 4 år men inom andra 

verksamheter med barn i behov av särskilt stöd i 17 år. 

 Specialpedagog Maria har arbetat i närmare 30 år med barn i behov av särskilt stöd. 

 Speciallärare Alva har arbetat inom träningsskolan i nästan fyra år.  

 Specialpedagog Maja har arbetat i 10 år inom träningsskolan. 

 Specialpedagog Henna har arbetat inom träningsskolan i 4 år. 

En arbetar i träningsskolan inom åldern sju till åtta år. Två andra pedagoger arbetar på 

högstadiet inom träningsskolan i samma kommun. Jag har även intervjuat fyra andra 

pedagoger i en annan kommun, två inom de lägre åldrarna och två på högstadiet. De olika 

gruppernas sammansättning ser olika ut beroende på elevantal och behov. Gruppernas 

storlekar varierar från två elever upp till fem elever. Eleverna ligger på olika nivåer och en 

stor del har även annat modersmål.  

Eleverna benämns som elever, personalen med specialpedagog eller speciallärarutbildning 

som pedagoger i studien. Skillnad har inte gjorts på om pedagogerna är specialpedagoger eller 

speciallärare. Pedagogerna arbetar med elever i behov av stöd med sociala samspel och 

kommunikation i träningsskolan.   

Den urvalsmetod som är den vanligaste och mest optimala i kvalitativ forskning är det 

målinriktade urvalet. Där väljs ett fåtal intervjupersoner ut som har betydelse för de 

frågeställningar som studien ska besvara (jfr. Bryman, 2011). Min undersökning riktas till 

verksamma specialpedagoger och speciallärare inom träningsskolan. Detta innebär att skolor 

och intervjupersonerna medvetet valts ut av mig som forskare (jfr. Bryman 2011).  I den här 

studien innebär det att olika intervjupersoner valts ut utifrån syfte och forskningsfrågor.  

Snöbollsurval (jfr. Bryman, 2011) har använts då jag initialt tog kontakt med en rektor som 

arbetar inom träningsskolan i en annan kommun och genom henne fick jag kontakt med flera 

personer. Intervjuer har gjorts med sju pedagoger i träningsskolan i två olika kommuner på 

fem olika skolor. De har olika arbetserfarenheter och bakgrund inom träningsskolan. Detta var 

ett medvetet val då jag ville ha spridningen på mitt material. Om bara en träningsskola hade 

valts ut kunde detta ha färgat hur pedagogerna ser på arbetssättet med elever i svårigheter i 

sociala samspel och kommunikation. Alla respondenter var kvinnor för att det råder en 

kvinnlig dominans inom yrket. Sju specialpedagoger/speciallärare har intervjuats. Jag hade 

planerat åtta intervjuer men en respondent valde att inte delta i studien. Beskrivningar av de 

intervjuade följer i början av resultatkapitlet. 

3.3. Genomförande 

Ett mail skickades ut till berörda informanter i två olika kommuner tillsammans med ett 

informationsbrev (Bilaga 1). Sedan tog jag personlig kontakt. 

 

Min roll i intervjun har varit att ställa följdfrågor och att göra sammanfattningar för att få 

pedagogerna att berätta lite mer nyanserat men samtidigt hålla fokus i intervjun. Jag har även 

använt öppna frågor (jfr. Hägg & Kuoppa, 1997) för att få de intervjuade att berätta fritt för att 

på så sätt få så mycket information som möjligt. Jag har använt mig av förberedda följdfrågor 

för att få svar på det jag sökte. Några stödord har skrivits under intervjuerna för att ge 

pedagogerna möjlighet och tid att tänka efter innan de svarade för att på detta sätt få mer 

utförliga svar.  Vi har suttit i ett avskilt rum på en plats där pedagogerna känt sig trygga på sin 

egen skola. De flesta intervjuerna har skett efter arbetstid, eftersom de flesta av pedagogerna 

kände att det inte fanns utrymme för intervju under arbetstid. Intervjuerna har spelats in för att 
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kunna fokusera på vad pedagogerna sa, så att jag inte skulle koncentrera mig på skrivandet. 

Intervjuerna varade mellan 44-61 minuter.  

3.4. Bearbetning och tolkning 

Efter intervjuerna har jag transkriberat dem i sin helhet. Kvale (2009) beskriver intervju som 

en levande social interaktion, där det är svårt att få med känslan i en transkribering. Genom 

utskriften har intervjusamtalet fått en form som lämpar sig för vidare analys. Jag har ibland 

utelämnat några kortare stycken för att det som sagts har varit irrelevant för studiens syfte. 

Detta har jag markerat i transkriberingen (---). Jag har gjort punkter (…) när pedagogerna i 

intervjuerna har tänkt och det har blivit tystnad. Jag har även markerat i transkriberingen, när 

de intervjuade gjort tecken som stöd, då detta stärker deras uttryck i vissa frågor. Jag har läst 

igenom mitt transkriberade material många gånger och därefter kodat in stycken med 

nyckelord i likhet med Bryman (2011). Detta för att få en överblick vad respondenterna tar 

upp som viktigt. Sedan har jag utifrån dessa nyckelord hittat teman i texten genom att 

använda olika färgkodningar där jag använt mig av färgade post-it lappar och 

överstrykningspennor. Underkategorier har hittats som varit användbara i min fortsatta 

bearbetning av texten. Dessa teman har sedan sammanförts under varje frågeställning i olika 

Word-dokument, även dessa färgkodade. Materialet har jag därefter sammanställt och 

bearbetat i resultatet och sammanställt med citat som belyser mina frågeställningar. 

 

I citaten har (…) använts då enstaka ord är borttagna. När flera ord är borttagna ur citatet har 

(---) använts. 

3.5. Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att i kvalitativa intervjuer används begreppen 

trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet vilka används i studien. 

Inom den kvalitativa forskningen avser validitet att undersöka det den har för avsikt att undersöka, 

d.v.s. trovärdigheten, medan reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen (jfr. Kvale 

& Brinkmann, 2009). Generaliserbarhet innebär enligt Bryman (2011) att studien går att 
generalisera. 

I denna studie stärks trovärdigheten av att forskningsfrågorna och syftet besvarats med hjälp av 

frågorna i intervjuguiden samt av att datainsamlingen och urvalet noggrant beskrivs i metoddelen. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan trovärdigheten stärkas genom att välja intervjupersoner 

som har kunskaper om det som efterfrågas i studien. På detta sätt säkerställs även att syftet 

uppnås. Jag tror resultatet skulle kunna komma att likna mitt om undersökningen skulle göras 

om av en annan forskare (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009) 

I denna studie stärks tillförlitligheten av att mycket tid har lagts på att transkribera 

intervjuerna i sin helhet för att inte missa viktiga nyanser av pedagogernas erfarenheter av 

elever i svårigheter med det sociala samspelet. Jag har noga redovisat den information jag fått 

fram i transkriberingen av intervjuerna. Sedan har jag beskrivit hur jag har gått tillväga för att 

bearbeta mitt material för att läsarna ska förstå. Jag har lagt in citat i resultatet som styrker det 

pedagogerna sagt. Då det har funnits flera citat har jag valt det som bäst belyser och som är 

mest välformulerat enligt Kvale och Brinkmann (2009) för att öka tillförlitligheten. Jag anser 

att undersökningens tillförlitlighet är hög då jag följt de regler som finns (jfr. Bryman, 2011) 

och informerat om Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, vilket också stärker 

trovärdigheten. Trovärdigheten stärks då syfte och frågeställningar besvarats i metoddelen.  

Intervjuerna gick bra att spela in och ljudkvaliteten var bra. Det var min uppgift som 

vägledare att ge samtalet struktur och skapa ett förtroendefullt klimat så att de som jag 
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intervjuade kunde känna trygghet i den aktuella situationen (jfr. Hägg & Kuoppa, 2008). De 

gånger jag har känt att något ämne varit för laddat har jag gått vidare i intervjun enligt Kvale 

och Brinkmann (2009). I intervjuerna har jag haft en tillbakadragen roll, där jag tillät mina 

källor att prata. Varförfrågor är linjära frågor och dessa har jag försökt undvika för att inte 

sätta personen i försvarsställning enligt Hägg Kouppa (1997). Jag har bearbetat de olika 

delarna på ett medvetet sätt enligt Kvale och Brinkmann (2009).  

Generaliserbarhet innebär enligt Bryman (2011) att resultatet av en studie går att generalisera. 

Det är svårt att dra slutsatser beroende på att urvalet är begränsat. För en god 

generaliserbarhet krävs att urvalet är tillräckligt stort. Generalisering är dock inte syftet med 

en kvalitativ studie då jag ville fånga respondenternas upplevelse (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2009).  

3.6. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras val av metod och var material till studien hittats samt även hur 

studien skulle kunna utvecklas ytterligare. 

För att hitta avhandlingar och internationell forskning som berör ämnet har sökmotorn Eric 

(Ebesco) och Google Scholar samt Umeå Universitetsbibliotekets sökmotor Diva används. 

Litteratur har även sökts på biblioteket. I första hand är det studiens nyckelord som använts 

som sökord. Genom att läsa litteratur och relevant forskning inom området har jag formulerat 

mitt syfte och mina frågeställningar. Det har varit bra att följa en intervjuguide som Bryman 

(2011) anser, då jag kunde försäkra mig att få svar på de frågeställningar jag hade.  

Urvalet styrdes genom att kontakt togs med de olika särskolorna i två kommuner. Om urvalet 

inte hade begränsats genom detta skulle kanske resultatet visat sig annorlunda. Särskolorna 

hade även få utbildade pedagoger vilket gjorde att jag fick intervjua de pedagoger som hade 

utbildning. Jag hade även ett bortfall i min undersökning. 

En pilotundersökning genomfördes för att se hur frågorna uppfattades. Sen kunde några frågor 

justeras. Vidare undersökningar som t.ex. enkäter kunde ha gjorts för att nå en större andel 

pedagoger i träningsskolan i ett större område för att få en mer fullständig bild av det arbete 

som sker och öka trovärdigheten enligt Bryman (2011). Observationer hade också gett en 

tydligare bild hur samspelet mellan pedagog och elev ter sig. Dock var detta en liten studie och 

de semistrukturerade intervjuerna anser jag har gett en bild av det jag ville undersöka.  

 

Genom att jag lät pedagogerna prata om sina egna upplevelser kände jag att jag kunde ha 

sammanfattat mer för att öka tillförlitligheten. Jag gav mina respondenter tid att reflektera 

genom att ge dem min tystnad, vilket också visade sig i att de intervjuade pratade mer öppet 

och redogjorde för sina egna tankar. Jag har lyssnat och varit tyst och skrivit för att 

respondenterna skulle känna att jag lyssnade på dem. Dock kan vissa saker som jag sagt 

påverkat dem. Jag har haft mitt syfte och mina frågeställningar som en röd tråd genom hela mitt 

arbete. Detta medför att det är lättläst och att det är lätt att följa frågeställningarna.  

 

Inspelningen har fungerat bra vid alla intervjutillfällen. Ett transkriberingsprogram på datorn 

oTranscribe har använts för att på detta sätt spela upp intervjuerna i slowmotion för att inte 

missa viktig information. Det har även varit lätt att spela tillbaka för att lyssna flera gånger.  
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3.7. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har legat till grund för utformandet av 

informationsbrevet och de intervjuade har även informerats muntligt vid intervjutillfället.  

De forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

De intervjuade har fått information om undersökningens syfte och metod och att de 

närsomhelst kunde avbryta intervjun (informationskravet). Detta är något som även har 

påpekats i mitt informationsbrev (se Bilaga 1) och även tagits upp innan intervjuerna börjat. 

Deltagarna har fått rätt att själv bestämma över sin medverkan (samtyckeskravet).  Fingerade 

namn används i studien för att skydda deras identitet och förhindra att någon pedagog ska 

kunna identifieras (konfidentialitetskravet). I linje med det s.k. nyttjandekravet kommer bara 

uppgifterna om de enskilda respondenterna användas i denna undersökning vilket de 

intervjuade blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultat och Analys 
I resultatavsnittet kommer de tre frågeställningarna att redogöras för. Efter varje 

frågeställning kommer en analys på respektive avsnitt. Vissa frågeställningar har även fått 

underrubriker.  Första avsnittet kommer att beröra pedagogernas arbete med sociala samspel i 

träningsskolan. Följande avsnitt kommer beröra vilka svårigheter som eleverna har i sociala 

samspel. Den sista frågeställningen om alternativa kompletterande 

kommunikationshjälpmedel och dess roll för att stärka kommunikation och samspel tas 

därefter upp. 

4.1. Hur arbetar pedagogerna i träningsskolan med sociala samspel 
I detta avsnitt kommer pedagogernas syn på sociala samspel att redogöras. Flera pedagoger 

ser att sociala samspel handlar om kommunikation och delaktighet. Pedagogernas svar visar 

på att det är viktigt att eleverna får göra sin röst hörd. Pedagogerna hjälper eleverna i samspel 

genom att vara en förebild och ett stöd i alla situationer. De bygger på elevernas styrkor och 

intressen för att motivera eleverna. Det handlar om att låta eleverna höra språket användas och 

att skapa situationer där eleverna får lyckas. De poängterar vikten av att skapa relationer med 

eleverna och att visa respekt. Genom olika aktiviteter som inlärningssituationer, samlingar, 

musik, drama och andra utmaningar arbetar pedagogerna med att ge eleverna olika tillfällen 

att träna samspel med andra.  

4.1.1. Pedagogernas syn på sociala samspel 

Flertalet av pedagogerna ser att socialt samspel handlar om att kunna lyssna och kunna 

förmedla sig med något kommunikationshjälpmedel. Eleverna använder sig av bilder och 

tecken som stöd istället för ett verbalt tal. Henna ser delaktighet och att det ska ske på 

elevernas villkor som nödvändigt. Maja ser att eleverna ofta söker den vuxne i samspel. 

Samspel kan vara en blick, ett ljud men även kommunikation som tal då vissa elever kan 

kommunicera verbalt.  

 

Sociala samspel handlar om kommunikation menar Alva men samtidigt om att eleverna ska 

kunna fungera i ett sammanhang. Eleverna är på olika nivå så det är viktigt att de känner att 

de tillhör en grupp där vikten av gemenskap poängteras. Det är viktigt för eleverna att kunna 

stå för vem de är och att kunna uttrycka sig, både vad de vill och inte vill. 

 

”Att man kan uttrycka (---) stå för lite grann för vem man är, uttrycka vad man vill, vad 

man inte vill. Det här med att kunna ge och ta. Det är ju jättesvårt, men att man kan 

vara med andra.  

 

Berit ser att eleverna har olika sociala förmågor då eleverna i gruppen är väldigt framåt och 

tar gärna kontakt med andra människor. Hon ser svårigheter när eleverna har ett otydligt tal 

för det blir svårare för omgivningen att förstå. Hon ser träningsskolan som en liten skyddad 

verkstad, där alla förstår alla och där eleverna ges möjligheter till att samtala när någon 

förstår. Vissa gånger kan social förmåga handla om att kunna påbörja samtal poängterar hon.  

 

… sen kan det här med social förmåga också vara det här att kunna initiera, 

upprätthålla och avsluta samtal. 

Siv ser också att det är viktigt för eleverna att vara en del av en helhet. Eleverna måste få 

redskap att kunna göra sin röst hörd och även att kunna göra så gott man kan och förstå 

omgivningen. Amelia menar att elevernas sociala förmåga både är god och ibland inte så stor. 



21 

 

Hon ser eleverna som positiva, glada och vänliga och att de kan föra sig bland andra 

människor. Dock ser hon svårigheter när de inte kan kommunicera.  

 

… ja, vad svårt att förklara ... de har ju inga problem egentligen. Det är väl bara det att 

de inte kan kommunicera direkt vad de vill, eller vad de inte vill.  

4.1.2. Pedagogens roll i mötet med elever i svårigheter i sociala samspel 

Att använda lekar och att försöka lära eleverna att samspela menar Maja är viktigt. Hon anser 

att eleverna inte riktigt har förmågan själv alla gånger utan att hon som pedagog måste vara 

förebild för hur man gör för att socialt interagera med varandra. Eleverna behöver hjälp av en 

vuxen som går bredvid och som kan viska vad eleven ska fråga eller säga. Maja ser sin roll att 

stödja eleverna att ta kontakt med andra.  

 

… för att leka med andra, det var ingenting som våra elever eftersträvade 

överhuvudtaget (---) 

 

... och sen är det väl ofta så här att när man inte har ett språk så vänder man sig ofta 

till den tror kan förstå en.  Har andra svårigheter så är det ju väldigt stor chans att de 

inte förstår eller att det blir missförstånd. Så att jag tror att det är därför de ofta väljer 

att vända sig till dom vuxna. 

 

Alva ser ett stort ansvar som pedagog i träningsskolan att ge eleverna redskap att kunna 

samspela med andra. Eleverna är vuxenfokuserade då de gärna vill vara med de vuxna menar 

hon. Då är det viktigt anser Alva att lära eleverna hur de ska ta kontakt, hur de ska göra om de 

vill vara med och leka. Hon ser inte detta som självklart för eleverna. Hon som pedagog kan 

visa hur eleven ska göra för att vara en bra kompis.  

 

Maria hjälper eleverna att träna in saker i en situation, en till en, för att sedan föra ut det i 

vardagens alla situationer. Detta för att eleven ska känna att den lyckas och sen använder hon 

sig av belöning och uppmuntran. Hon beskriver svårigheterna för eleverna att kunna använda 

en kunskap i en annan situation.  

 

Sen kan ju de här eleverna ha lite svårt att föra över en sak från ett ställe till ett annat. 

Även om de kan det här på skolan kanske inte kan det hemma. Eller de kan det när vi är 

i klassrummet men inte när vi står här i entrén, men vi tränar mycket på det. 

 

Berit menar att ibland förstår inte de andra eleverna vad eleven vill säga. Som pedagog ser 

hon sig själv som ett stöd i alla situationer, så att eleverna inte ska misslyckas och att de ska få 

en tro på sin egen förmåga. Samtidigt är det viktigt att hon ställer krav och att hon som 

pedagog backar och låter eleven prova själv. Maja ser sig också som ett hjälpjag för att hjälpa 

eleverna och visa konkret hur de ska göra i olika situationer. Hon stöttar och hon styr både 

fysiskt och försöker verbalt berätta vad som ska göra. Att utgå från det som är roligt och det 

som går bra är av betydelse.  Även att ge eleverna tid att iaktta i en situation först så att de får 

en förståelse vad som ska hända.  

Personaltätheten är något som Amelia påpekar är både positivt och negativt. Eleverna är 

aldrig ensamma och pedagogerna känner ibland eleverna för väl, vilket hon ser hämmande i 

kommunikation med andra. Hon ser också sig själv som ett hjälpjag som eleverna behöver för 

att utvecklas. De elever som har svårigheter får träna genom att vara tillsammans hela 

gruppen. Om det uppkommer elaka ord och dumma uttalanden så reder personalen ut det så 

fort som möjligt. 
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Amelia menar att en elev kan klistra in pictogrambilder i sin dagbok medan den andra inte 

kan det. Som pedagog ser hon att vikten av att alltid finnas till hands. Det går inte att de 

jobbar själva.  

 

Det går inte att säga – Nu får du jobba med det där. Det funkar inte. Det måste vara 

konkret. 

En viktig punkt är att få kunskap i hur man ska bemöta det enskilda barnet menar Siv. Att hon 

som pedagog inte behöver behandla alla lika utan att hon ser var barnet befinner sig och 

använder de redskap som hon behöver. 

 

Alltifrån att man kanske är övertydligt, förklarar kort och tydligt, tar de till hjälpmedel 

som kan behövas, som bildstöd eller tecken. 

 

Siv försöker skapa situationer som känns trygga. Att eleven lyckas och att det är tydligt att de 

förstår vad som förväntas av dem. Då tror Siv att eleverna tar mer initiativ.  

 
Oftast tycker jag att ett barn blir passivt, antingen när om dom inte förstår eller om dom 

tycker det är svårt, dom inte vill misslyckas, att man inte vågar. Så det är väl att skapa 

stunder där dom kan ta initiativ. 

 

Maria ger eleverna mycket uppmaningar som hon vet att de klarar. Som att klä på sig och ta 

mat själva och hon är inte med som pedagog och styr i situationer som hon vet att de klarar 

av. Istället för att skynda så visar hon eleverna först t.ex. hur de ska dela potatisen för att de 

själva ska få göra sedan. Att hon hjälper, promtar, genom att dra upp dragkedjan en bit och 

sen får eleven själv lyckas genom att kunna dra upp dragkedjan.  Hon poängterar vikten av att 

ge eleverna tid att lyckas. 

 

Det tycker jag är jätteviktigt för annars är det, vi hinner inte, jag hjälper dig. Nu 

skyndar vi, skynda, skynda. Då lär de sig aldrig. Man måste ge ... alla elever tid... så att 

de ska kunna få lyckas.  

4.1.3. Elevens intresse 

Största delen av pedagogerna ser vinsten i att hitta det som intresserar eleven och på det sättet 

få kontakt. Henna menar att svårigheterna är att många av eleverna har annat modersmål och 

då är bilder viktiga. Amelia menar att hon som pedagog måste locka fram att eleverna ska ta 

initiativ. Detta gör hon genom att använda glad röst och glada tillrop och därigenom locka 

eleverna. Hon anser också att elevens intresse och motivation ofta väcks på andra ställen, t.ex. 

på slöjden när hon som pedagog få locka fram ett intresse.  

 

Ska vi såga eller hamra eller? Man komma med lite positiva tillrop för att det ska 

hända något. För annars blir det ingenting. Därför det är inte alltid de tänker på vad de 

kan göra. 

Berit tror på att om de arbetar utifrån elevens intresse så finns mycket motivation från elevens 

sida.  

… det gynnar ingen om jag står där hela tiden och håller i handen. Inte när det är 

elever som har den förmågan att stå där själva. 
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Maja ser också främst att se till vad eleven är intresserad av och börjar där men de arbetar 

mycket med olika förstärkare, allt ifrån mat till något som intresserar på datorn eller Ipad. 

Hon betonar sin erfarenhet som betydelsefull. 

 

Det är väldig fingertoppkänsla så det finns liksom inget så här gör jag alltid. Man 

måste känna in och sen tror jag mycket bygger på att man har erfarenheter. Det där 

gick med den här eleven, så här gjorde jag med den eleven och sen har man en 

ryggsäck med erfarenheter som man kan ta fram. 

 

Svårigheten kan också vara menar Alva att även om man främst hittar något som eleven gillar 

och utgår ifrån det så är eleverna så vana att personalen alltid är med och kan tolka och 

berätta. Vilket gör att de inte behöver ta kontakt själva. De har alltid någon med som tolkar åt 

dem.  

 

Dom är ju van att man är med dom precis hela tiden. 

 

Maja tränar eleverna att välja i olika aktiviteter. Ibland kan de ha en bricka full med saker 

man kan äta som lockar eleverna till val. Hon tycker att det är väldigt olika vad gällande 

elevernas förmåga till initiativ.  Även Siv försöker nå eleverna där de är och vill ge 

möjligheter att välja saker för att öka deras engagemang. Att eleverna känner att de har en 

möjlighet att påverka är viktigt menar hon.   
 

Alva tycker inte att eleverna ska sitta själva utan att de ska få höra språket användas i olika 

situationer. Att pedagogerna på särskolan måste ge eleverna tillfällen till båda världar. Att 

eleverna lär sig av att vara i ett sammanhang med andra elever, både språkligt men samtidigt se 

hur andra gör.  

 

Utan jag tror att dom är mer betjänt av att vara med andra elever, se hur andra barn 

gör. Det är en kunskap som dom inte kan få när man mekaniskt sitter och försöker träna 

in. 
 

Det gäller att pedagogerna kan lägga upp raster och olika aktiviteter för att alla ska få tillfällen 

att kommunicera med varandra. Att skapa situationer där eleverna får lyckas menar Siv.  
 

Maja poängterar att de tillsammans med de andra träningsskoleklasserna gör många saker 

tillsammans. De har musik, idrott, slöjd och ibland gör de utflykter tillsammans. Hon försöker 

hitta de elever som utvecklingsnivåmässigt är på samma nivå och de gör grupper utifrån 

behov. Hon menar att det är svårt för träningselever att jobba i grupp och det gäller att hitta en 

balans och blanda grupper utifrån behov. Då kan det vara bra att en duktig elev kan vara 

förebild för Kalle som behöver lära sig hur han ska göra för att t.ex. blåsa ut ljuset. Genom att 

han har förebilden så klarar han att blåsa ut ljuset andra gången.  

 

Så där tror jag vi drar nytta av. Har man förmågor som man kan se hur man gör lika, 

så är det jättebra. 

 

Berits elever är väldigt sociala men hon anser att det även är viktigt att vara synlig i skolans 

lokaler. Att möta andra elever och lärare i vardagen. Det är nyttigt för omgivningen att se att 

eleverna i träningsklassen finns, menar hon. Om eleverna inte är så sociala menar hon att det 

är viktigt för pedagoger att lämna klassrummet och samspela med andra utanför. Hon 

tillverkar teckenkort till tjejerna som arbetar i matsalen för att de ska kunna kommunicera 

med eleverna på träningsskolan. Siv ser verksamheten som personaltät. Hon ser att många 



24 

 

möten under dagen skulle kunna ske där vuxna och elever kan träffas och samtala, men det är 

svårt.  

 

... det som är den stora utmaningen är ju att hitta stunder och situationer där elever 

tillsammans möter varandra och får dela sin vardag. Man tänker på att vissa av 

eleverna från träningseleverna inte har ett jättestort behov heller alla gånger av att 

samspela med varandra. 

4.1.4. Relationer med eleverna 

Berit anser att det är viktigt att bygga relationer med eleverna och att visa respekt för 

varandra. Hon betonar att möta eleven där eleven är och tro på eleven, ge beröm och berätta 

vad berömmet gäller. Genom detta kan hon lyfta eleven och bygga upp elevens självkänsla. 

Hon ger även beröm för ett bra försök eftersom det är betydelsefullt att uppmuntra eleven att 

försöka. Siv menar att det är viktigt att möta upp eleven där den är och samtidigt visa sig 

intresserad av att få kontakt med dem. Hon anser att ha en bred social kompetens behövs för 

att själv kunna se vilken ingång till barnet hon ska ha då alla är olika. 

 

Amelia säger att hon är lite försiktig i början och att de får lära känna varandra så eleven 

känner sig trygg. Hon ser inga problem att bygga relationer. De använder ett lågaffektivt 

bemötande vilket ger eleverna en känsla av trygghet. Pedagogerna använder en låg profil och 

höjer inte rösten och framförallt gör de inte så att någon elev tappar ansiktet.  

 

Det är väl det viktigaste. Det vill ju ingen göra.  

 

Amelia anser att flexibiliteten i arbetet i träningsskolan är viktigt. Det finns ingen mall, menar 

hon utan det gäller som pedagog att känna sig för. Maria poängterar tilliten som en grund. Att 

aldrig låta eleven tro att det ska bli på ett visst sätt och sen ändra. Hon menar att genom tillit 

till varandra fördjupas relationen mellan pedagog och elev.  

Henna bygger relationer med eleverna då hon alltid är närvarande och finns där för dem. Hon 

beskriver även att det är viktigt i arbetslaget att trivas tillsammans och ha roligt för det speglar 

av sig på eleverna. Maja tycker även hon att ha kollegor som bollplank är bra och att de kan 

stötta varandra när det ibland inte fungerar mellan en pedagog och en elev.  

 

Det ska inte finnas, det har vi pratat om, det ska inte finnas nå prestige i att ibland 

kanske det inte funkar personmässigt mellan en elev och en personal. Och då ska man 

kunna backa undan, kan vi byta plats? För det är inte så lätt alla gånger.  

4.1.5. Stöd och utmaning till eleverna att utveckla sin sociala förmåga 

Den språkliga förmågan måste utvecklas för att kunna vara social menar Berit. Då behöver 

eleven ha färdigheter. Hon ger eleven verktygen för att lyckas språkligt för att knyta sociala 

färdigheter i sociala sammanhang. Hon språkbadar sina elever hela tiden och ger dem olika 

kommunikationsverktyg. De jobbar med det verbala talet och förstärker med stödtecken hela 

tiden. De använder pratkartor, kommunikationskartor i alla olika former.  

… jag tycker för att få en stark social förmåga och om man ska säga att det är 

kommunikation då är det måste man få verktygen. För det är ingenting som de hittar 

själva.  

Berits elever får hålla i en samling, där de tränar på det språkliga och sociala sammanhanget. 

De har olika samlingar där de tränar turtagning. Alla eleverna tycker det är roligt att prata 

inför andra vilket är något som Berit lyfter som viktigt för träningseleverna.  
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Maria arbetar med strukturerade inlärningssituationer där visuellt stöd används. Från början 

använde hon konkreta saker med eleverna men nu kan de tolka bilder och det är något som de 

använder. De arbetar mycket en till en och sitter då mittemot varandra. Detta gör att det blir 

fullständigt fokus på vad de gör menar Maria. De använder tidshjälpmedel när de jobbar. 

Belöningsstege är också något som de använder då eleverna behöver mycket förstärkning. De 

kan arbeta för en godisbit eller lite saft. Då är eleven motiverad och får välja belöning. 

Bilderna de använder är utifrån elevens intressen, behov och erfarenheter.  

Eleverna tar inte mycket eget initiativ vilket gör det svårare berättar Alva. De interagerar inte 

med andra, varken med vuxna eller med andra jämnåriga. De försöker uppmana dem att ta 

kontakt och stötta dem i att ta kontakt genom att ge dem verktygen.  

 

De tar inte så mycket kontakt självmant utan... hör med den om den kan följa med dig 

eller... fråga om ni ska leka… sen är det ju här med kommunikationen är ju svårt när 

man har nedsatt förmåga till kommunikation, så är det ju ännu svårare att vara del av 

ett sammanhang. 

 

Henna tycker att utmaningen ligger i att pusha eleverna att ta nästa steg. På olika sätt vidgar 

eleverna sina vyer utanför klassen genom olika utmaningar från pedagogerna. Ofta skickar de 

eleverna att fråga något i en annan klass och de själva följer med som stöd i kommunikation 

om det behövs. Genom att lära sig nya saker som pedagog genom mötet med olika elever, är vad 

som gör arbetet i träningsskolan så intressant, menar Henna. Att söka nya väger som pedagog, att 

vara kreativ och att synliggöra sitt eget arbete. De dokumenterar mycket och använder kreativt 

skapande. Eleverna får själva lösa problem genom att pedagogerna finns där nära. De lyfter 

även upp olika förmågor som de arbetar med genom dokumentation och återberättande av 

bilder och filmer som de skapar tillsammans.   
 

Att eleverna söker upp varandra är inte vanligt menar Maja. Då blir hennes roll att lära eleven 

vara social.  

 

Det gör du inte om du har autism ... det är ju väldigt att man stänger in sig och vill inte 

... så jag bryr mig inte om vad du gör därborta heller. Så dom behöver ju egentligen. 

Man pratar ju om att lära sig lära. Dom behöver lära sig att vara social.  
 

Alva visar på olika alternativ för eleverna för att de ska kunna välja och ta egna initiativ. Hon 

använder olika material för att eleverna ska kunna välja. De har en kommunikationskarta på 

olika rastaktiviteter som eleverna får peka på för att välja vad de vill göra. Hon menar att 

eleverna annars blir lätt sittande och gör ingenting precis som Maja också berättar. Maja 

tycker inte att någon av eleverna aktiverar sig själv. Pedagogerna måste hela tiden fråga och 

utmana.  

 

Henna tror att det är viktigt att pedagogerna inte hela tiden ska tillrättalägga allting. Utan att 

visa vägen hela tiden ska pedagogerna även utmana eleverna och tillsammans lösa olika 

uppgifter. En gång, berättar Henna att de bakade en pizza tillsammans, en elev och en 

pedagog. De filmade allt. Efter en vecka fick eleverna själva baka. Eleverna hjälpte varandra 

och ibland fick pedagogerna hjälpa till. Alla bakade en pizza med lite olika resultat.   

 

Sånt tycker jag är jätteintressant när dom får utmana sig själv. Sånt ska man göra mer 

utav. Det gäller ju att hitta saker man ska göra också. Fånga dom där situationerna. 
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Amelia betonar att musiken och drama är något som är utvecklande för eleverna i gruppen. 

Hon betonar även vikten att röra på sig och att dansa. Vid några tillfällen har de haft en 

dramalärare och hon såg då hur pedagogen fångade eleverna på ett helt nytt sätt.  

 

För musik det är ju ett språk som alla förstår oavsett vilken nivå man är på, så går man 

ju igång på musik.  

Sociala samspel på träningsskolan kan vara att spela ett spel och träna turtagning menar 

Amelia. Ofta visar pedagogerna konkret vad som är rätt och fel. I Marias grupp spelar de 

också mycket spel, där de tränar turtagning men även vid målning och vid samlingen. Hon ser 

att om eleven visar ett oönskat beteende kan det vara ett tecken på att eleven inte trivs. Om det 

är mycket ljud och många som pratar då kan det bli kaos. Genom att arbeta målinriktat med 

kommunikation har de kommit en bit på väg menar hon. De oönskade beteendena har minskat 

och pedagogerna har blivit mer lyhörda.  

 

Maria ser att uppmuntran ger en förstärkning av elevernas styrkor. De börjar alltid arbetet 

med väldigt låga krav. När eleven lyckas förstärker Maria med tummen upp och applåder.  

 

Positiva... ja... lovord får regna över eleverna. 

 

Maja arbetar med olika teman. Genom att använda konkret material som sand och vatten 

fångar de elevernas intresse. De måste hela tiden utmana eleverna och hela tiden reflektera så 

att de lägger uppgifterna på rätt nivå.  

 

Där måste du ju kunna läsa in barnet och alltid utgå från det som lockar.  

Sammanfattning 

Sociala samspel handlar för pedagogerna om att eleverna får vara en del av ett sammanhang. 

Träningsskolan ses ibland som en ”skyddad verkstad”, där pedagogerna förstår elevernas 

olika kommunikationssätt men att det är svårare för eleverna att kommunicera utanför 

klassrummet. Eleverna söker ofta upp en vuxen för att samtala med för att de vet att de 

förstår. Pedagogerna benämner att vara en närvarande pedagog och relationsskapande som 

viktiga delar i arbetet med sociala samspel. De lyfter ord som respekt och tillit.  

4.1.6. Analys 

I undersökningen poängterar pedagogerna vikten av att vara en närvarande pedagog som kan 

stötta och hjälpa eleven tillrätta är viktigt när de ska stärka elever i svårigheter i det sociala 

samspelet. Aksoy och Baran (2010) vidhåller också att det är genom pedagogernas 

medvetenhet som sociala färdigheter lyfts och tränas i verksamheten. I resultatet finns stora 

likheter med Vygotskijs teorier där han menar att ett barn/elev utvecklar och lär sig genom 

handledning och interaktion med vuxna och andra barn/elever (Bråten, 1996). De måste visa 

att de tycker om barnet och visa att de vill vara med honom eller henne. Genom detta stärker 

de barnets tro på sig själv.  

I undersökningen framgår det av pedagogerna betydelsen av att skapa relationer med 

eleverna. Även i forskning lyfts betydelsen av att pedagogerna måste ha en bra relation med 

eleverna och där höga förväntningar på eleven finns (Olli, Salanterä & Vehkakoski, 2012). 

Genom att ha lyhörda pedagoger kommer eleven längre i sin kommunikation (Wilder, 2014, 

Asp-Onsjö, 2006). 
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Vidare i forskning lyfter Stefansson (2011) att förhållningssättet på pedagogerna spelar stor 

roll, då lärande sker i samspel. Även Gottberg (2010) poängterar lärarens förhållningssätt. 

Björck-Åkesson (2009) betonar samspelet mellan pedagog och elev. 

Genom att använda sinnesstimulerande lekar som buslekar, ramsor och rörelselek ökar både 

kommunikation och samspel. Det ska finnas stöttande lärare som fyller på i barnens 

kommunikation och uttryck som gör att barnen kommer längre i sin kommunikation och där 

de får känna sig delaktiga menar Wilder (2014, Asp-Onsjö, 2006). Delaktighet hos eleverna 

nämns av en pedagog som viktigt i arbetet i träningsskolan.  

Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas eleven i samspel med andra (Säljö, 2000). En 

pedagog berättar att det är viktigt att vara en social och kommunikativ tolk i olika situationer. 

I Eilards studie (2010) påvisar hon att pedagogernas viktiga roll är att samtala och närma sig 

eleven på deras nivå och att bry sig om dem. Pedagogerna i studien visar detta genom att hela 

tiden finnas där och genom detta visa att de bryr sig om eleven. De nämner tillit som en viktig 

del i att skapa ett förtroende hos eleven. 

Många faktorer finns som påverkar utvecklingen att kommunicera och samspela (Ahlberg, 

2013). Hon ser språket och lärarens förhållningssätt som betydelsefullt. Några pedagoger 

menar att det är de som ska hjälpa eleverna att samspela. Detta gör de genom att vara 

förebilder. Även Lindström och Pennlert (2013) lyfter fram samspel och kommunikation som 

centralt. Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) betonar vikten att förstå andras tankar och 

känslor som viktigt.  

I forskning framstår undervisning som är förankrad i elevens verklighet att barnen lär sig 

bättre. Flera av pedagogerna poängterar att de bygger på barnens intressen och framhäver 

deras styrkor (Howlin, Baron-Cohen och Hadwin, 2001). Bjar och Frylmark (2009) menar att 

det viktigaste med lärarrollen är att knyta pedagogiken till det sociala sammanhanget d.v.s. i 

samspel med andra i en gemensam aktivitet.  

Detta är även något som Lillvist (2009) påpekar, nämligen vikten av att barnet har tillgång till 

miljöer och stöd från omgivningen utifrån sina egna förutsättningar och behov. Detta kan 

även leda till att eleverna får odelad uppmärksamhet i klassrummet och det blir då ett hinder. 

Relationen med pedagogerna och interaktion och sampel med jämnåriga är av vikt. Där 

eleverna möts utanför klassrummet är utvecklande. Några träningsskolor har olika aktiviteter 

tillsammans med grundskolans elever. 

I studien används andra elever som förebilder, när någon elev är duktig på något så använder 

pedagogen den eleven för att visa och för att lyfta fram deras styrkor. De använder även olika 

grupper i olika sammanhang där de har många praktiska ämnen tillsammans som musik, slöjd 

och idrott. Pedagogerna ser betydelsen av sin egen roll i arbetet med att stärka barnen i 

svårigheter i sociala samspel. De talar då ur ett relationellt perspektiv där barnet, pedagogen 

och miljön bildar en helhet (jfr Emanuelsson et al. 2001). 

4.2. Hur svårigheter i socialt samspel kan yttra sig i träningsskolan 

I detta avsnitt kommer pedagogernas tankar om vilka svårigheter eleverna har i sociala 

samspel att redogöras. Svårigheter som visar sig genom att eleverna uppvisar oönskade 

beteenden. Svårigheter som lyfts är att eleverna har svårt att sätta sig in i andras tankar och 

känslor men att de även har svårigheter i turtagning. Genom att använda olika hjälpmedel som 

bilder på olika känslor arbetar pedagogerna med elevernas känslor. Pedagogerna berättar att 

deras roll blir att skapa tillfällen för eleverna att mötas i olika samspel där de övar turtagning.  
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4.2.1. Svårigheter i sociala samspel  

Flera pedagoger har sett brister i det sociala samspelet som yttrar sig i utmanade beteende och 

självskadande beteende hos eleverna. Berit ser det ofta som en brist i kommunikation och hon 

anser att miljön måste ses över. Hon framhåller även sin egen roll som pedagog att se om 

något inte går som planerat. Hon måste fråga sig själv om varför något inte fungerar. Även 

Maja ser att det är svårt för eleverna att sätta sig in i hur andra känner. Hon ser att eleverna 

måste få protestera på något sätt. Maria har sett elever som har bitit hål på tröjor och rivit 

sönder sina egna kläder, bitit sig själv i handen och skrikit högt. Hon ser det som tecken på 

stress och frustration hos eleverna. Det har funnits elever som har dunkat huvudet i personen 

som de stått bredvid.  

 

Det är nästan obehagligt att prata om det här.  

 

Berit ser elevernas bristande förmåga i att de inte förstår att kommunikation och samspel 

gynnar eleven själv. Även Amelia ser svårigheten i att eleverna är på olika utvecklingsnivå så 

att de, pga. gruppen är så liten, inte har något större utbyte eftersom de inte kan kommunicera 

med varandra.  

 

Maja har också sett tecken på utåtagerande elever. Hon ser att eleven gör dumheter för att få 

ett samspel med den vuxne för att få uppmärksamhet. Hon använder gärna elever som är lite 

duktigare som förebilder för eleverna. Ibland går eleverna i gruppen igång på att några andra 

elever säger ”fel” och det oönskade beteendet eskalerar. Då blir det sociala samspelet inte bra, 

menar Maja. Då försöker hon bryta och hitta på något annat och avleda. Hon ser ingen vinst i 

att gå i strid med eleven.  

 

Siv ser att det är lätt att eleverna blir passiva. Det finns elever som bara sitter utan att uttrycka 

sig eller ta någon kontakt med andra. Hon ser även elevernas svårigheter att läsa av en annan 

person. När eleverna inte har ett verbalt språk kan de inte uttrycka sig som de vill. Hon säger 

även att de inte har behovet att samspela alla gånger, vilket också ställer till det. Alva menar 

att eleverna inte förstår att deras egna handlingar påverkar och att kanske andra elever inte vill 

leka för att man gjort eller sagt något som sårar. Alva lyfter svårigheterna med diagnosen 

utvecklingsstörning och att eleverna ofta har tilläggsdiagnoser. Hon ser att eleverna ofta är 

ensamma på helgerna och att de inte har så stort socialt nätverk omkring sig varken på skolan 

eller hemma.  

 

Berit är tveksam om eleverna förstår att sätta sig in i andras tankar och känslor fast hennes 

elevgrupp är verbala. De använder en känslokarta med olika bilder på olika ansikten som visar 

olika känslor för att peka och prata om sina egna känslor. Det tror Berit är grunden, att man 

själv först måste förstå sina egna känslor. Eleverna är duktiga på att tolka om någon annan är 

arg menar hon då det är en stark känsla.  

 

Siv poängterar även hon vikten av att vara övertydligt. Hon använder kroppsspråk. Hon säger 

att eleverna har svårt att sätta sig in i andras känslor och att det är svårt som pedagog att lära 

eleverna detta.  Hon visar först med kroppen för att sedan kanske visa med en bild, eller något 

tecken som stöd, på så sätt hoppas hon att eleven ska förstå. De använder inget program eller 

något speciellt material.  

  

Amelia använder bilder på känslor och hur man ser ut om man är ledsen osv. Det är riktiga 

bilder där någon skrattar, någon gråter. De har ett spel med ljud, både bilder och ljud där de 

ska lägga lika. De försöker teckna så mycket som de kan. Maja menar att ofta skrattar 
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eleverna om någon gråter. Hon tror att eleverna tycker det ser roligt ut när de grimaserar. De 

har även fotograferat elever när de varit glada, arga och ledsna.  

 

Att man har fotat dom när dom har varit lessen och man har fotat dom när dom har 

varit glad och så har man liksom... och så har man kanske jobbat med lägg lika med 

olika... vem är ledsen, vem är glad. 

 

Maja och hennes team har använt olika filmer och rollspel och lek. De använder sig av 

handdockor. Hon säger själv att det är ett svårt område att förstå andras tankar och känslor då 

det är väldigt abstrakt.  

 

Maja benämner med hela kroppen och sitt verbala tal. Hon överdriver:  

 

Så sa jag glad (HAHAHA, skrattar). Överdrivet liksom då förstod han efter några 

gånger när vi hade tränat. Så la vi in en ny bild LEDSEN (Maja gråter) och så gör jag 

stödtecken för att förstärka också. Man blir som en teaterapa här.  

 

Henna använder bildstöd till eleverna i olika situationer. De diskuterar saker som ”hur tror du 

att det kändes för din kompis nu?”. De samtalar med eleverna om hur det känns om någon är 

arg och i vilka situationer eleverna blir arga.  

 

Siv lyfter att svårigheterna ofta läggs hos eleverna. Hon ser att omgivningen har för dåliga 

redskap att tolka och förstå eleven. Hon anser att det är de vuxna som inte har gett barnet 

redskap för att kunna uttrycka sig.  

4.2.2. Hur svårigheter i sociala samspel visar sig i träningsskolan 

Eleverna har svårt med turtagning lyfter Amelia. En elev är social, fast på sitt sätt menar hon. 

Han visar med kroppsspråk och ansiktsuttryck att han är social och vill vara med bland folk 

och skämtar på sitt eget vis. Han för en dialog med de andra, fast ingen förstår vad han säger. 

Amelia menar att det är viktigt att hjälpa honom att kommunicera det han vill. Det är något 

som de tränar på. De vill att han ska förstå hur han ska göra sig förstådd och förstå att han har 

nytta av det. Han förstår vissa tecken men kan inte teckna själv.  

 

Andra elever menar Maria är självdestruktiva och visar oönskade beteenden. De har arbetat 

mer med kommunikation och i och med det tycker hon att dessa beteenden minskat markant. I 

arbetslaget förstår alla, alla elever. Det är en stor fördel betonar hon. Dock när de kommer 

utanför sitt klassrum så finns det personer eleverna möter som inte kan stödtecken. Det är 

svårt, men då kan de visa bilder. Det är fantastiskt med bilder betonar Maria.  

 

Ibland kan elever uttrycka att det inte finns någon som vill vara med dem. Att de inte ha 

någon kompis. Då får pedagogerna vara med och berätta och sätta ord på känslor. Alva 

betonar att pedagogen måste ge eleven verktyg. Vissa elever befinner sig på en tvåårings nivå 

och då är de centrum av världen menar hon. Då är det jättesvårt att sätta sig in i någon annans 

känslor. Det är svårt att säga att något fungerar generellt utan man får prova sig fram. Maja 

menar att eleverna först och främst tänker utifrån sig själva. Detta är något som gör att de är 

jag-centrerade och har svårt att sätta sig in i någon annans känsla eller upplevelse av olika 

situationer. Detta leder även till krockar mellan elever. Vissa elever gör höga ljud, vilket är 

svårt för andra. Hon ser sin roll i att förklara för grundskolans elever varför eleven i 

träningsskolan gör på ett visst sätt. Hon försöker även att använda grundskolans elever i 

samspel. Att de får visa först i olika situationer och att eleverna samspelar efter sin egen 

förmåga.  
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Henna har sett aggressioner och frustrationer när eleverna inte blivit förstådda. Det har visat 

sig genom att puttas och slåss och kasta saker. Hon poängterar hur bilder hjälpte en flicka i en 

klass. Pedagogerna tog sig tid och hon förstod att de ville lyssna och ville förstå. På så sätt 

kunde de kommunicera och det fungerade. Flickan kände att de var där för hennes skull. 

Ibland har de ringt hem eller skrivit i kontaktboken. Allt för att hjälpa flickan att bli förstådd.  

4.2.3. Pedagogernas roll  

Eleverna visade på att en till en arbete var tråkigt, för det var då bara en vuxen som de kunde 

kommunicera med. Istället satt de ofta tillsammans hela gruppen och då kände pedagogerna 

att kommunikationen utvecklades menar Amelia. Hon tycker en grupp på två elever är för 

liten. De har inget utbyte hur pedagogerna än försöker utveckla sociala samspel. Att 

kommunicera kan man göra på olika sätt, det är ju inte bara prat menar Amelia.  

 

Henna menar att tillfällen att mötas måste skapas av henne som pedagog. Eleverna söker inte 

upp varandra utan att man som pedagog måste styra upp, för får eleverna välja så samspelar 

de inte.  

 

... ska ni två spela det här spelet? Eller för får dom välja så söker dom sig ganska 

mycket själv. Så man måste nog styra upp det. Då tror jag att dom kanske får upp 

ögonen. 

 

Dagsformen för eleverna spelar stor roll, anser Maria. Vissa dagar går det riktigt bra och 

andra inte. Det är viktigt som pedagog, tillägger hon att ha fingertoppskänsla. Att inte utsätta 

eleverna för mer än vad man tror att de kan klara av. Vissa dagar avstår de från t.ex. teatern 

eller något annat för att de ser att dagsformen inte är bra. Att hela tiden fråga sig själv, för 

vems skull? Som pedagog måste man välja tillfällen och känna in för att eleverna ska få 

lyckas menar Maria vidare. Det handlar om att fundera mycket tillsammans i arbetslaget, vad 

är syftet med det här? Vad är målet? Det lyfter Maria som viktigt men även att vara lyhörd 

inför elevens behov.  

Sammanfattning 

Eleverna i träningsskolan befinner sig på olika utvecklingsnivå. De har ofta en bristande 

förmåga att förstå andras känslor och tankar. Detta kan leda till självdestruktiva och oönskade 

beteenden likväl som konflikter och frustrationer menar pedagogerna. 

Pedagogens roll framkommer att vara den som skapar tillfällen för eleverna att mötas. Det är 

även viktigt att som pedagog att ha fingertoppskänsla och vara lyhörd inför elevernas behov. 

Genom att använda bilder, spel, turtagning, sociala berättelser och genom lek tränas eleverna i 

sociala samspel.  

4.2.4. Analys  

Människor med en bristande förmåga att förstå sociala situationer gör att de stängs ute ur 

samhället (Andersson, 2002). Ett barn som inte kan uttrycka sig, inte vet hur de ska ta initiativ 

och inte kan reglerna i turtagning beskrivs ofta som att de saknar medkänsla om andra 

(Björck-Åkesson, 2009, Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). Detta är något som 

pedagogerna lyfter i studien. Pedagogerna beskriver att eleverna har svårigheter att förstå 

andras tankar och känslor men samtidigt svårigheterna hur detta ska tränas in. Detta påpekar 

även Hotulainen och Lappalainen (2011) att barnen får träna sig i att förstå andras tankar och 

känslor för att kunna bygga upp barnens självkänsla och empati för andra.   
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Björck- Åkesson (2009) ser också barnets oförmåga att förstå andra som ett hinder i sociala 

samspel. Detta är något som pedagogerna ser som svårt då det är ett arbete som är abstrakt. 

Men att ha fingertoppskänsla är viktigt menar en pedagog, då det gäller att vara lyhörd inför 

elevens behov. Tillfällen att mötas, både i klassrummet och utanför ses som en del i arbetet 

med sociala samspel. 

Det är många steg som barnet måste kunna, för att ett samspel ska ske. Det är viktigt att 

barnen får sina känslor bekräftade (Luttropp, 2009). De Bildt et al. (2005) lyfter att eleverna 

ofta har svårt att läsa av olika situationer och ta någon annans perspektiv. Även Radley et al. 

(2014) ser en vinning att träna sociala samspel och kommunikation tidigt annars kan 

barnen/eleverna bli isolerade. Pedagogerna tar elevernas känslor på stort allvar och försöker 

tolka och hjälpa dem vidare. Dock är eleverna egocentriska menar pedagogerna och har svårt 

att ta någon annans parti i enlighet med vad Nordahl, Sørlie, Manger, och Tveit (2007) 

poängterar. Pedagogerna ser elever som har självdestruktiva och som visar oönskade 

beteenden. En pedagog ser detta som resultatet av en stress hos eleven vad gällande för högt 

ställda krav från pedagogerna och en brist i kommunikationshjälpmedel.  

Några pedagoger lyfter att eleverna är i svårigheter och att de ser eleven, sig själv och 

lärandemiljön som en helhet. De ser ett mer relationellt perspektiv som Emanuelsson, Persson 

och Rosenqvist (2001) förespråkar där pedagogen ser sin egen roll i mötet med eleverna. Den 

största delen av pedagogerna i undersökningen benämner oftast svårigheter i ett kategoriskt 

perspektiv där problematiken främst läggs hos eleven, där elevens uppträdande och beteende 

är i fokus.  

4.3. Alternativ och kompletterande kommunikation 
I kommande avsnitt kommer pedagogerna tankar kring kommunikation beskrivas. De ser 

kommunikation som avgörande och att kommunikation kan vara så mycket mer än verbalt tal. 

Kommunikation kan vara tecken, pekprat, ögonkontakt och kroppsspråk. Pedagogerna 

använder bildstöd, stödtecken, kommunikationskartor och andra kommunikationshjälpmedel. 

Vissa pedagoger använder konkreta saker som signalerar vad som ska hända. T.ex. en blöja 

som signalerar att gå på toaletten. Kommunikationskartor som är individuellt uppbyggda 

utifrån elevens behov används i några träningsskolor. Pedagogerna ser sin roll att ge eleverna 

de verktyg som behövs för att de ska kunna kommunicera vad de vill och inte vill. 

Pedagogerna ser svårigheter i användandet av kommunikationshjälpmedel när omgivningen 

inte kan tolka och förstå eleven trots hjälpmedel. Pedagogerna vill ha mer stöd i vilka 

kommunikationshjälpmedel som finns.   

4.3.1. Kommunikation 

Flertalet av pedagogerna ser kommunikation som avgörande och att eleverna måste ges 

möjlighet till att kommunicera sina behov och känslor. De ser kommunikation som ett sätt att 

förmedla sig på men på olika sätt. Maria ser en utveckling av elevernas kommunikation när de 

ges tillgång till olika kommunikativa verktyg. Hon har arbetat med elever med autism och vet 

därför genom erfarenhet att kommunikationen måste hitta andra vägar än det verbala talet.  

 

Enligt Berit innefattar kommunikation verbalt tal, samtal, samspel och ibland med hjälp av 

bildstöd och stödtecken. Hon säger sig vara lite yrkesskadad då hon tror att andra människor 

bara skulle tänka på det verbala talet. Hon påpekar att hon hela tiden måste tänka i ett vidare 

perspektiv, att kommunikation är grunden till allt lärande. Hon citerar en person som hon inte 

kommer ihåg namnet på som sa ” bara för att man inte har ett verbalt tal, så betyder det inte 

att man inte har någonting att säga”. Hon anser att den meningen är en målande beskrivning.  

 



32 

 

Jag tänker att... ger man kommunikativa verktyg, då brukar det ske enorm utveckling... 

Inte bara kring talet eller kommunikation och samspel utan, det blir ringar på vattnet. 

Det blir ju så att individen mår bättre. Jag tänker att kommunikation sker hela tiden.  

 

Samspel och kommunikation hör ihop menar Alva. Att eleverna ska kunna uttrycka vad de 

vill och vad de inte vill poängterar hon som det viktigaste. Maja ser att eleven ofta söker den 

vuxne i samspel och kommunikation. Det gäller att som pedagog tolka elevens olika sätt att ta 

kontakt. Många elever använder tecken, pekprat och PODD1. Maja som arbetar med elever på 

tidig utvecklingsnivå, menar att ögonkontakt och kroppsspråk är kommunikation. Hon lyfter 

även det verbala talet men påvisar även vikten av att visa konkret. 

 

Egentligen tycker jag så här, många gånger använder vi tecken bilder och språk ... allt i 

ett på något vis. För alla vägar till kommunikation är bra. Många gånger... så kan det 

behövas att man fysiskt visar, var är det vi ska någonstans? 

 

Maria berättar vidare att ha en struktur och en tydlighet i vardagen med hjälp av schema i 

olika former, portabla scheman och veckoschema handlar om kommunikation. De använder 

samtalskartor (på slöjden) och situationskartor (samling). De använder inprintbilder2.  

4.3.2. Kommunikationshjälpmedel  

Berit använder bildstöd, stödtecken och det talade ordet. De använder också pratkartor, 

kommunikationskartor och samtalskartor. Även Amelias träningsklass använder bilder. Dock 

är det svårt då en elev bara knölar ihop kartan och slänger iväg den. Eleven visar när han inte 

vill något, både med kroppsspråket och säger nää vilket Amelia tycker är bra. Berit ser bara 

fördelar med de kommunikationshjälpmedel som de använder.  

Maria tycker att tillgängligheten på hennes skola i kommunikationshjälpmedel är bra. De har 

märkt upp med bilder och tydliggör vad som ska hända i varje rum. De använder bilder i hela 

skolmiljön och de har även bilder på all personal.  

 

Eleverna har alltid tillgång till alla kommunikationshjälpmedel. Det sitter uppsatt i rummet 

och i korridoren betonar Berit. Hon lyfter att hon skulle vilja ha det uppsatt överallt så att 

eleven kan peka och prata. Det är en av svårigheterna menar Berit, att alla är olika och det är 

svårt att välja bilder så det passar alla. Att få eleverna med när kartorna ska göras är svårt, 

menar Berit. Då får Berit anpassa och göra om kartorna eftersom, lägga till nya ord och bilder 

och byta ut. Hon ser sådan nytta av bildstödet och att det gör att samspelet utvecklas. Hon 

berättar att hon ofta tänker tillbaka på innan de arbetade med kommunikationskartor hur 

eleverna måste ha haft svårt att kunna berätta saker och att många saker har blivit 

missuppfattade från hennes sida. Hon tror att många oönskade beteenden blivit ett resultat av 

bristande kommunikation tidigare. Nu kan hennes elever tala om vad de vill och inte vill, vad 

de känner och inte känner.   

… det har jag lärt mig genom åren att det är ju minst lika viktigt eller ännu viktigare att 

tala om att man inte vill. Då måste man ju ge verktyg för det. 

                                                
1 PODD, Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display. PODD är bildstöd i olika pärmar beroende 

utvecklingsnivå. Det är till för barn och personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk.  

http://www.abilia.com/sv/produkt/podd). 
2 In Print är ett redskap där du kan skapa bildstöd t ex kommunikationskartor, kort, scheman, sociala berättelser, 

instruktioner, böcker. www.symbolbruket.se 
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Berit minns en gång när en flicka hade en kommunikationskarta. Hon pekade på mamma hela 

tiden. Men pedagogerna förstod henne inte. När hon sedan fick sin pärm med olika bilder och 

olika situationskartor, kunde flickan peka först på mamma, sen på taxi, sen på fritidssymbolen 

och sist på? Det hon ville veta var om det var mamma som skulle hämta på fritids. Genom att 

ge henne olika kartor med olika symboler kunde Berit tolka flickans fråga. Det är viktigt 

poängterar Berit att arbeta in förståelsen av varje bild i kartan eftersom det inte är självklart 

för eleven att förstå en bild.  

I Hennas grupp finns elever med annat modersmål. En elev har utvecklat sitt verbala språk 

mycket på det sista året. Han kan återberätta vad som hänt hemma och se framåt.  De 

använder dagböcker, där de klistrar in bilder, både vanliga kort som de tagit och 

pictogrambilder. De har dagboksskrivandet som ett arbetspass på eftermiddagen. Då får 

eleverna klistra in bilder och berätta vad de gjort under dagen. De använder tecken, bilder, 

filmer och foton i träningsklassen. De använder även ordbilder. Eleverna växer då och blir 

jättestolta när de känner igen en ordbild.  

 

Och dom här barnen måste också få visa att dom är duktig och få bekräftelse.   

 

Två av pedagogerna använder konkret material som signalerar i form av saker till elever på 

tidig utvecklingsnivå. T.ex. en sked för mat eller en blöja för blöjbyte. Båda pedagogerna 

lyfter den fysiska miljön kring barnet som en faktor för framgång. Eleverna kan använda 

saker i miljön för att kommunicera, för att förmedla sig med pedagogerna. En pedagog säger 

att hon blir lycklig när eleverna och hon kan kommunicera med varandra. En svårighet som 

en pedagog lyfter är att hon hela tiden måste vara nära eleverna i alla situationer vilket inte 

främjar kommunikation med andra. Hon skulle vilja vara mer delaktig i grundskolans 

aktiviteter då träningsskolans och grundskolans elever skulle kunna mötas.  

 

Amelia använder sociala berättelser 3 och seriesamtal men inte i samma utsträckning som 

förut. De använder det för att förklara hur man gör istället. De använder appen Ritprata på 

Ipad. En pojke i gruppen har förut skrämt de andra eleverna i skolan. De ritade upp vad som 

hände när han gjorde detta.  

 

… en berättelse med en bild på någon som skrämmer någon och ungefär vad folk 

tänker, då förstod han att det där var ju inget bra. Men så länge vi pratade om det 

förstod han ju inte, men det vart så tydligt. 

 

Alva har också arbetat lite med sociala berättelser och seriesamtal. Hon är osäker på de elever 

som hon har idag om de kan tolka en bild. De har även arbetat med ett material som handlar 

om att förstå sig själv och reda ut vilka känslor som är vad. Är jag arg, är jag rädd, är jag 

frustrerad? Detta måste förstås innan man kan förstå andra är menar Alva.  

4.3.3. Bildstöd 

Flertalet av pedagogerna använder bilder, schema med pictogrambilder, Ipad, fotografier för 

att förstärka kommunikationen visuellt. Henna anser att bilder fångar elevernas intresse. En 

elev som hon har i sin grupp säger ingenting utan sina bilder. De skapar det mesta av sitt 

material själva.  

 

                                                
3 Sociala berättelser är skrivna och ritade små berättelser som används för att förklara situationer och hur 

andra tänker och känner. Seriesamtal är ritsagor som kan användas för att visualisera kommande händelser 

och aktiviteter. http://www.ritprata.se/ 
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Berit har gjort olika speciella kommunikationskartor som är individuellt uppbyggda utifrån 

Blissmodellen. Det är meningsuppbyggnaden man tränar betonar Berit. En elev kunde inte 

bläddra i en pärm, för då tappade eleven tråden. Istället fick eleven en karta med sina bilder, 

olika kartor för olika situationer under dagen.  

 

Maria menar att hennes elever inte har någon naturlig samtalsmotor. Utan att hon får locka 

och visa. Kan du peka? Kan du visa? Hon får uppmuntra eleverna för de vill inte självmant 

berätta. De använder istället bilder och ordbilder. I samlingen arbetar eleverna tillsammans. 

De pratar om vilken dag det är och sen vad det blir för mat. De har även bilder på schemat 

vilken pedagog de ska äta tillsammans med. De har även enskilda schemabilder. De använder 

en tydliggörande pedagogik med mycket bildstöd. 

 

Amelia menar att bilder fungerar bra. Stödtecken är också något som de använder. I förra 

gruppen fanns en elev som inte ville tala fast han kunde. Då fick han en bild i sin hand, bild 

på tala, och då pratade han. Det blev bättre och bättre berättar Amelia. Bilderna brukar 

Amelia använda på samlingen. Sen har de en bildkarta för matsalen. De använder även bilder 

kring vardagssituationer med olika begrepp som eleven känner igen.  

 

Saker som han känner igen, bilder på hemma och du vet... så … men de här ska leva 

liksom och finnas med så mycket som möjligt. Eftersom det är så svårt att göra sig 

förstådd. 

 

Alva berättar att de använder personligt återberättande. Eleverna har dagböcker där de klistrar 

in pictogrambilder. Då får de träna att återberätta. Sen ställer pedagogerna frågor, var det 

roligt? Var det tråkigt? De försöker få igång ett samtal. De använder även 

kommunikationskartor och bilder.  

I Marias grupp används både det verbala talet och hjälp av individuella anpassade 

kommunikationshjälpmedel. Just nu arbetar hon tillsammans med eleven med en anpassad 

kommunikationspärm. Det är olika kategorier som mat, aktiviteter, rastaktiviteter, personer 

och så vidare i pärmen. Den följer eleven hela dagen, både på skolan och hemma. De har ett 

låst skåp där det finns olika rastaktiviteter. Där får eleven visa vad den vill göra genom att se 

sakerna på en bild. Eleven väljer genom att peka.   

 

Henna använder både bilder, filmer, tecken som stöd och kroppsspråket. Hon betonar vikten 

av att eleverna lär sig genom repetition.  

 

Om man tänker inlärning och kommunikation så är det ju det repetera och se saker 

många, många gånger 

4.3.4. Kommunikativa färdigheter med stöd av pedagog 

Berit ser att det är viktigt att pedagogerna ger eleverna verktygen för att kunna samspela. De 

har arbetat med PECS 4. Dock tyckte pedagogerna att det blev en envägskommunikation. Det 

mesta handlade, enligt Berit om att eleven kunde be om att få olika saker. De fördjupade sig i 

olika kommunikationssätt och bestämde sig för pekprat och kommunikationskartor. Kartorna 

ger ett rikare språk och hjälper eleven att hålla sig till ämnet menar Berit. Hon lyfter att det är 

ett tidskrävande arbete att göra bildpärmar till alla elever. Hon säger även att det är de som 

                                                
4 PECS, Picture Exchange Communication System är en AKK-metod som främjar kommunikationsinlärning. 

Genom metoden lär sig barnen att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer 

http://papunet.net/svenska/information/pecs-metoden-stoder-kommunikationsinlarning-med-bilder. 
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arbetar med eleven som kan tolka och samspela bäst med eleven. Då ser Berit sig som en 

vuxen som översätter när andra inte förstår en elev. Hon säger att det inte är så kul alla 

gånger. Omgivningen behöver ha hjälp av ett verktyg för att kunna förstå eleven.  
 

… då måste man hitta strategier att man faktiskt ser tillgång att det kan gynna en. Det 

var inte bara att man ville begära: jag vill ha. Utan att man faktiskt ville tala om man 

hade ont. Eller att man ville prata om sina känslor på en väldigt grundläggande nivå. 

Att man kunde ställa frågor. När kommer mamma? 

Siv ser ibland att elever blir missförstådda. Detta gör att de inte vågar ta kontakt med andra 

och att mottagaren kanske inte förstår tecken som stöd. Även hon ser svårigheter för eleverna 

att läsa av andra människor i omgivningen. Dock ser hon även hur svårt det ibland blir för 

omgivningen att förstå eleverna i träningsskolan. 

 

Det kräver ju en omgivning som anpassar sig efter personen. Att omgivningen skaffar 

sig redskap att förstå personen. 

 

Alva ser också vikten av att ge eleven verktygen för kommunikation. Det är upp till 

pedagogen att hitta sätt som eleverna kan kommunicera med. Hon betonar vikten att hitta ett 

kommunikationshjälpmedel som eleverna accepterar, som de känner sig trygga i att använda. 

Det är hennes roll att vara en länk mellan elever för att eleverna ska få vara med och att de ska 

få känna att de duger precis som de är. Det är ett stort ansvar, menar hon, då eleverna inte 

klarar av den interaktionen själv. Hon ser att vissa elever inte använder tecken. De kanske 

förstår men vill inte använda det själv.  

 

 

… man ger verktyg som en bild på en boll. Säger till eleven eller ska vi gå och fråga den 

om den vill spela med dig? Så kan man försöka få eleven att lämna över bilden på 

bollen och har man tur förstår mottagaren vad som menas. Det är svårt med 

kommunikation.  

 

Maria arbetar hela tiden utifrån elevens behov och intresseområden. De förbereder elever med 

nya bilder genom att arbeta med föremålet. De använder fotografier över olika ställen som de 

ska besöka. De introducerar en ny bild som en förberedelse i arbetsstunden. Sen använder de 

bilden när de kommit till stället som de ska besöka. Allt för att få den röda tråden och göra 

eleven uppmärksam på att ”stället” är lika i verkligheten som på bilden. Hon påpekar vikten 

av att personalen inte går och pratar hela tiden med varandra. Det är ett störande moment för 

eleverna.  

Vi håller inte på att prata med varandra annat än det vi behöver säga --- Dom 

(eleverna) får ju inget sammanhang i det. De blir bara frustrerade, dom tar in allting så 

här som svampar och så ska de sortera det. 

 

Siv menar att pedagogernas roll blir att ge eleverna redskap till att förstå kommunikation och 

att förmedla kommunikation. I hennes grupp använder de dagsschema med bildstöd. De 

använder även bildknippen, i ett nyckelband runt halsen så att bilderna alltid är med eleven 

hela tiden. De använder samtalskartor och använder tecken för att förstärka.  

 

Om vi ska gå till affären och handla så har vi en bild på där det står ICA, sen har vi en 

bild på kundkorgen och bild på olika frukter, vilka vi ska handla, så att man enkelt ska 

kunna visa för att eleven ska kunna bli mer aktiv.  
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Alva ser att elever har misslyckats i sin kommunikation så många gånger att de inte vill prata 

och ta kontakt. Hon menar att om man hittar något som fungerar får det ta tid, för hon ser det 

som det viktigaste för eleverna att kunna kommunicera. Hon ser det som grunden till allt. De 

har försökt med olika stöd som bilder, schema och stundvis tecken. Hon ser svårigheterna 

med att hitta ett kommunikationssätt som eleven tar.  

Det gäller att ösa på med det man kan för rätt var det är kanske man upptäcker att dom 

fastnar med nåt. Jag tror inte på det här att bara hålla sig till en sak. Utan man kan nog 

prova många olika stöd, tror jag. 

 

Maria fortsätter att en elev på träningsskolan har en individanpassad kommunikationspärm 

som innehåller fotografiska bilder som är anpassade efter elevens behov, erfarenheter och 

intressen. Den har eleven med sig både på skolan och hemma. Hon använder även mycket 

uppmuntran och verbal förstärkning. Genom positiv förstärkning som ”Give me five”, vad 

duktig du är (visar tecknet för duktig) i arbetssituationer gör att de får effekter hos eleven. Det 

är i de situationerna som teaterapan i en får komma fram avslutar Maja.  

 

Maja menar att vi övertolkar mycket som pedagoger. Vi gör det menar hon, för att vi ser att 

det ger resultat. Ofta, menar hon ser vi att vi är på rätt väg genom att se eleverna i ögonen och 

tyder deras kroppsspråk. Det är viktigt att visa som pedagog att du är närvarande och inte 

upptagen med annat oviktigt.  

 

Man får verkligen läsa in alla saker. Så jag kan känna att det är det första vi gör. Vi 

övertolkar. Är det så nån vill kommunicera eller ta kontakt, då är det jätteviktigt att du 

är lyhörd och ser det. Du kan ju inte stå och prata med nån kollega eller titta på nån 

telefon utan du måste vara här och nu och vara med. Och ge respons. Det är absolut det 

viktigaste för att fortsätta kommunikationen. 

 

Majas elever kan använda sina kommunikationspärmar. Eleven går fram och hämtar den när 

den vill säga något till någon. Eleven visar vad han vill. Ofta visar elever med kroppsspråket 

vad de vill, det gäller att som pedagog vara uppmärksam på små signaler menar hon. Siv ser 

att vara lyhörd som viktigt när eleverna initierar kontakt. Vissa kan verbalt uttrycka sig, vissa 

kan ge en bild och någon gör ett tecken. Att man som pedagog måste ha alla känselspröt ute 

och läsa av vad eleven vill säga. Alva betonar att det är ofta de vuxna som initierar kontakt.  

 

Två av pedagogerna beskriver att mycket ligger på dem som pedagoger vilka 

kommunikationshjälpmedel eleven får. Vissa elever får kommunikationshjälpmedel 

förskrivna av habiliteringen men då är det föräldrar som vet vilket hjälpmedel de vill ha till 

sitt barn. Detta sker i liten utsträckning. Henna menar att ibland har hon en känsla att eleven 

skulle behöva ett visst hjälpmedel. Då får hon ta kontakt med föräldrar och habiliteringen.  

För det är mycket det där, man måste liksom hitta vägarna själv också. 

Henna ser kommunikationen som väldigt individuell. Några elever pockar hela tiden på att få 

prata och sen har de någon som inte alls tar kontakt. Då använder hon gärna något hjälpmedel, 

som en docka eller någon annan leksak för att fånga uppmärksamheten. Eleverna måste få 

verktygen som kan vara tecken som stöd. Sen använder de kommunikationskartor vilka 

eleverna är med och tillverkar ibland. 
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Då blir det liksom ändå mer värdefull och kommer till nytta när dom är delaktig i att 

göra kartorna också. 

 

Amelias grupp arbetar mer tillsammans än en till en för att underlätta kommunikation och för 

att eleverna ska få höra språket i olika situationer. I samlingen är det mycket kommunikation. 

Eleverna får berätta vad de gjorde hemma igår och de använder bilder att peka på. De 

använder dagböcker som kommunikation mellan hemmet och skolan. De använder 

pictogrambilder och inprintbilder.  

 

Maja börjar att träna att samtala i arbetsstunden. Då gör de tecken och eleven får härma och 

göra ”lika”. Det som är viktigt, tycker Maja är att kommunikation sker i samspelet med andra. 

Kanske vore det bättre, funderar hon, att lyfta ut det i den verkliga vardagen där man är och 

gör saker tillsammans. Då ser hon en mening med bilder, tecknet eller ordet. Eller varför inte 

alla tre samtidigt? Maja använder situationskartor och kommunikationen är personlig. Alla 

elever har olika sätt att kommunicera och de gör det utifrån vad de ser att eleven tar till sig.  

En elev som Amelia har vill gärna berätta om nya kläder som hon fått. Flickan använder 

inprintbilder i andra situationer, men när det gäller kläder är motivationen så stor att det går av 

sig själv. Amelia berättar även att flickans röst blir starkare. Hon ser att uppmuntran och att 

man låter intresserad och glad gör att flickan glömmer bort att vara blyg.  

… man måste ju försöka få dem att inte uppfatta det som en kravsituation.  

4.3.5. Pedagogiska utmaningar med kommunikationshjälpmedel 

I Hennas grupp kommunicerar alla med tecken och bilder. Hon ser att det är lättare för en elev 

att kommunicera med henne eller någon av dom andra pedagogerna. Det är dock svårare att 

föra en längre konversation med en jämnårig elev. Kortare stunder kan de peka och prata men 

det är svårt när mottagaren inte vill prata just då. Ofta får de som pedagoger vara med och 

översätta och hjälpa till att få svar. I grundskolan, där träningsskolan är integrerad, finns 

tillfällen då de olika grupperna möts. Det som gör det svårt, menar Henna är att omgivningen 

inte förstår tecken och ibland har eleverna egna tecken och då gäller det att hon som pedagog 

är med och tolkar.  

 

Dom kan ju inte föra en konversation själv. Dom måste ju ha med oss som stöd och 

hjälp hela tiden.  

 

Maria ser också svårigheter i att lägga in alla bilder som eleven behöver i en samtalskarta. De 

försöker ständigt uppdatera och ligga steget före. Det är viktigt lyfter hon att eleven inte heller 

ska ha fler bilder än den kan tolka. Även Siv tror att bilder kan göra att eleven kan 

kommunicera med omgivningen. Samtidigt ser hon begränsningen i om eleven inte har alla 

bilder den behöver. Hon ser att omgivningen måste hitta vägar och lösningar.  

 

Ge redskap som man kan ha i olika situationer. Kommunikation är ju liksom otroligt 

viktigt för hela livet. 

 

Alva menar att ibland styr vi eleverna då vi väljer ut vad de kan säga. Hon ser varje dag som 

en utmaning. Det gäller som pedagog att ha både tålamod, kunskap och fantasi. Ofta får hon 

försöka koppla ihop det eleven försöker säga med något hon vet att eleven varit med om. 

Ibland går det, ibland inte.   
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Men det där är ju också lite etiskt man styr ju liksom ganska mycket som pedagog när 

man gör sådana här verktyg. I och med att man styr det dom kan säga eller det dom har 

möjlighet att säga. 

 

Henna arbetar med kommunikationskartor. Det är svårt för eleverna att ha med kartorna hela 

tiden. Det blir även många olika kartor vid olika situationer. De vill arbeta så att eleven hela 

tiden har sin pärm med sig hela dagen, men dit har de inte kommit. Eleverna använder mycket 

kroppsspråk och ibland vill eleverna inte ha kartorna. Amelia beskriver att det är svårt att ta 

med kommunikationshjälpmedlen då de är skrymmande och tunga. Det som är svårt är hur de 

ska förvara materialet och bygga upp ett system som blir tillgängligt överallt, hela tiden. 

Maria ser också vikten av att kommunikationen ska följa med eleven hela tiden, över hela 

dygnet på alla ställen. Det är även viktigt att tänka sig för vad eleven behöver, Hur kan den 

här eleven kommunicera? Vilket behov av kommunikationshjälpmedel finns? Det är även 

svårt när vikarier inte har kunskapen och tiden inte finns att stötta dem i arbetet.  Henna skulle 

vilja se att även föräldrarna också får utbildning i hur kartorna ska användas så det blir ett 

redskap hemma också. Det är viktigt att det är samma på skolan och hemma poängterar hon.  

Flertalet av pedagogerna vill ha mer utbildning och stöd kring vilka 

kommunikationshjälpmedel som finns att tillgå. Vissa av pedagogerna lyfter habiliteringens 

stöd. Henna har några elever, vars föräldrar inte har kontakt med habiliteringen vilket gör att 

de inte får stöttning, vilket blir orättvist menar hon. Henna ser också att hon behöver stöd i 

vad som finns att erbjuda. De har kontakt med habiliteringen men känner att det skulle behöva 

komma någon och berätta vad som finns för eleverna. Några grupper har pengar att köpa nya 

tekniska hjälpmedel, nya appar och vissa grupper finns inte resurserna. Maria lyfter att 

utveckling kring tekniska hjälpmedel går fort och hon är orolig att de har missat något 

hjälpmedel. Någon pedagog blir osäker om det finns något hjälpmedel som skulle passa 

eleven bättre.  

 

Flera av pedagogerna lyfter den stora utmaningen att få eleverna att förstå vad 

kommunikationshjälpmedlet ska användas till och att de ibland inte förstår meningen med att 

kommunicera. Sen får de som pedagog våga prova och våga utmana utan att se det som ett 

misslyckande om inte eleven vill använda kommunikationshjälpmedlet. De menar att det 

gäller att inte ge upp för tidigt, och att det är bra att kombinera olika hjälpmedel. Alva anser 

att det är viktigt att inte göra allt som eleverna vill, utan att vänta ut eleverna. Ibland känner 

hon att hon och eleverna i den lilla gruppen känner varandra så väl, så att eleverna inte ens 

behöver säga något, pedagogen vet redan. 

Det kan ju vara bra att man kan tolka eleverna men det är ju ingenting som den eleven 

har någon glädje av i ett annat sammanhang. Och där blev vi lite, vi kom på oss själv, 

att nä vi får nog att ta och utmana den eleven lite mer. 

Berit önskar att hon skulle få eleverna att inse att kommunikationshjälpmedel skulle vara en 

naturlig del av vardagen. Hon skulle vilja ha det mer visuellt, där det skulle finnas en 

situationskarta överallt i skolan för alla.  

Kommunikativt bildstöd som man kan peka på bilder, nån knippa eller nåt så man kan 

ställa frågor eller svara på frågor... det är då när den riktiga kommunikationen sker 

och inkluderingen, när alla kan prata med alla. Och så är det ju inte riktigt i 

verkligheten. 
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Det är även av vikt, menar Berit att man måste ge verktygen för att kunna kommunicera. Om 

stödtecken behövs och ingen förstår. Då måste vi som pedagoger se till att det finns andra sätt 

att kommunicera, med andra verktyg. 

 

… då har man insett att det är grunden till allt. Kommunikation är grunden till allt. 

 

Amelia påpekar även att det är svårt att komma ihåg att använda kommunikationshjälpmedlet. 

Hon tycker inte eleverna gör det utan att det åligger de vuxna. För att det ska fungera måste 

alla vara delaktiga i användandet av hjälpmedlet. I Amelias elevgrupp finns två elever vilket 

medför att det finns få elever att kommunicera med, vilket hon lyfter som en svårighet. 

Henna lyfter att det tar tid att arbeta in nya hjälpmedel. Dock lyfter hon även svårigheterna i 

kommunikation med t.ex. de andra ämneslärarna för eleverna. Det är svårt resterande av 

lärarna på skolan inte vet vad en kommunikationskarta är, vilket gör det svårt för eleverna att 

kunna kommunicera på t.ex. slöjden och idrotten.  

 

Samtidigt ligger svårigheten i att inte veta om eleven kan tolka bilderna riktigt, menar Alva. 

Kommunikationen sker även mest på pedagogernas initiativ. De försöker att använda 

berättelser och sagoböcker att samtala om. Eftersom flera av eleverna har annat modersmål 

försöker de vara tillsammans med den andra gruppen mycket, så att eleverna ska få höra 

svenska. De hör det inte hemma och med en liten klass så får de inte höra svenska så mycket 

annars, menar Alva. Hon säger att hon tror att det är ännu svårare att lära sig då.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ger pedagogerna eleverna tillgång till olika kommunikativa verktyg för 

att de ska kunna förmedla vad de vill och inte vill. Dock ser det olika ut på olika skolor. 

Olika kommunikationsverktyg används som t.ex. bildstöd, tecken som stöd, samtalskartor, 

kommunikationspärmar, PODD och dagsschema. Pedagogerna arbetar utifrån elevens 

intressen och skapar tillfällen att eleverna får lyckas. En del pedagoger tycker att de styr 

samtalet då de tillverkar bildkartor. En annan svårighet är att alltid ha 

kommunikationshjälpmedlet med sig menar pedagogerna då det blir skymmande och jobbigt 

att bära med i alla situationer.   

4.3.6. Analys 

Insatser för personer med utvecklingsstörning innefattar små framsteg och det är viktigt att ge 

stöd och hjälp för att eleverna ska utveckla den kommunikativa förmågan. (Heister Trygg & 

Andersson, 2003). Pedagogerna visar stöd genom att finnas där, att tillhandahålla olika 

kommunikationshjälpmedel för varje enskild elev. Två av pedagoger tog upp att de använder 

saker som signalerar som Wilder (2014) betonar för elever på låg utvecklingsnivå. Wilder 

framhåller vidare vikten av att använda konkreta föremål som symboliserar olika aktiviteter 

för barn med flerfunktionsnedsättningar. Det är viktigt att som pedagog få respons på 

kommunikation men att samtidigt vara lyhörd inför små signaler.  

Flertalet pedagoger tar upp olika hjälpmedel som används för att stärka barns sociala 

förståelse i träningsskolan, vilket man kan se som ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, 

Persson, & Rosenqvist, 2001). De tar upp användandet av bildstöd, tecken som stöd, PODD 

och Ipad. I undersökningen framkommer att stödtecken används mer eller mindre i alla 

vardagliga situationer för att förstärka. Liljegren (2000) lyfter att en god kommunikation 

måste finnas mellan pedagog och elev. Hela kroppsspråket med miner, gester och tonfall ska 

användas. Gerland och Aspeflo (2009) poängterar betydelsen av att använda visuella 

hjälpmedel. Konkreta bilder på situationer, vad som ska hända, vad som förväntas av barnet 
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och att pedagogen hjälper barnet att reflektera över situationer. Några av pedagogerna ser 

tiden att skapa dessa visuella bilder som tidskrävande. Även Lundgren (2006) betonar en 

tydliggörande pedagogik och tydliga strukturer, med konkreta föremål eller grafisk 

kommunikation är till hjälp för barn/elever i svårigheter i kommunikation. Även Skolverket 

(2012) visar betydelsen av att eleverna kan förstå och göra sig förstådd. De visar på olika sätt 

att komplettera med bilder, text, TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. 

I Läroplanen för särskolan (2011) betonas alternativa kommunikationsvägar, vilket 

pedagogerna i undersökningen använder i skiftande utsträckning. Det pedagogerna använder 

är anpassade efter elevens behov, men ibland känner de sig osäkra vilka hjälpmedel som 

finns. Några av pedagogerna känner att de själva skulle behöva mer stöd kring vilka 

hjälpmedel som finns att tillgå vad gällande kommunikation. Hjälpen från habiliteringen ses 

otillräcklig för de flesta.  

BRO, Brukaren, Redskapen och Omgivningen behövs för att ersätta eller komplettera 

bristande tal och språk i kommunikation mellan människor (Heister Trygg, Andersson, 2009). 

Wilder (2014) påpekar att AKK, alternativ kompletterande kommunikation kan ske både med 

hjälpmedel och utan. Det är viktigt att lusten att kommunicera finns menar Heister Trygg och 

Andersson. Dock menar Von Tetzchner och Martinsen (2002) att det är betydelsefullt att 

använda samma slags bilder hemma och på skolan. Svårigheten i detta är, tycker några 

pedagoger, att kommunikationshjälpmedlet följer med både hemma och i skolan. Det är ofta 

bildpärmar eller Ipads som ska kommas ihåg och bäras med, vilket lätt glöms bort.   

Pedagogerna använder bildstöd i stor utsträckning men några skolor har kommit längre i sitt 

användande och sitt tänk kring bildstöd och samtalskartor. Gerland och Aspeflo (2009) ser 

kombinationen av hjälpmedel, anpassningar av miljö som betydelsefullt. Några pedagoger 

lyfter sin egen roll i miljön. Att deras förhållningssätt och deras vilja att förstå ger eleverna 

större möjligheter att kommunicera. Van Der Schuit et al. (2010) menar att miljön kring 

barnet och med individuell stöttning kan de lära sig använda olika sorters kommunikation. 

Där interaktionen mellan elev och elev, samt mellan elev och lärare. Det är viktigt i det 

relationella perspektivet att se vad som sker i mötet med eleven, pedagogens och miljöns 

betydelse menar Emanuelsson et al (2007).  

Forskningen visar att elever med funktionsnedsättningar gjort större framsteg om de vistats i 

en inkluderande miljö (Östlund, 2012). Två skolor har ett aktivt samarbete med grundskolan 

där de gör olika saker tillsammans med grundskolan och då alla elever får tillfälle att mötas.  

Ibland behöver barn mer eller mindre hjälp, som Vygotskij (i Säljö 2000) betonar. Det är i 

barnets närmaste utvecklingszon som det utvecklas och förändras. Genom observationer 

(Granlund, 2009) kan pedagogerna se i vilka situationer barnet behöver mer stöd. En pedagog 

beskriver hur hon hjälper eleven en bit på vägen, men samtidigt ger eleven tid att själv klara 

av olika uppgifter för att på detta sätt känna sig värdefull. En annan pedagog lyfter att ge 

eleven utmaningar som viktigt.  
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5. Diskussion 
Syftet med studien är att identifiera och beskriva olika arbetssätt som praktiseras i svenska 

träningsskolan för att främja elevers samspel med andra inom ramen för ämnesområdet 

kommunikation och mer specifikt samtala och samspela. I detta avsnitt diskuteras studiens 

resultat kring några viktiga punkter rörande sociala samspel, svårigheter i sociala samspel och 

hjälpmedel i kommunikation i relation till tidigare forskning, särskolans läroplan samt de 

teoretiska utgångspunkterna. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  

Här följer några slutsatser av studien: 

 Pedagogens roll i sociala samspel: Pedagogernas bemötande och förhållningssätt 

spelar stor roll i sociala samspel (Björck-Åkesson & Lillvist, 2009, Säljö, 2005). 

Pedagogens framträdande roll är att fokusera på elevernas intressen och positiva sidor. 

Pedagogerna ser sig själva som en kommunikativ tolk i alla situationer och ger 

eleverna möjligheter till olika möten där de tränar samspel. En tolkning är att beroende 

på hur särskolan och grundskolan samarbetar så ges det olika förutsättningar för 

eleverna. Detta medför att tillfällen till samspel utanför klassrummet varierar mellan 

skolorna. 

 

 Svårigheter visar sig olika beroende på elev: Det som framträder mest när 

pedagogerna berättar är att eleverna kan både använda ett utåtagerande beteende 

samtidigt som de kan inta en mer passiv roll. En tolkning blir att det är viktigt att läsa 

av elevens behov och vara lyhörd inför dessa. Eleven måste få sina känslor bekräftade 

för att samspel ska kunna ske (Luttropp, 2009). 

 

 Val av kommunikationshjälpmedel: Flera av pedagogerna känner sig osäkra vilka 

kommunikationshjälpmedel som finns och vilket som bäst skulle passa elevens behov. 

Vissa pedagoger känner att de styr kommunikationen då de väljer ut bilder och 

tillverkar samtalskartor. En tolkning är att det beror på vilken pedagog eleven möter 

och vilket engagemang pedagogen har vilken stöttning eleven får i sin kommunikation 

(Heister Trygg, 2003). 

5.1. Sociala samspel  

Det är genom kommunikation och språk som människor utvecklas och kommunikation ses 

som grundläggande (Ahlberg, 2013). Även i det sociokulturella perspektivet är samspel och 

kommunikation centralt (Säljö, 2005).  

 

Forskning och studiens resultat visar att pedagogernas beskrivningar av vikten av bekräftelse 

för elever i träningsskolan spelar stor roll i sociala samspel med andra. De är också överens 

om att vuxna ska fokusera på elevernas positiva sidor. Om pedagoger utgår från dessa kan de 

stärka elevernas förmågor till att samspela och kommunicera, vilket flera pedagoger lyfter 

fram. Hur vuxna bemöter barn påverkar hur barnens förmåga till samspel och kommunikation 

underlättas (Björck-Åkesson & Lillvist, 2009 och Säljö, 2005).  

 

I studien framkommer att pedagogerna utgår utifrån elevernas intressen vid planering och 

detta skapar möjligheter för eleverna att mötas i sociala samspel. Pedagogerna talar om vikten 

att ha andra elever som förebilder. Enligt min mening behöver pedagogerna förutsättningar 

för detta arbete genom resurser för kompetensutveckling, material och hjälpmedel. Vygotskijs 

(i Bråten, 1996) betonar pedagogernas kompetens då de ska hjälpa barnet att utveckla olika 

kompetenser. 
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Det poängteras även i Skollagen (2010:800) att relationer med pedagogerna och pedagogernas 

förhållningssätt spelar stor roll i hur eleverna trivs på skolan. Pedagogerna i studien lyfter sin 

roll i att vara närvarande och en kommunikativ tolk i alla situationer, men där de även ser 

vikten att stå tillbaka och låta eleven ta plats och lyckas på egen hand. Eilard (2010) och 

Bråten (1996) framhåller att det är viktigt att pedagogerna visar att de bryr sig om eleverna 

och genom detta bygger relationer med dem. Pedagogerna talar främst ur ett relationellt 

perspektiv, där eleven, pedagogen och miljön bildar en helhet.  

 

I studien framkommer att pedagogerna uppmärksammar och identifierar elevernas samspel 

och speciellt då elever inte vet hur de ska ta initiativ. Eleverna tar inte så mycket kontakt 

själva framkommer i studien och att mycket ansvar ligger på pedagogen att intressera eleven 

och skapa tillfällen att mötas. Pedagogernas arbete blir att skapa möjligheten att stimulera 

elever i träningsskolan genom turtagning i olika aktiviteter och i samspel med andra utifrån 

elevens behov och förutsättningar. Liljegren (2000) lyfter stöd och utmaning från pedagoger 

som de viktigaste delarna för att skapa sociala samspel. 

 

Göransson (1999) menar att det är viktigt för pedagoger att utveckla undervisningen som 

betonar elevernas samspel med varandra. Lärarens roll blir då att tillhandahålla material och 

skapa situationer som stimulerar eleverna till gemensamma aktiviteter och utforskande vilket 

är en utmaning för blivande speciallärare. Meningsfulla aktiviteter och samspel är viktigt och 

när inlärning sker i lekfulla former och eleverna får respons på sin kommunikation så 

utvecklas den språkliga förmågan. Resultatet visar att det ställs höga krav på pedagoger idag 

vad gällande teoretiska kunskaper men även en medvetenhet om sin egen roll i hur elevens 

förmåga till samspel och kommunikation utvecklas. 

 

Även Wilder (2014) påpekar vidare vikten av att pedagogens medverkan när barnet ska 

genomföra en uppgift som ligger precis utanför dess förmåga. Granlund (2009), Jönsson 

(2010), Nettelbladt och Salameh (2007) menar att det är i den närmaste utvecklingszonen som 

barnet lättast lär sig. De lyfter även vikten av att utmaningarna ska finnas och att kraven inte 

får vara för låga eller höga. Även detta handlar till stor del om resurser och hur skolan och 

pedagogerna ges möjligheter att tänka utanför boxen och skapa tillfällen för dessa elever att 

uppleva och upptäcka saker utanför sitt eget klassrum. Grunden för pedagogisk förståelse är 

att genom relationer skapa tillfällen för lärande i sociala samspel. Pedagoger måste som både 

Jönsson (2010) och Wilder (2014) lyfter se till barnens utvecklingsmöjlighet. De menar att 

Vygotskijs proximala utvecklingszon är av vikt eleverna (Säljö, 2000). Några av pedagogerna 

i studien lyfter utmaningar som en viktig del i arbetet med sociala samspel då de utmanar 

eleverna där de är. Dock är det tillfällen som ska skapas för detta och det är något som en 

pedagog lyfter som en svårighet. Enligt resultatet handlar det även om resurser, då vissa 

skolor har en budget för att eleverna i särskolan ska få vara aktiva i samhället och utnyttja 

t.ex. badhus, bibliotek och restauranger i sin närmiljö. Många skolor drar in på dessa tillfällen 

att vara delaktig i samhället och andra utflykter i närområdet pga. bristande resurser. 

Konsekvensen kan bli, enligt vad analysen visar, att eleverna ofta inte får göra detta varken på 

skoltid och det inte heller finns möjligheter att göra det på fritiden av olika orsaker.  

 

Läroplanen för särskolan (Skolverket, 2011) skriver fram språkets betydelse för elevens 

delaktighet i vardagen och i samhället. En möjlig tolkning av studien är att många elever i 

träningsskolan ofta har ett litet socialt nätverk kring sig utanför skolan. Vikten att 

pedagogerna i träningsskolan ger eleverna tillfällen att möta andra elever och annan personal. 

 



43 

 

Det är få pedagoger i undersökningen där de talar öppet om ett samarbete mellan särskolan 

och grundskolan. Frågan blir då hur eleverna ska få möjligheter till samspel när grupperna är 

små och där få elever är på samma nivå? Jag ser detta som en utmaning för pedagogerna i 

träningsskolan. Många ramfaktorer försvårar att arbeta utifrån ett relationellt perspektiv. 

Pedagogerna har svårt att möta allas behov av sociala samspel då gruppernas storlek och 

behov är så skiftande. Genom ett relationellt perspektiv (Emanuelsson, Persson, & 

Rosenqvist, 2001) menar de att detta sker i mötet med andra. Pedagogerna måste ge tillfällen 

till detta och skapa möjligheter för sociala samspel. Även inom olika områden som musik, 

slöjd och bild kan elever från träningsskolan och grundskolan mötas anser jag. Enligt Säljö 

(2005) betonar han att människan lär sig av andra och att delta i olika sammanhang. Även 

Östlund (2012) tar upp att det är genom delaktighet, att barnet är aktivt och engagerat i sin 

omgivning som det utvecklar sin förmåga.  Om grupperna inom träningsskolan är små måste 

pedagogerna vara ännu mer öppen för att hitta tillfällen för träningsskolans elever att mötas då 

en relation mellan en vuxen och en elev inte kan ersätta det som sker mellan jämnåriga 

(Östlund, 2005). Det talas om tillgång till olika miljöer och sociala situationer kan stärka 

elevernas sociala aktiviteter (Lillvist, 2009). Det är som Maria-Pia Gottberg (2010) betonar av 

vikt för pedagogerna att skapa en miljö för eleverna där de kan vara det bästa de kan vara.  

 

Relationerna med jämnåriga ses som mycket betydelsefull för att barns utveckling (Aksoy & 

Baran, 2010, Thuen, Bru & Ogden, 2007, Östlund, 2005). En hög personaltäthet inom 

grundsär och träningsskolan gör att eleverna får odelad uppmärksamhet vilket enligt Östlund 

(2005) vilket kan leda till en begränsning utifrån ett deltagande perspektiv. Klassrummet kan 

även bli ett hinder, menar han, i elevernas möjligheter till möten med grundskolans elever. 

Det är viktigt att förstå att en relation mellan en vuxen och en elev inte kan ersätta de möten 

som sker genom interaktion och samspel med jämnåriga. Där möjligheterna att skapa möten 

utanför de egna klasserna poängteras som viktiga. Forskningen visar att elever med mer 

omfattande funktionsnedsättningar gjorde större framsteg i sin språkutveckling när de vistades 

i en inkluderande miljö (Östlund, 2005).  

 

Genom att benämna elevernas känslor och samtidigt bekräfta dessa kan arbetet med elevernas 

empati byggas upp (Andersson, 2002). Pedagogerna är medvetna om detta och använder sig 

av att bekräfta och prata om känslor i vardagen. De lyfter även svårigheterna med att använda 

färdiga material då utbudet på material till träningsskolan är begränsat. Många gånger får 

material skapas utifrån elevens behov. Någon pedagog använder sig av bilder på barn som är 

ledsna och arga för att prata om känslor. Enligt resultatet är det ofta är det upp till varje 

pedagog att vara kreativ och hitta lösningar på hur det går att jobba med detta i verksamheten. 

I studien framkommer att respondenterna har ett stort behov att prata med andra pedagoger 

som arbetar på andra träningsskolor. Det är inte ett lätt arbete med elever i träningsskolan och 

ibland kan arbetet kännas ensamt och det behövs någon att reflektera med då varje enskild 

elevs behov ska mötas upp och allra helst när inte rätt förutsättningar finns.   

 

En mall hur pedagogerna arbetar med sociala samspel finns inte, framgår det av i studien. Allt 

handlar om elevens behov och förutsättningar. Pedagogerna talar om respekt, tillit och 

lyhördhet och samtidigt lyfter alla relationerna mellan pedagog och elev som grunden till att 

lyckas. Att söka nya vägar och att vara kreativ nämner en pedagog som det mest intressanta 

med arbetet i träningsskolan. Studien visar att erfarenheter av elever med utvecklingsstörning 

spelar stor roll i arbetet och där kollegerna i arbetslaget är viktiga. Det är genom mötet med 

andra som elever kan lära sig nya sätt att tänka och resonera. Det är viktigt att eleverna får 

samspela och kommunicera både med vuxna men även med andra elever i många olika 

situationer. Genom att se möjligheter och styrkor i stället för att se deras svårigheter kan 
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elevers samspelsförmåga främjas enligt mig. Jag ser tryggheten som grunden för att sedan 

kunna utveckla samspel och kommunikation. 

5.2. Svårigheter i sociala samspel 

Flertalet pedagoger benämner att eleverna inte har möjligheterna att kommunicera känslor och 

att detta gör att eleverna istället använder utåtagerande beteende som t.ex. skrik och slag. En 

pedagog lyfter att vissa elever blir passiva och att vi som pedagoger hela tiden måste vara 

aktiva och läsa av eleverna för att sätta in deras olika känslor i ett sammanhang. Känslor är 

något som är väldigt abstrakt och något som är svårt att arbeta med i träningsskolan 

framkommer i studien. Arbetsmaterialet som finns för särskolan också bristfälligt 

framkommer i resultatet. Det handlar mycket om att pedagogerna själva måste tillverka 

material och det är ett tidskrävande arbete. En pedagog lyfter fram att eleverna genom 

kommunikationshjälpmedel har fått en röst och kan samtala och benämna känslor i en helt 

annan utsträckning än tidigare. Detta har enligt henne minskat elevernas utåtagerande 

beteende.  

 

Pedagogerna beskriver elevernas olika svårigheter i sociala samspel som att eleverna bits, 

skriker, inte kan turas om och att de blir utåtagerande. De lyfter både problemen hos eleven 

men även att det kan vara svårigheter som uppstår i miljön tillsammans med dem som 

pedagoger. I studien ser pedagogerna sin roll att vara lyhörda inför elevens behov och läsa av 

elevernas behov just då. Genom att hjälpa och stötta elever i svårigheter i sociala samspel ges 

eleven möjligheter utifrån sina egna förutsättningar att möta andra i samspel (Howlin, Baron-

Cohen & Hadwin 2001) 

 

Att ha fingertoppskänsla är något som en pedagog i studien betonar. Vikten av att inte utsätta 

en elev för mer än vad den klarar av. Hon menar att vi måste titta på elevens dagsform och 

utifrån det planera så att eleven får lyckas. Lyhördhet är ett ledord i detta arbete framkommer 

i studien. Speciellt när eleven inte har ett verbalt tal och vi måste tolka alla signaler på vad 

eleven vill och inte vill.  

 

Även Luttropp (2009) menar att barnen måste få sina känslor bekräftade för att ett samspel 

ska kunna ske. Emanuelsson et al. (2001) betonar det relationella perspektivet som viktigt i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att uppmärksamma problemen, men 

det som är centralt är att se eleven i ett sammanhang och inte lägga problemen hos eleven. Det 

är lätt att sätta elevens uppträdande och beteende i fokus och hitta brister och svårigheter hos 

eleven. 

 

Genom att uppmärksamma elevers utåtagerande beteenden kan speciallärare och 

specialpedagoger läsa ut mycket information om eleven. Om en elev slår, skriker, bits eller 

verbalt använder fula ord är det viktigt att pedagogerna tillsammans kartlägger när detta 

händer, vad hände före utbrottet, medan utbrottet varade samt utgången. Pedagogerna måste 

hela tiden se hur deras eget bemötande spelar roll och hur de kan hjälpa eleven att inte hamna 

i dessa svårigheter.  

5.3. Hjälpmedel i kommunikation 

Enligt en pedagog är kommunikation grunden till allt lärande. Även Stefansson (2011) 

betonar att det är i det vardagliga samspelet som lärande sker. Wilder (2014) menar att 

kommunikationshjälpmedel alltid måste finnas tillgängligt och detta ger barnet större chans 

att initiera kommunikation.  
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Vikten är att hitta kommunikationshjälpmedel som eleven accepterar och som den känner sig 

trygg i att använda. En pedagog ser vinsten i att använda många olika kommunikationssätt. 

Flertalet pedagoger har tillverkat olika material själva och genom att läsa av eleven kan de 

rätta till, lägga till och göra materialet anpassat just för elevens behov och intressen. Dock är 

detta ett tidskrävande arbete. Men utan kommunikationshjälpmedel berövar vi elevens rätt att 

kommunicera, vilket jag ser som en självklar rättighet. 

Något som visat sig som en svårighet i kommunikation i den här studien är när eleverna har 

olika bildstöd hemma och på skolan. Att samverkan mellan hemmet, habiliteringen och 

skolan fungerar är en viktig del i elevernas framgång och något som flera pedagoger lyfter. 

Några pedagoger har förkovrat sig genom olika kurser och utbildningar och har utvecklat sitt 

arbete med kommunikation. Alla pedagoger känner att de vill ha mer stöd kring vilket utbud 

som finns av kommunikationshjälpmedel för elever i träningsskolan. Det är viktigt att eleven 

har olika redskap för kommunikation och en omgivning som förstår (Heister Trygg, 2003). 

Glädjen att se eleven kommunicera genom bilder och att samspelet finns, är ovärderlig tycker 

enligt resultatet. Det är små signaler som måste avläsas, därför måste pedagoger vara 

närvarande i alla situationer (Wilder, 2013). Pedagogerna i studien säger själva att de styr 

kommunikationen och samspelet genom att tillverka samtalskartor och situationskartor där de 

väljer ut de bilder som ska vara med. Här är viktigt att läsa in vad eleven vill, kan och som 

pedagog tolka olika signaler. 

Kommunikationshjälpmedel måste anpassas i varje situation och genom observationer kan 

pedagogerna arbeta med kommunikation, precis som Vygotskij (i Bråten, 1996) förespråkar. 

Om det fokuseras på brister hos individen kan detta leda till att pedagoger först kategoriserar 

barnet och lägger problemet hos barnet för att därefter anpassa miljön. De olika hjälpmedlen 

inom kommunikation är något som speciallärare behöver ha breda kunskaper om. Även om 

hjälpmedel kan ses som ett kategoriskt perspektiv kan det finnas tillfällen då den nya tekniken 

kan underlätta för eleverna och göra att de lyckas med den viktiga kommunikationen. 

I Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) poängteras elevernas samspel med 

varandra och förutsättningar för kommunikation genom olika kommunikationshjälpmedel. 

Dock står det inte hur detta arbete ska genomföras och inte vilka verktyg som ska erbjudas. 

Då blir som Heister Trygg (2003) menar, att det beror på hur engagerad pedagog eleven möter 

och vilket stöd och stöttning eleven får. Analysen visar att mycket ansvar ligger i pedagogens 

engagemang och intresse men även vilken syn på eleverna och vilken kunskap pedagogen har. 

Det ska inte bero på var du bor eller vilken lärare du har eller vilken hjälp och stöd du får i din 

kommunikation.  

Nettelbladt och Salameh (2007) beskriver vikten för blivande speciallärare att förstå att barn 

som har en utvecklingsstörning behöver tid då barnen kan vara både språkligt och 

kommunikativt passiva. Samtidigt behöva eleven utmaningar vilket gör arbetet svårare. 

Eleverna kan ha koncentrationssvårigheter och svårigheter i socialt samspel. Forskning inom 

träningsskolan har ökat då särskolan i Sverige utvecklats till en mer skolliknande verksamhet 

med stärkta kunskapskrav. Enligt resultatet framkommer att pedagoger i träningsskolan bör 

vara uppdaterade med vad som händer inom forskning om träningsskolan för att hitta nya 

vägar till kommunikation och socialt samspel.   

 

Som blivande speciallärare behövs kunskaper om olika sätt att kommunicera anser jag. Det är 

ett viktigt arbete att bygga på elevernas styrkor, intressen och hjälpa eleverna att sätta ord på 

sina känslor. Även att träna turtagningsförmågan är viktigt i sociala samspelet med andra. Min 

studie visar att kreativitet, tid, inspiration och uppmuntran är viktiga delar i arbetet med elever 
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i träningsskolan Avslutningsvis vill jag lyfta att det är ett stort och viktigt arbete för 

pedagoger i träningsskolan när en samtalsmotor inte finns hos eleven. Pedagogernas uppgift 

blir att fortsätta locka, visa, uppmuntra och intressera eleven till sociala samspel och på alla 

sätt för att få eleven att förstå vinsterna att kommunicera – för hela livet! 

5.4. Ytterligare forskning 

Genom studien har det framkommit att pedagogernas förhållningssätt och relationsskapande 

med eleverna har stor betydelse för kommunikation och sociala samspel i grundsärskolans 

inriktning träningsskola. Det har även framkommit att det är av vikt att som pedagog ha olika 

verktyg i olika situationer, allra främst inom kommunikation. Pedagogerna har i studien visat 

på att de själva behöver mer kunskaper av vad som finns att tillgå vad gäller 

kommunikationshjälpmedel. Att forska kring hur pedagogerna arbetar med kommunikation 

och samspel inom de andra ämnesområdena i träningsskolan med fokus på elevernas 

delaktighet skulle vara av intresse.  
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      Bilaga 1 

 
 

 

Informationsbrev    Lögdö 2016-09-13 

 

 

Till dig som arbetar som speciallärare/specialpedagog i träningsskolan 

  

Samspel och kommunikation 

 

Jag heter Jenny Hübinette och jag läser speciallärarutbildningen inriktning 

utvecklingsstörning vid Umeå universitet. Jag kommer i höst att skriva mitt examensarbete. 
Syftet med examensarbetet är att undersöka olika pedagogers arbetssätt när det gäller att främja 

elevers samspel i träningsskolan. Speciellt kommer ämnesområdet kommunikation och den del av 
ämnet som handlar om att tala, samtala och samspela uppmärksammas.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning för att för att du tillsammans med 

andra pedagoger kan hjälpa mig belysa detta genom din erfarenhet av mötet med dessa elever, 

vilket ligger till grund för min studie. Informationen du delger mig kommer bara att användas 

i min studie. 

 

Intervjun kommer att hålla på max en timme och jag önskar även att spelas in intervjun på 

band.  

 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna behandlas anonymt och när 

jag transkriberat dessa och fått godkänt på mitt arbete raderas dessa. Du kommer inte att 

kunna identifieras och jag kommer inte att nämna dig vid namn. 

 

Ett stort Tack för din medverkan 

 

Jenny Hübinette 

Lögdövägen 51 

861 92 Bergeforsen  

070-3951388 

060-570206 

Handledare: Lars O. Häll, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet 

lars.hall@umu.se 

 

 

mailto:lars.hall@umu.se
http://www.umu.se/
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      Bilaga 2 

Intervjuguide till speciallärare/specialpedagoger i träningsskolan 

Bakgrundsinformation  

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat inom träningsskolan? 

Berätta om din grupps sammansättning/ålder/behov 

1. Hur arbetar pedagogerna i träningsskolan med sociala samspel? 

  

Berätta för mig vad du tycker att samspela med andra, social förmåga, handlar om för 

eleverna i träningsskolan.  

På vilket sätt ges stöd och utmaning till eleverna att utveckla sina sociala färdigheter? 

Beskriv din roll som pedagog i mötet med elever i svårigheter i det sociala samspelet. 

Hur arbetar du för att eleverna ska träna sig i att förstå andras tankar och känslor?  

På vilket sätt utvecklas elevernas möjligheter att samtala? 

Hur bygger du relationer med eleverna? 

På vilket sätt aktiveras eleverna i tanke, känsla och handling?  

Vad kan du göra för att hjälpa eleven att ta initiativ? 

Vad utgår du ifrån i arbetet med dessa barn? Styrdokument/teorier/provat sig fram/annat? 

Beskriv, ge exempel på hur du gör för att främja sociala samspel, vad som fungerar 

bra/mindre bra 

2. Vilka svårigheter i sociala samspel har elever i träningsskolan? 

Vilka svårigheter i sociala samspel ser du hos eleverna som du möter i träningsskolan?  

På vilket sätt märker du av elevernas svårigheter i samspel med andra? 

Hur visar sig svårigheter i sociala samspel i träningsskolan? 

Vilken erfarenhet har du av elever som är i svårigheter när det gäller den sociala samvaron 

med andra elever/vuxna? 

3. Vilken roll spelar alternativa kompletterande kommunikationshjälpmedel för att 

förstärka kommunikation och samspel hos elever inom träningsskolan? 
 

Om jag säger ordet kommunikation. Vad tänker du på då?  

Hur arbetar ni med kommunikation att samtala med varandra? 

Hur utvecklas elevernas möjligheter till kommunikativa färdigheter med stöd? 

På vilket sätt och i vilka situationer initierar eleven kommunikation?  
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Vilka behov av stöd finns i träningsskolan för eleven vad gäller kommunikationshjälpmedel?  

Vilka konkreta pedagogiska hjälpmedel används? Hur och varför? Används visuella 

hjälpmedel? 

Hur är tillgängligheten i kommunikationshjälpmedel i arbetet i träningsskolan? 

Vilka utmaningar möter du i arbetet med elever i träningsskolan kring användandet av AKK, 

alternativ kompletterande kommunikation? 

Fördelar/Nackdelar med olika hjälpmedel? Finns det några hjälpmedel som du känner att du 

saknar? 

 

 


