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Abstract - Sammanfattning 

Denna studie inriktar sig på användandet av AKK inom grundsärskolan/träningsskolan med 

utgångspunkt i kommunikationsträning. Syftet med studien var att belysa på vilka grunder 

lärare inom grundsärskolan/träningsskolan, upplever att de jobbar för att utveckla elevernas 

kommunikativa förmåga. Genom kvalitativa intervjuer tolkades lärarnas attityder till AKK 

med utgångspunkt i specialpedagogiska perspektiv samt problematiserades utifrån en etisk 

aspekt. I studien deltog åtta lärare inom träningsskolan, fördelade på sex skolor i två mindre 

grannkommuner. Studien visade att många lärare inte upplever sig ha tillräckliga kunskaper 

om AKK. Det framkom också att utbildning och ett gemensamt förhållningssätt upplevdes 

som de viktigaste faktorerna för att kunna jobba framgångsrikt med elevernas 

kommunikationsutveckling. Två inriktningar inom specialpedagogik utkristalliserade sig 

underanalysen och tolkningen av intervjuerna. Dessa var ett kompensatoriskt perspektiv och 

ett relationellt perspektiv. Även två olika tolkningar av syftet med AKK i grundsärskolan 

framträdde, där det ena var skapa struktur & tydlighet och kommunikation och det andra 

främja kommunikation genom struktur och tydlighet. 

 

 

Nyckelord – kommunikation, utvecklingsstörning, samspel, etik, styrdokument, 

specialpedagogik 
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Förord  

Under mitt eget arbete som lärare med kommunikationsträning inom grundsärskolan och 

träningsskolan, har jag upplevt olika förhållningssätt hos kollegor inför AKK för eleverna. Jag 

har även upplevt att elever tenderar att uppvisa ett utagerande beteende när kommunikationen 

inte fungerar. Eftersom särskolan präglas av elever med kommunikationssvårigheter finner 

jag det angeläget att fundera över vilka förutsättningar vi ger eleverna till en kommunikativ 

utveckling, ett uppdrag som återfinns i läroplanen. Studien har även inneburit personlig 

reflektion över mitt eget arbetssätt. 

Jag vill tacka samtliga deltagande lärare för att ha delgivit mig sina reflektioner under 

intervjuerna. Dessa har gjort det möjligt att i studiens diskussion problematisera uppdrag, etik 

och förhållningssätt. Ett tack även till mina arbetskamrater som inte klagat över mina 

sporadiska inhopp i verksamheten under tjänstledigheten utan stöttat mig. Slutligen också ett 

tack till min handledare Göran Widding vars återkoppling har lett mig vidare. Tack även till 

min fantastiska studiegrupp – utan våra diskussioner hade det varit svårt att komma dit där jag 

är idag. 

Annelie Hagersjö, Sundsvall 2018 
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”Du ger eleven möjlighet till ett språk den inte har.           

Du ger eleven livet.” 

              (Deltagande lärare i studien)  
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1. Inledning   

 

 Eftersom skolans styrdokument tydligt utrycker vikten av att utveckla alla elevers 

kommunikativa förmågor, oavsett skolform, är det angeläget att se över hur resurserna i form 

av kunskap om och erfarenhet kring AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) 

hos lärarna används i grundsärskolan. Berthén (2007) och Skolinspektionen (2010:9) har 

riktat kritik mot grundsärskolan genom undersökningar som visar att grundsärskolan inte 

utformar undervisningen så att eleverna ges möjlighet att träna och utveckla förmågorna så 

som läroplanen uttrycker. Kritik har också riktats mot träningsskolan för att den tenderar att 

vara alltför omsorgsinriktad. Media har också uppmärksammat brister i undervisningen när 

det gäller kommunikativa rättigheter. I tidskriften Dagens Samhälle den 21 mars 2017 kan 

man läsa att elever inte får den kommunikationsträning de behöver. En studie av Feiler & 

Watson (2010) i Storbritannien fokuserar på att ge alla barn med kommunikationssvårigheter 

en röst i skolan. Studien visar på en krävande utmaning som förutsätter ett fokuserat och 

kollegialt samarbete. 

En av de stora svårigheterna för de flesta elever i grundsärskolan och träningsskolan är just 

språket och kommunikation. Svårigheter som påverkar hela deras livssituation. Många elever 

saknar även helt förmågan att uttrycka sig verbalt. Genom alternativ och kompletterande 

kommunikation, AKK, finns det verktyg för att ersätta och/eller komplettera ett bristande 

språk/tal. Rätten att kommunicera är fastställd i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och i Barnkonventionen. En rättighet som återspeglas i Läroplanens inledande 

kapitel Skolans värdegrund och uppdrag, s.9, liksom under Övergripande mål och riktlinjer, 

2.2 Riktlinjer, s.15.  

 

I kursplanen för träningsskolans ämnesblock Kommunikation framhålls att undervisningen ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och ges förutsättningar att 

kommunicera i olika sammanhang, i tal och andra kommunikationsformer. I grundsärskolans 

kursplan i svenska uttrycks att ” Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika 

syften” (Skolverket,Lgrs11, s.128). Det innebär att skolan är skyldig att tillämpa en 

individanpassad alternativ och kompletterande form av kommunikation vid behov -  inte bara 

rättsligt utan även ur en etisk aspekt. Alla människors lika värde framhålls starkt i läroplanen 

som ett av fundamenten i skolans värdegrund.  

Skolans syn på lärande bygger idag på utgångspunkterna i den sociokulturella teorin där 

lärande uppfattas ske i samspel med andra i en kulturell kontext. Centralt i teorin är att 

personen tänks befinna sig i en för individen proximal utvecklingszon där utveckling och 

lärande sker genom medierande artefakter och språket (Säljö, 2000). Förmågorna att kunna 

samspela och kommunicera blir därmed viktiga förutsättningar för delaktighet i lärandet och i 

samhället. Förmågor som Skolverket (2011) menar är lika viktiga att träna i grundsärskolan 

som i grundskolan. Med en bristande tal- och/eller kommunikationsförmåga blir AKK en del 

av medierande artefakter i lärandet. Dock menar Berthén (2007) och Skolinspektionen (2010) 

att det finns en risk att man i grundsärskolan erbjuder en begränsad språklig miljö utan 

utmaningar som leder till att elevernas kunskapsutveckling hämmas. I skolans 

kompensatoriska uppdrag framgår en skyldighet för läraren att ta hänsyn till varje enskild 

elevs behov och förutsättningar, samt att ge stöd i elevens språk- och 
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kommunikationsutveckling (Skolverket, Lgrs11). Genom att bland annat tillämpa en anpassad 

alternativ och kompletterande kommunikationsform, AKK,  finns redskap och möjlighet för 

skolan ge det stöd i elevens språk- och kommunikationsutveckling som hen har rätt till, även 

för elever på tidig utvecklingsnivå. 

 

Trots dessa fastställda rättigheter till kommunikation framgår det av forskning att det generellt 

behövs mer kunskaper inom AKK (Heister Trygg, 2003).  

Genom mitt eget arbete med elever i grundsärskolan/träningsskolan har jag erfarit att elever 

med kommunikationssvårigheter ofta faller in i ett destruktivt och utagerande beteende i olika 

situationer. När eleven fått tillgång till en anpassad form av kompletterande kommunikation i 

kombination med lyhörd personal är min upplevelse att dessa utbrott minskat i antal och 

omfång. Detta framhålls även av forskare, som visar på ett förbättrat beteendemönster i de fall 

där personalen medvetet och fokuserat jobbat för att utveckla individens kommunikativa 

förmåga och möjliggjort användandet av kommunikationshjälpmedel ( Hetzroni 2003. Clark, 

Derby, Talkington & Mclaughlin 2013).  

 

I Utbildningsplanen för Speciallärare 2018 definieras speciallärarrollen bland annat med 

uppdraget att visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling 

och stimulans av denna. För att kunna möta detta uppdrag känner jag det viktigt att studera 

hur klasslärare arbetar med att utveckla elevernas kommunikativa förmåga i 

grundsärskolan/träningsskolan, hur kunskapen kring AKK generellt är inom särskolan och 

vilka förutsättningar lärarna upplever att de har för att utföra sitt uppdrag.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att belysa på vilka grunder lärarna i grundsärskolan, med inriktning 

träningsskola, upplever att de jobbar för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga i 

enlighet med styrdokumenten.  

Frågeställningarna som skall besvaras är: 

1. Vilka faktorer anser lärarna vara viktiga för att utveckla elevens kommunikativa 

förmåga? 

2. Vilka möjligheter och svårigheter ser lärarna i uppdraget?  

 

1.3 Avgränsningar 

Rätten att kommunicera är en av utgångspunkterna för studien. FNs Barnkonvention och 

skolans styrdokument ger ett konkret uppdrag där dock utrymme finns för tolkning. Lika 

mycket som begreppet En skola för alla kan diskuteras kan även rätten till en fungerande 

kommunikation vara föremål för diskussion. Rapporten har inte för avsikt att ta ett etiskt 

ställningstagande i frågan, utan att snarare problematisera hur styrdokument, lagar och 

förhållningssätt kan påverka elevers möjlighet till att utveckla sin kommunikativa förmåga. 

Rapporten har inte heller för avsikt att ge sig in i den del av språket som innefattar läs- och 

skrivkunnighet utan endast beakta användandet av AKK i syfte att utveckla den 

kommunikativa förmågan.  
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2. Bakgrund – tidigare forskning 

Under rubriken Bakgrund – tidigare forskning presenteras först en översikt inom tidigare 

forskning kring språk, kommunikationsutveckling, språkstörning samt AKK för att följas av 

lagar och styrdokument samt slutligen studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Språkets funktion och kommunikation  

Språket beskrivs av Heister Trygg (1998) som ”ett talat eller skrivet symbolsystem som finns 

representerat i hjärnan” (Heister Trygg, 1998, s.17).  Språkljud - fonem - kombineras till ord 

som sätts ihop enligt olika regler för olika språk till meningar och text. Orden symboliserar 

språkets innehåll. Ett språk kännetecknas också av att det har en grammatik som gör att man 

kan böja och kombinera orden olika för olika behov av uttryck. Den vanligaste formen av ett 

språk är talet, men även skriften är en del av ett språk.  

Vad är då kommunikation? Frågan kan besvaras något olika beroende på definition. Arnqvist 

(1993) beskriver språkets och kommunikationens primära roll med att förmedla budskap, det 

vill säga för en individ att kunna förmedla behov, känslor och attityder till omvärlden inom en 

gemensam förståelseram. Liknande definierar Backlund (2006)  kommunikation som ” utbyte 

av information för att gemensamt förstå något” (Backlund, 2006:16). Heister Trygg (1998) 

väljer en bred definition som är vanlig inom alternativ och kompletterande kommunikation, 

AKK. 

Kommunikation är överförandet av ett budskap från en individ till en annan. Det kan vara 

medvetet eller omedvetet, allt ifrån skratt eller skrik till talat språk. I begreppet innefattas att 

budskapet blir tolkat av en mottagare, medvetet eller omedvetet. Det är alltså alltid fråga om ett 

samspel. ( Heister Trygg, 1998, s. 16) 

Även om språket och talet är en viktig del i kommunikationen är det bara en liten del i 

samspelet. Vi använder kroppsspråk, mimik och gester. Genom våra erfarenheter och 

återkoppling med andra utvecklar vi vår omvärldsuppfattning. Begreppsutveckling och 

kategorisering utvecklas genom kommunikation och samspel. Delad uppmärksamhet som är 

en del av och en förutsättning för kommunikationen, utvecklas i olika faser. ( Heister Trygg 

1998). 

Oavsett definitionens formulering är en utgångspunkt att det finns en sändare och en 

mottagare i ett samspel. Arnqvist (1993) menar att en grundläggande utgångspunkt är att all 

kommunikation har som syfte att sända information till en specifik målgrupp. 

Kommunikationens olika funktioner sammanfattar Arnqvist för det första som att överföra 

information, för det andra att uttrycka interpersonella attityder och för det tredje att visa ett 

samband mellan situationen och tidigare utsagor (ibid, 1993 s. 13). Det är också via språket vi 

tillägnar oss en förståelse av vår omvärld, strukturerar erfarenheter och utför kognitiva 

uppgifter som att lösa problem. Utöver detta menar Arnqvist att språket har en social roll då 

den hjälper oss att skapa kontakt med andra. En viktig aspekt på språkets sociala roll, menar 

Arnqvist, är utvecklandet av dialogen.   

Backlund (2006) beskriver kommunikationens fallgropar. Mycket kan hända, menar 

Backlund, från det att signalen skickas från talaren till det att den tas emot och tolkas av 

mottagaren. Det kan vara signalen i sig som är otydlig eller yttre störningar som buller. 
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Backlund lyfter dock fram att ett språk utan utgångspunkt i gemensamma begreppsvärldar 

som den största orsaken till kommunikationshinder.  

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar Säljö (2000, 2013)  att språket och samspelet 

mellan människor är bärande delar i ett meningsskapande. Genom kommunikationen med 

andra skapar vi förståelse för omvärlden som gör att vi kan samspela med andra i olika 

aktiviteter.  

Bjar och Lidberg (2010) använder begreppet språkande för att beskriva bandet mellan språk 

och kommunikation. De menar att vi genom detta språkande ingår i en mängd 

meningsskapande sammanhang. Meningsskapandet, menar Bjar och Lidberg, sker genom 

både verbala och icke-verbala uttrycksformer. Dessa uttrycksformer, yttranden och språkliga 

sammanhang står i ett dialogiskt förhållande till varandra, det vill säga att kunskaper och 

betydelser bygger vidare på en redan etablerad betydelse och den i sin tur nyskapas.  Bjar och 

Lidberg beskriver meningsskapandet som genom vilket människan ständigt ombildar sin 

kunskap och identitet. Språket har således en central roll för att utveckla kunskap, tänkande 

och den egna identiteten (Bjar&Lidberg 2010, Arnqvist 1993, Säljö 2000, 2013).   

För de personer som har en tal- och/eller språksvårighet blir kommunikationen med 

omgivningen ofta bristfällig och otillfredsställande. Svårigheterna ligger i att dels uttrycka sig 

men också i att bli förstådd och att förstå. För grundsärskolans del blir FNs Barnkonventions 

12§ och 13§ bärande i ärendet. Där uttrycks i 12§ ” Varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till 

barnets ålder och mognad, samt i 13§ ”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka 

och uttrycka sina åsikter”. Dessa rättigheter återfinns i både läroplanen (Lgrs 11, 2018) och i 

Skollagen. Innebörden av rätten till en god kommunikation preciseras av ASHA (American 

Speech-Language-Hearing Association) i följande tolv punkter (Heister Trygg, 2003): 

 

 

Ovanstående punkter kan ställas i relation till Arnqvists (1993) beskrivning av språkets 

funktion (se studiens sida 8) där kommunikation primärt innebär för en individ att förmedla 

budskap, behov och känslor till omvärlden inom en gemensam förståelseram. 

1. fråga   7. få sin kommunikation bekräftad och besvarad 

2. välja   8. använda andra kommunikationsvägar 

3. säga nej   9. vara i en god kommunikativ miljö 

4. ropa på och inleda samspel  10. ta del av samtal 

med andra   11. tilltalas på ett värdigt sätt 

5. få veta vad som händer  12. föra vettiga samtal 

6. få insatser för att utveckla sin                                                                                            

kommunikation 

                                         (Rätten att kommunicera, ASHA, i övers. av SÖK, Heister Trygg 2003, s. 4)  
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2.2 Normal Språk- och kommunikationsutveckling  

Under rubriken följer en kort presentation av det sociokulturella perspektivet på språk- och 

kommunikationsutveckling samt därefter en kortfattad översikt av barns normala 

språkutveckling. Översikten kommer inte i detalj att beröra den fonologiska, semantiska, 

grammatiska och pragmatiska utvecklingen utan avser att ge en överblick och referens.  

 

 Språkteori 

Den kulturhistoriska skolans och framför allt Lev Vygotskys teorier har haft stor inverkan på 

forskning inom språkutveckling hos barn och ungdomar sedan 1970-80talet och än till idag. 

Den här inriktningen menar att människan inte kan förstås utan sin kulturella omgivning och 

sitt historiska perspektiv. Med detta, skriver Arnqvist (1993), menar Vygotsky att barnet 

redan från födseln är del av en kultur och en språklig miljö. Det är genom barnets aktiva 

samspel med och utforskning av omvärlden som det mänskliga tänkandet och språket 

utvecklas – från det yttre sociala till det inre egocentriska språket.  

 

 Språkutveckling 

Språkutvecklingen hos barn sker enligt ovanstående perspektiv i olika faser med en möjlig 

kritisk period i språktillägnandet. Denna kritiska period skulle kunna infalla under 

förskoleåldern eftersom utvecklingen eskalerar under denna tid.  

Spädbarnet börjar kommunicera med sin omgivning med skrik och kroppsspråk för att övergå 

till ett joller som anpassas efter det kulturella språket. Genom mimik och blickar med 

vårdnadshavare och omgivning upprättas ett samspel som utgör grunden för utvecklandet av 

en delad uppmärksamhet (Arnqvist 1993). Barnet börjar så småningom att kommunicera med 

i första hand substantiv.  

Den grammatiska utvecklingen innehåller ettordsatser som kan stå för ett helt sammanhang, 

för att följas av tvåordsatser och därefter så kallat avancerat tal. Arnqvist redogör för 

Hallidays observationer från 1977 om språkets olika funktioner under olika åldrar.  

Holofraser, eller ettordsatser, framträder vid ungefär 14 månaders ålder och innefattar således 

endast ett ord. Detta kan ha innebörden av instrumentell funktion (ge mig), reglerande (en 

gång till), integrerande (svara på tilltal) eller personlig funktion (gillande eller andra 

personliga känslor). Enligt Halliday, skriver Arnqvist, är det först från 1,5 års ålder som barn 

börjar använda språket för att berätta något för sin omgivning.  

Den semantiska utvecklingen beskriver hur barnet tillägnar sig ords betydelse och språkliga 

satser. Det är under förskoleåren som det sker en markant utveckling av barnets ordförråd. 

Arnqvist liksom Bjar & Lidberg (2010) menar att den vuxne under den här perioden har ett 

stort ansvar för utvecklingen. 
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Den pragmatiska utvecklingen beskriver hur barnet använder sitt språk. Den innefattar  

förmågan att kunna delta i en dialog, en viktig förmåga som barnet utvecklar under sina första 

år. En språklig medvetenhet, eller metalingvistisk medvetenhet, innebär förmågan till ett 

perspektivbyte, det vill säga att kunna se något ur en annan persons synvinkel, något som barn 

i förskoleåldern ännu inte tillfullo utvecklat. Det innebär också förmågan att reflektera över 

det egna språket. 

Skillnaden mellan att producera och att förstå är viktig att ta med i beaktandet av 

språkutvecklingen. Det har, menar Arnqvist (1993) visat sig att barn ofta förstår mer än vad 

de kan uttrycka. Språkstudier har vanligtvis utgått från vad barnet säger och inte vad det 

förstår. Det innebär att enbart basera våra slutsatser på vad barnet säger, kan leda till att vi 

faktiskt misstar oss på barnets språkliga förmåga (ibid). 

 

2.3 Utvecklingsstörning 

Begreppet utvecklingsstörning definieras något olika beroende på inom vilket fält begreppet 

diskuteras. Inom medicinsk och psykologisk fakultet används dock två huvudkategorier för 

definitionen, anpassningsförmåga och intelligenskvot. Detta utgör den definition som ligger 

till grund för utredning och möjlig inskrivning i särskolan1.  

Bland andra Tideman (2000), Ineland, Molin och Sauer (2009, 2013) och SOU (2003:35) 

menar att utvecklingsstörning också kan definieras utifrån ett socialt och administrativt 

perspektiv. Det finns även ett salutogent perspektiv på funktionshinder och 

utvecklingsstörning enligt ICF2. Dessa perspektiv kommer inte att vidareutvecklas i den här 

rapporten. 

Med anpassningsförmåga avses inom den för rapporten aktuella disciplinen, den 

effektivitetsgrad med vilken personen kan möta normala krav på självständighet och social 

anpassningsförmåga, med hänsyn tagen till ålder och kulturell tillhörighet. Socialstyrelsens 

definitioner och diagnostiska kriterier för psykisk utvecklingsstörning anges i enlighet med 

ICD-10 och fokuserar på ovan nämnda bristande sociala anpassningsförmåga, samt en 

intelligenskvot på 70 eller under. Personens utvecklingsstörning skall även ha visat sig i 

barndomen, det vill säga före 18-årsålder.  

Kylén (2012) anger den kommunikativa förmågan hos personer med utvecklingsstörning i 

begåvningsstadierna  A, B och C, där A-nivå representerar grav eller svår utvecklingsstörning. 

Enligt Kyléns modell saknar en person på A-stadiet ett talat språk och kommunicerar genom 

ljud och gester. I B-stadiet behöver personen konkreta exempel eftersom hen har en begränsad 

förståelse av verkligheten. En person på C-stadiet, menar Kylén, har en mer allmän tid- och 

                                                           
1 För möjlig inskrivning i grundsärskolan krävs en fyrfaldig utredning (medicinsk, psykologisk, social och 

pedagogisk) där eleven dessutom bedöms inte klara grundskolans kunskapskrav. (Skolverket 2001) 

 
2 Socialstyrelsen anger även ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health / svensk 

översättning Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 2003. ) som ett komplement till ICD-

10,  vilken har ett salutogent perspektiv. ICF har således för avsikt att ge en struktur och ett standardiserat språk 

för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa där miljön utgör en stor del.  
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rumsuppfattning. Personen förstår att det finns en värld bortanför det egna jaget, har 

förutsättningar för läs – och skrivinlärning liksom matematik, men har svårt med abstraktion 

och att ta emot många intryck samtidig. 

Personer med utvecklingsstörning utgör en heterogen grupp. Ofta följer tilläggsdiagnoser som 

exempelvis Downs Syndrom, Cerebral Pares (CP) eller autism liksom hörsel- eller 

synnedsättning samt motoriska funktionsnedsättningar, vilka alla bidrar till graden av 

svårigheter i inlärning, i kommunikation och i samhället i stort.  

 

2.4 Språkstörning hos barn med utvecklingsstörning  

Nettleblad och Wagner ( Bjar & Lidberg red. 2010) menar att det är viktigt att försöka förstå 

varför det uppstår kommunikationsproblem med barnet och vari det primära ligger, 

exempelvis bristande förståelse för fonologi, pragmatiska svårigheter eller brus i 

omgivningen. Begreppet språkstörning används för att beskriva en störning av olika språkliga 

funktioner. En språkstörning innebär att barn oftast har svårt att uttrycka sig. En specifik eller 

primär språkstörning innebär att det är själva språkstörningen som är barnets mest 

framträdande funktionsnedsättning och att utvecklingen i övrig är påfallande normal. Med en 

sekundär språkstörning menas en språkstörning som förekommer vid andra funktionshinder 

som ses mer primära, så som till exempel utvecklingsstörning och rörelsehinder (Heister 

Trygg, 1998).  

Bland barn med utvecklingsstörning och/eller rörelsehinder finns ett vitt spektra av 

svårighetsgrad i språkstörningen, från de barn som är språkligt och kommunikativt 

välfungerande till de som har de allra svåraste kommunikationshandikappen, ibland anförda 

som grav språkstörning.  

Barn med en diagnosticerad grav språkstörning har ofta stora svårigheter med 

språkanvändningen (pragmatik). Ofta är tal- och språkbegränsningarna så stora att talet måste 

ersättas eller kompletteras med AKK. När det gäller barn med pragmatiska problem som 

också har ett icke fungerande samspel vet vi att dessa barn har svårigheter att klara dagens 

informationssamhälle. Heister Trygg (1998) hänvisar till Göranssons studie, (1995) som 

också visar att barn med utvecklingsstörning inte tar initiativ till samspel i samma 

utsträckning som normalutvecklade barn. Pragmatiska problem är också ett av kärnproblemen 

vid autism, en tilläggsdiagnos hos många elever inom grundsärskolan.  

För att förstå yttranden från barn med grav språkstörning gäller ungefär samma princip som 

för att förstå mycket små barn; det är nödvändigt att ha mycket kunskap om barnets 

upplevelser och förståelse för den omedelbara situationen, för att kunna tolka exempelvis 

gester eller tecken ( Nettleblad & Wagner i Bjar& Lidberg, 2010, Heister Trygg 1998).  

Ofta är skadorna eller störningarna som ger upphov till en funktionsnedsättning för tal och 

språk medfödda eller tidigt förvärvade hos personen/brukaren. Skadorna kan också ha 

uppstått senare i livet efter språktillägnandet skett, så kallade förvärvade skador. I 

grundsärskolan är det medfödda eller tidigt förvärvade skador som är upphov till tal – och 

kommunikativa svårigheter.  

Forskning visar att personer, barn som vuxna, med en utvecklingsstörning och 

kommunikationssvårigheter ofta uppvisar ett oönskat beteende i form av utagerande mot 
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omgivningen och miljö, självskadande beteende eller ett passivt beteende som att ligga på 

golvet eller att vägra delta i aktiviteter. Undersökningar visar att då personen får tillgång till 

en anpassad och kompletterande kommunikationsform och därmed möjlighet att uttrycka sig, 

minskar i sina utbrott. (Mirenda, 1997 i Hetzroni 2003).  

 

 2.5 Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK 

AKK är en förkortning av alternativ och kompletterande kommunikation.  Begreppet 

innefattar olika redskap och uttrycksmedel för att kompensera en bristfällig 

kommunikationsförmåga i form av bildstöd, tecken och symbolspråk i olika former.  

En person med svåra tal- eller andra språksvårigheter kan behöva alternativa sätt att 

förmeddela sig med omgivningen för att kunna uttrycka olika behov. Ofta kompletteras en 

nedsatt talförmåga av vårt kroppsspråk, våra gester och mimik. En strategi som inte alltid är 

tillräcklig. För personer som förutom talsvårigheter även har en nedsatt rörelseförmåga kan 

dessa sätt att komplettera sin kommunikation dessutom bli svåra. Andra uttryckssätt som 

kompletterar eller ersätter det talade ordet blir nödvändiga. AKK kan för dessa personer 

innebära större möjligheter att uttrycka sig och kommunicera med omgivningen via bilder, 

symboler eller tecken ( Heister Trygg (red. 1988).  

Förutsättningarna för AKK påverkas av personens begåvningsnivå. Inom habilitering och 

skola används ofta ett grafiskt AKK hos personer med autism. Detta för att den visuella 

förmågan är starkare än den auditiva hos dessa personer. Tecken tillsammans med olika 

former av grafiska kommunikationssätt, från skriven text till föremål, är det som används 

mest. Ju tidigare man börjar med AKK desto bättre, men det är viktig att komma ihåg att det 

aldrig är försent. Olika former av AKK kan vara lämpliga i olika åldrar och i olika situationer 

(ibid). 

Heister Trygg (red. 1998, 2003) talar om vikten av att ha ett helhetsperspektiv på AKK där 

inte bara behovet för användaren av AKK, utan även omgivningens möjlighet att tolka och 

samspela, skapar förutsättning för en fungerande kommunikation. Heister Trygg menar att 

AKK innefattar tre delar beskrivna som BRO-modellen; 

 Brukaren - det vill säga personen som har nedsatt kommunikation 

 Redskapen - kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa 

 Omgivningen - människor, samtalspartners och miljö 

( Heister Trygg 1998, s. 8) 

Att se dessa delar i ett samspel, menar Heister Trygg är en förutsättning för ett fungerade 

AKK-bruk.  

Behovet av AKK kan således se olika ut under olika perioder beroende på orsak och 

livssituation. För somliga kan behovet också vara övergående som exempelvis vid tillfällig 

intensivvård på sjukhus.  

Fortsatt i studien kommer brukaren att ersättas med individen eller eleven. 
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2.6 AKK , samspel och utvecklingsstörning 

Under rubriken kommer först innebörden av samspelet i kommunikationen att beröras. 

Därefter lyfts den kommunikativa kompetens betydelse liksom olika maktpositioner i en 

språklig relation. 

Samspel 

Ordet samspel indikerar att det är något vi gör tillsammans. Vi upplever och tolkar något 

inom en gemensam förståelseram.  Den förståelseramen är viktig för att samspelet skall 

fungera (Backlund 2006, Swärd&Florin, 2011). Det är känt att redan från födseln samspelar 

det lilla barnet med omgivningen. Oftast med föräldrarna utbyter barnet blickar, mimik och 

ljud. Rye (2009) skriver att bland annat denna preverbala kommunikation och interaktion 

liksom delad uppmärksamhet och lek tidigt påverkar barnets utveckling. Rye hänvisar till 

forskning gjord av Burak, Hodapp och Zeigler (1998) som särskilt uppmärksammar den 

preverbala kommunikationsutvecklingen och tesen ”att språket har sin utgångspunkt i 

kroppens förhållande till omvärlden”, vilket - enligt Burak, Hodapp och Zeigler - är av 

betydelse för barn med utvecklingsstörning eftersom ”deras utveckling är starkt relaterad till 

deras sociala och kommunikativa förmåga ” (Rye 2009,s.67). Med andra ord kan det sätt vi 

interagerar med mycket små barn och den preverbala kommunikationen ge oss ledtrådar i hur 

vi kan tänka i samspelet med ett barn med utvecklingsstörning, särskilt för barn på A-nivå ( 

Kylén 2012). I BRO-modellen för AKK poängteras vikten av en lyhörd omgivning. 

Inställning och kunskap hos elevens samtalspartner har stor betydelse för utgången. Förmågan 

hos samtalspartnern att vara mentalt närvarande och uppmärksam på subtila, icke-verbala 

kommunikativa signaler så som blickar, förändrad andning, små rörelser blir viktig för att 

kunna tolka och förstå. Som samtalspartner är det även viktigt att se till en gemensam 

förståelseram och ta hänsyn till kulturella faktorer liksom att vara medveten om sin egen 

dominanta roll (Backlund 2006, Heister Trygg 1998),  

AKK likställs av många med enbart hjälpmedel till kommunikation, fysiska eller tecken, som 

skall läras in och användas. Heister Trygg (1998) menar att det är den kommunikativa miljön 

och omgivningen som är det viktigaste. Detta eftersom det är omgivningen, det sociala 

nätverket, som oftast gör kommunikationen möjlig. Funktionen, menar Heister Trygg, är 

viktigare än formen av AKK. Vi måste ge barnet chansen att lära sig att kommunicera inte 

bara i tillrättalagda miljöer (ibid).  

Kommunikativ kompetens 

En förutsättning för ett välfungerande samspel och samtal är god kommunikativ kompetens. 

(Heister Trygg 1998). Kommunikativ kompetens innebär att språkliga och strategiska 

förmågor integrerar med varandra, något som sker på olika nivå beroende på förmåga. 

Samspelet, menar Heister Trygg, är beroende av deltagarna och av miljön och styrs av både 

uttalade och outtalade regler. Samspelet kan vara av här och nu karaktär, på avstånd och även 

sträcka sig över tid. Det kan vara mellan två individer men också i grupp. I ett homogent 

samspel har parterna likartat inflytande där de bestämmer reglerna tillsammans. Det 

heterogena samspelet kännetecknas av att den ena parten har en mer framträdande roll och 

ofta bestämmer reglerna.  
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När det gäller samspel och personer med utvecklingsstörning visar Heister Trygg (1998, 

s.109) på Göranssons undersökning (1995). Där framkommer att det var vanligare att elever 

med utvecklingsstörning inte samspelade homogent med varandra än att de gjorde det. Enligt 

Göransson, skriver Heister Trygg, var de små grupperna liksom många vuxnas deltagande i 

klassrummet påverkansfaktorer. Möjlighet och tillfälle att träna samspelsförmågan för 

elevgruppen var underordnat kunskapsinhämtning. Vidare menar Heister Trygg (2003) att 

barn behöver andra barn att identifiera sig med. Barn med funktionshinder ges alldeles för få 

tillfällen att kommunicera med andra barn och för att leka. För barn med utvecklingsstörning 

är leken en svår del eftersom det kräver förmåga till samspel. Dock menar Heister Trygg, att 

på grund av att barn med kommunikativa funktionshinder sällan tar eller svarar på 

kommunikativa initiativ från andra barn, behöver de hjälp att ingå i mer homogena relationer. 

Den vuxne styr eller kontrollerar samtalet och finns hela tiden till hands, vilket medför att 

barnen i sin tur kommunicerar med eller via en vuxen istället för med jämnåriga (Göransson 

1995). 

Marit Sundet använder i sin doktorsavhandling (1997) begreppet asymmetriska språkliga 

relationer.  Med det avser hon att uttrycken hos en person med utvecklingsstörning att 

motivera sig, styra känslor och behov och att påverka sin egen verklighet, alltför ofta tolkas 

som uttryck för utvecklingsstörningen. Detta leder till att den utvecklingsstörde personen 

anses ha en bristande förmåga att förstå språk och sammanhang och därmed inte heller sig 

själv. Det här kan i sin tur härledas till den klassificering av utvecklingsstörning som beskrevs 

under rubrik 3.4 Utvecklingsstörning och hur personal i exempelvis gruppbostäder tenderar att 

ha en ambivalent inställning till den utvecklingsstördes identitet som annorlunda, men ändå 

lika (Sundet, 1997).  

 

2.7 AKK- verktyg och former 

Nedan kommer några former av AKK kortfattat att presenteras. Det är inte en heltäckande 

sammanställning utan översikten har för avsikt att tydliggöra några av de vanligaste formerna 

av AKK inom särskolan.  

Kommunikationshjälpmedel, liksom andra personliga hjälpmedel, lyder under hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL. En logoped, arbetsterapeut eller läkare vid exempelvis Habiliteringen 

kan skriva ut ett personligt kommunikationshjälpmedel till barnet som följer med barnet till 

skolan. Ett personligt hjälpmedel får inte användas av flera individer. En förutsättning 

förutom medicinsk diagnos av behovet, är att hjälpmedlet finns med på listan av registrerade 

personliga hjälpmedel. I andra fall och som komplement, kan AKK-verktyg eller former 

användas och införskaffas av skolan, så kallade pedagogiska hjälpmedel. En dator som 

kombinerat skriv- och kommunikationshjälpmedel kan skrivas ut till eleven för användning i 

skolan med anpassad programvara för elevens funktionsnedsättning, medan skolans ansvar är 

pedagogisk programvara, förbrukningsmaterial och tillbehör. Kommunikationshjälpmedlet 

kan vara enkelt utformat med bild eller tecken som grund eller högteknologisk. Nedan följer 

en ytlig översikt av några vanliga AKK-verktyg och former. Samtliga av dessa bygger på att 

samtalspartnern är förtrogen med systemet och lyhörd mot eleven ( Hesiter Trygg, 1998, 

Habiliteringen.se).  
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TAKK – Tecken som AKK 

I Sverige är TAKK, eller tecken som stöd.  är en av de vanligaste AKK-metoderna som 

används. TAKK är inte detsamma som teckenspråk, utan TAKK använder man tillsammans 

med talat språk och bara de bärande tecknen används (Stockholms läns landsting, 

Habiliteringen.se). 

 

Bildstöd  

De finna många olika former av bilder som används som kommunikationsstöd. Bildstödet kan 

bestå av svartvita stilistiska bilder, naturtrogna bilder, fotografier, digitala bilder eller 

streckteckningar. En del av dem kan köpas som programvara och kombineras i exempelvis 

egna kommunikationskartor eller schemabilder. Exempel på sådan programvara är 

Symwriter/Inprint och Boardmaker. Svenska  Nilbilder liksom Pictogram är exempel på 

färdiga bilder i olika kategorier. Bildstödet kan ingå i olika former av kommunikationsstöd 

och vara i form av dagsschema, som stöd för händelseförlopp, kommunikationskartor, stöd i 

text som sociala berättelser, seriesamtal, faktatext eller prosa (Stockholms läns landsting, 

Habiliteringen.se). 

 

Bokstäver 

För den som kan stava bör en bokstavskarta utformas enligt personens förutsättningar, 

motoriskt som kognitivt. Ordbilder kan användas utifrån förmåga istället för eller tillsammans 

med bilder (Heister Trygg, 1998). 

 

Konkreta föremål 

Barn, eller personer, på tidig utvecklingsnivå, så kallad A-nivå, kan behöva konkreta föremål 

som symboliserar en aktivitet eller händelse. Det kan vara en sked för att signalera nu ska vi 

äta, eller en handduk för nu ska vi bada. Föremålet blir fysiskt påtagligt och kan vara lättare 

att se än en tvådimensionell bild ( Heister Trygg, 1998). 

 

Pekprat 

Att peka på bilder samtidigt som man pratar med barnet kallas för pekprat och görs genom 

olika metoder. Det finns olika former av bilder och kartor att använda. För att börja använda 

bilder/symboler när man kommunicerar behöver man få se andra använda samma sätt att 

kommunicera på. Man behöver modeller. Olika former av pekprat kan vara att använda 

samtalskartor för olika situationer, kommunikationspärm eller karta, pratbok, PECS eller 

PODD. Bildsammanställningen är ofta konstruerade av en lärare eller logoped utifrån barnets 

behov och förmåga. Färdiga samtalskartor finns också att tillgå och skriva ut i olika 

datorprogram (Stockholms läns landsting, Habiliteringen.se)  
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BLISS 

Bliss är en form av symbolspråk som är logiskt uppbyggt och i grunden består av ett antal 

grafiska symboler som kombineras och bildar blissord. En del symboler är bildlika, andra står 

för en idé eller är internationellt kända, till exempel siffror, det vill säga att symbolen är 

ideologisk. Bliss är uppbyggt med en egen grammatik som liknar andra språk. Med bliss kan 

personen kommunicera på samma sätt som med teckenspråk eller talad och skriven svenska. 

Även personer med stora svårigheter att förstå tal och uttrycka sig, kan ha förmåga att 

använda bliss-systemet (Heister Trygg, 1998, Stockholms läns landsting, Habiliteringen.se). 

 

PECS 

PECS står för Picture Exchange Communication System. Systemet utvecklades av Lori Frost 

och Andy Bondy 1985, reviderad 2002, vid Delaware Autistic Program, USA. Det är en 

AKK-metod vars syfte är att träna kommunikation hos personer med autism som inte riktar 

sin kommunikation till andra människor. PECS bygger på strukturerad inlärning och 

utveckling av kommunikation, initialt på den kommunikativa funktionen att begära. Metoden 

kräver inledningsvis en samtalsparter samt en person som hjälper barnet att rikta sin 

kommunikation till denne samtalspartner. Som namnet antyder består metoden av bilder och/ 

eller ordbilder som byggs upp i en individuell ordbank, för att sedan sättas ihop till en mening 

som överlämnas till samtalspartnern. Exempelvis / jag /vill ha / mjölk/. Metoden är ofta 

använd med personer med autism. (Dag Strömberg, leg.logoped, Stockholms läns landsting, 

Habiliteringen.se, 2016) De olika faserna i PECS kan sammanfattas i följande punkter. 

1. Hur man kommunicerar – spontan begäran, prompting och hjälp 

2. Avstånd och uthållighet – kunna gå till kommunikationspartner, bära PECS-boken, 

ta sig förbi hinder 

3. a) Kunna skilja på bilder och välja önskad bild 

b) Testa om man kan hitta rätt bild till föremål, lokalisera bilder i boken 

4. Bygga meningar med remsa, kunna rätta sig, 

vänta in tal, introducera bilder för egenskaper 

5. Svara på frågan ”vad vill du ha?” 

6. Kommentera  

     
         Bild ett, se bilaga 4 

 

 

PODD 

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display, en metod utvecklat av Gayle 

Porter i Australien. Det är en metod och ett kommunikationssystem som möjliggör 

kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. Metoden används över stora 

delar av världen. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga 

svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda 

utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, med andra ord utifrån hur språk används. 



    

18 
 

Böckernas struktur följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar 

att utveckla en mer avancerad kommunikation. I metoden är omgivningens roll betydande 

liksom att personen redan från start erbjuds ett rikt ordförråd. Systemet bygger på att man 

börjar med att ange syftet med vad man vill säga, något är fel, jag vill berätta något. Genom 

ett länksystem kommer man in på sidor med ett ordförråd relaterat till vad man kan tänkas 

vilja säga. Länksystemet gör det möjligt att vidareutveckla kommunikationen ( Stockholms 

läns landsting, Habiliteringen.se). 

 
Bild två, se bilaga 4. 

 

 

IT-baserade hjälpmedel 

Det finns även digitala kommunikationshjälpmedel i form av exempelvis talapparater, eller 

talsynteser. Oftast består dessa av en karta med bilder som med ett fingerklick säger det valda 

ordet eller meningen. Talapparater finns i olika former där några är mer flexibla och mindre 

begränsade än andra. Fler typer av digitala och IT-baserade hjälpmedel finns också på 

marknanden som hjälper att organisera dagen och stödja kommunikationen med hjälp av  

exempelvis en app i en läsplatta ( Heister Trygg 1998, 2003).  

 

2.8 AKK och etik 

Under den här rubriken följer en sammanfattning kring AKK och etik med utgångspunkt i 

resonemang av Heister Trygg (1998) och von Tetzchner & Hygum Jensen (1996) som tar 

avstamp i AHSAs sammanfattning över innebörden av en god kommunikation, presenterat 

under rubriken Språkets funktion och kommunikation i rapporten ( s. 9).  

 

Kommunikativa rättigheter ur ett etiskt perspektiv  

De av AHSA formulerade rättigheterna för personer i behov av AKK har kort 

Kommunikation människor emellan handlar enligt Heister Trygg (1998) och von Tetzchner & 

Hygum Jensen (1996)  i stor utsträckning om personliga värderingar. I lärarens yrkesroll är 

det viktigt att ibland kunna lägga sitt eget tyckande åt sidan och istället se till aktuell 

forskning och kunskap på området, liksom lagar och styrdokumentens innehåll och innebörd.   

För att rättigheterna till en god kommunikation skall uppfyllas krävs att omgivningen 

erkänner dem, erbjuder anpassade och fungerande AKKverktyg och former, liksom en 

lämplig vokabulär, som individen bör ha möjlighet att påverka. Viktigt är också att 

omgivningen accepterar individens uttryck av tankar, önskningar och känslor utan att 

kritisera, lägga in egna värderingar eller förvägra möjligheten att uttrycka sig genom 

exempelvis inskränkningar i vokabulären.  
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Heister Trygg (1998) liksom von Tetzchner & Hygum Jensen (1996) har för varje rättighet 

diskuterat attityder, värderingar och synsätt liksom vilka praktiska AKK insatser som krävs 

för att rättigheten skall tillgodoses. Hesiter Trygg (1998) menar att rättigheterna kränks, om:   

(…) en person inte tillåts uttrycka sina egna tankar, känslor eller önskemål var och när som 

helst, om inte hjälpmedel finns tillgängliga och är lämpligt anpassade och om han eller hon inte 

får ändamålsenlig behandling/ träning i att uttrycka sig (Heister Trygg, 1998 s.136). 

Detta innebär stort engagemang, kunskap och uppmärksamhet av omgivningen inte utan 

dilemman. Dock är en kommunikativ rättighet inte något som kan väljas bort, utan skolan är 

ålagd att jobba för varje elevs utveckling (Lgrs11, Skolverket).  

För första punkten i AHSAs sammanställning över rättigheterna för personer i behov av 

AKK, rättigheten att fråga (1), liksom punkt två rättigheten att välja (2), skulle ovanstående 

kunna innebära att personen/eleven får träna att välja mellan olika alternativ med 

valmöjligheter som faktiskt erbjuds. Individen skall även ha möjlighet att ge önskningar som 

skall bekräftas och besvaras även om önskningen inte kan uppfyllas. En etisk kränkning, 

menar Heister Trygg (1998) liksom von Tetzchner & Hygum Jensen (1996), skulle 

exempelvis uppstå om miljön är allt för styrd eller allt för förutbestämd av personal eller att 

valmöjligheter saknas. 

Rätten att säga nej (3) är en mänsklig rättighet som gäller alla. Ett barns nej skall respekteras 

och erkännas utifrån mognad, men även personer med utvecklingsstörning eller 

kommunikationssvårigheter har samma rätt. Detta gäller så länge det inte rör situationer eller 

insatser som anses livsuppehållande eller på annat sätt viktiga för individen. Personer med 

kommunikationssvårigheter skall ha tillgång till olika sätt att säga nej via exempelvis 

kroppsspråk, mimik, vokabulär eller kommunikationshjälpmedel. Sätten skall vara kända av 

omgivningen och erkännas, respekteras och besvaras. En kränkning av rätten att säga nej 

skulle innebära ett påtvingande av något som inte är av vikt för individen (Heister Trygg, 

1998). 

Fjärde punkten berör rättigheten att ropa på och inleda samspel (4). Att kunna göra någon 

uppmärksam på att man söker kontakt kräver att individen dels har färdighet genom träning 

samt möjlighet genom hjälpmedel att på kalla uppmärksamhet. Det krävs också att 

omgivningen kan tolka och förstå signalerna. Med andra ord vad eftersöks – är det sällskap, 

behov eller något annat personen avser med sina signaler. En kränkning vore av omgivningen 

att inte uppmärksamma dessa signaler eller kommunikativa uttryck och utlåta att ge den 

påkallade uppmärksamheten (ibid). 

Femte rubriken, att få veta vad som händer (5) berör information. Ofta får också individen ( i 

skolans fall eleven, förf. amn.) reda på vad som skall hända genom verbalt eller visuellt stöd. 

Utmaningen för omgivningen är att ge personen möjlighet att själv fråga eller komma med 

alternativ. Detta är något som måste tränas och skapas förutsättningar till genom olika 

vokabulär eller kommunikationshjälpmedel, eftersom att ställa frågor är något som inte är 

vanligt inom AKK ( Heister Trygg, 1998). Att utesluta träning och anpassning av AKK-

hjälpmedel skulle innebära en etisk kränkning (ibid). 

Insatser för att utveckla sin kommunikation (6) står som sjätte punkt på AHSAs 

sammanställning. Den berör yrkeskunniga inom området så som logopeder, speciallärare, 

psykologer, tekniker, arbetsterapeuter och hjälpmedelsansvariga. En god AKK kräver 
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långvariga strategier och insatser. Lika viktigt är det att hjälpmedel är fungerande, ersätts vid 

reparation och uppdateras. Rättigheten kränks om inte tillgång till rehabiliterande och 

habiliterande kommunikationsbehandling ges av god kvalitet o kvantitet (ibid). Denna punkt 

kan jämföras med rätten att använda andra kommunikationsvägar (8) som bland annat 

innebär att omgivningen utbildas i att hantera hjälpmedel samt att goda, funktionella och 

heltäckande hjälpmedel av hög kvalitet finns tillgängliga. Heister Trygg (1998) liksom von 

Tetzchner & Hygum Jensen (1996) menar att vi inte skulle acceptera trasiga apparater eller 

lång leveranstid på något vi behöver dagligdags. Vi skulle heller aldrig godkänna att andra 

bestämmer när och hur vi får yttra oss. I likhet med ovan nämnda rättighet insatser för att 

utveckla sin kommunikation (6), kan rättigheten till andra kommunikationsvägar (8) anses 

kränkt om inte reservstrategier vid driftstopp eller kompletterande lågteknologiska alternativ 

vid sådana tillfällen erbjuds. En kränkning kan också vara om omgivningen inte kan eller vill 

låta individen ständig ha tillgång till sina hjälpmedel ( Heister Trygg, 1998).  

Sjunde punkten berör rätten att få sin kommunikation bekräftad och besvarad (7)och kan 

tänkas samspela med punkt nio vara i en god kommunikativ miljö (9). Dessa innebär båda att 

individen har tillgång till val av alternativ och möjlighet att uttrycka sina önskemål. Även att 

få lära sig samspelsfärdigheter för den specifika AKK som används, både för omgivningen 

och individen. Dessa samspelsfärdigheter skall också utgöra en grund för individen att få 

möjligheten att umgås med personer som har samma språk, är i samma ålder och är på samma 

kommunikativa nivå. Dessa rättigheter kan anses kränkta om omgivningens värderingar får 

dominera det aktuella AKK-hjälpmedlet och att omgivningen inför censur, det vill säga tar 

bort möjlighet att uttrycka sig, ta bort bilden. En kränkning kan också upplevas om individen 

måste vistas i miljöer där kommunikation inte förväntas eller uppmuntras, eller att personen 

inte tillåts delta i samspel på ett värdigt sätt (ibid). 

Heister Trygg (1998) liksom von Tetzchner & Hygum Jensen (1996) menar att 

kommunikationssvårigheter hos en individ (och för grundsärskolans del även individer med 

utvecklingsstörning, förf.anm.) ofta medför en oro då det kan uppstå en bristande kontroll och 

förståelse för omgivningen. Rättigheten att få ta del av samtal (10) är därför viktig. De 

personer som ansvarar för kommunikationen via AKK ansvar därmed också för att 

information lämnas anpassat till ålder och förmåga via AKK. Om individen hålls oinformerad 

eller inte ges information på ett sådant sätt att hen kan förstå kan man prata om etisk 

kränkning. 

Slutligen är utbildning och handledning av omgivningen en förutsättning för att individen 

skall erbjudas rätten att tilltalas på ett värdigt sätt (11) samt att föra vettiga samtal (12). 

Endast genom utbildning kan omgivningen och samtalspartners få en ökad förståelse av 

negativa mönster i samspelet och kommunikationen och därmed minska klyftan i en 

asymmetrisk språklig relation (Sundet 1997). Om individen inte behandlas med respekt 

och/eller kan delta i samtal på grund av bristande kommunikationsredskap eller omgivningens 

bristande lyhördhet, innebär det en kränkning (Heister Trygg (1998), von Tetzchner & 

Hygum Jensen (1996). Likaså skall AKK erbjudas på ett åldersadekvat sätt med tillgång till 

samtalspartners som anpassar sitt tal till individens förmåga samt språklig och kulturell 

bakgrund. Omgivningen skall också tillgodose miljöns betydelse i behov och stimulans, 

intressen och önskningar vid val av aktivitet. Heister Trygg (1998) liksom von Tetzchner & 

Hygum Jensen (1996) menar att rättigheten kränks ur ett etiskt perspektiv om omgivningen 
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erbjuder understimulerande miljöer, tilltal som över- eller underskattar språklig förmåga 

och/eller inte beaktar skillnad i kulturell bakgrund vid utformandet av AKK.  

 

2.1.10  Lagar, läroplanen, styrdokument 

Skollagen framhåller i 5§ att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. Lika tillgång till utbildning” (Skollagen, 2010:800). 

 

Särskild hänsyn till barnets bästa berörs i 10§ i Skollagen. Paragrafen framhåller att barnets 

tankar ska så långt det är möjligt klarläggas och barnet skall ha möjlighet att fritt uttrycka sina 

åsikter i de frågor som berör barnet. Dessa åsikter skall beaktas så långt det är möjligt utifrån 

barnets ålder och mognad. 

Eftersom Diskrimineringslagen (2008:567) ingår i del av Skollagen innebär det att inget barn 

får diskrimineras på grund kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att få 

möjlighet att i skolan uttrycka sig och bli lyssnad till är alltså en lagstadgad rättighet även för 

de barn som har stora kommunikativa och språkliga svårigheter. I Skollagen 9§ framgår också 

att det är rektors ansvar att se till att utbildningen utvecklas. 

I träningsskolans kursplan för ämnesområdet Kommunikation 3.16, står syftet utskrivet:  

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. 

Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig 

med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra 

till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet. (Lgrs 11, rev 2018. s. 165)  

 

Läroplanens formulering uttrycker därmed ett tydligt syfte med undervisningen. Det är 

därefter upp till varje lärare att tolka innebörden och att utforma sin undervisning därefter. 

 

 

2.2  Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en kort översikt av fyra överordnade perspektiv på det specialpedagogiska fältet 

beskrivna av Ahlberg (2013). Därefter följer en kort summering av den sociokulturella synen 

på lärande som ligger till grund för rapporten beskriven av Säljö (2003, 2009). Slutligen 

presenteras de teoretiska resonemang kring etik som studien lutar sig mot, diskuterade av von 

Tetzchner & Hygum Jensen (1996), formulerade av Heister Trygg (1998). 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Perspektiven på det specialpedagogiska fältet är grundade i olika förklaringsmodeller när det 

gäller vad som orsakar elevers skolproblem. Skillnaderna mellan de olika perspektiven ligger 

i grundantagandena om normalitet, avvikelse och differentiering. Dessa perspektiv presenteras 

av Ahlberg (2013) som följer. 
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- Individperspektiv 

- Organisations- och systemperspektiv 

- Samhälls- och strukturperspektiv 

- Relationella perspektiv 

Individperspektiv söker förklaringar till skolproblem hos individen. Rötterna inom synsättet 

går tillbaka till 1800-talet och grundar sig i huvudsak i medicinska, neurologiska och 

psykologiska förklaringsmodeller. Perspektivet har på senare tid fått stark kritik och anklagas 

för ”överdiagnosticering”, när eleverna förses med flera diagnoser utifrån pedagogiska och 

medicinska bedömningsgrunder. Ahlberg (2013) jämför med Haug och Nilholm som 

använder begreppet kompensatoriskt perspektiv. 

Organisations- och systemperspektiv fokuserar på skolan som institution i samhället och söker 

därmed svaren på skolproblem hos skolan som verksamhet. Forskningsfrågor besvaras inom 

det här perspektivet i sociologiska, pedagogiska och organisationsteoretiska modeller.  

Samhälls- och strukturperspektiv i sin tur har fokus på samhället och förklaringar till 

skolproblem söks hos samhälleliga strukturer och maktförhållanden Man betraktar med andra 

ord elevens svårigheter med fokus på inkludering i skola och samhälle. Utgångspunkterna tas 

i huvudsak i sociologiska förklaringsmodeller ibland med inslag av filosofiska knytpunkter. 

Haug beskriver exempelvis ett demokratiskt deltagarperspektiv där social rättvisa är det 

bärande begreppet som innebär en ” inkluderande integrering”.  

Relationella perspektiv inom skola och utbildning innebär att förklaringar till skolproblem 

söks i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. Det är relationer och samspel mellan 

individ, grupp, skola och samhälle som studeras. Svar på forskningsfrågor inom relationella 

perspektiv grundas i pedagogiska, sociologiska och filosofiska förklaringsmodeller. 

 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv    

Det sociokulturella perspektivet, som har stor inverkan på vår läroplan idag, fokuserar på hur 

språket medierar våra erfarenheter och låter andra lära av dem utan att själva gjort 

erfarenheten. Den sociala kontexten är viktig och lärandet skapas i relationer mellan 

människor. Lev Vygotskys tankar om en proximal utvecklingszon positionerar läraren inte 

som föreläsare utan snarare som en handledare som måste utgå från var den lärande befinner 

sig. Det är också viktigt inom detta perspektiv att inte se lärande och utveckling som 

universellt, utan utifrån den kontext människan befinner sig i, socialt, kulturellt och historiskt. 

(Säljö, 2013) 

 

Etisk teoribakgrund 

Studien lutar sig mot en humanistisk människosyn och alla människors lika värde samt de 

mänskliga rättigheterna i FNs konvention där rätten att uttrycka sig är en av dessa rättigheter. 

Heister Trygg (1998) liksom von Tetzchner (1996) har utifrån AHSAs sammanställning ( se 

s.9 i studien) över innebörden av en god kommunikation diskuterat vad som krävs för att 

upprätthålla detta,  liksom vad som kan innebära en kränkning när det gäller AKK. Studiens 

diskussion tar avstamp i detta resonemang kring etik och AKK.  
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3. Metod och genomförande 

Här beskrivs studiens metod och urval av informanter för att besvara forskningsfrågorna. De 

etiska forskningsaspekterna lyfts liksom studiens reliabilitet och validitet. Under rubriken 

Analys av data beskrivs hur teori kring specialpedagogik, kommunikation och etik använts för 

att tolka och analysera det empiriska materialet. 

 

3.1 Forskningsansats  

Studien har en fenomenologisk ansats där den empiriska datainsamling utgörs av den 

kvalitativa intervjun som metod. Syftet är att få beskrivande och ingående information om 

informanternas tankar och erfarenheter. För studien innebär det att analysera hur lärare tänker 

kring elevernas kommunikationsträning och AKK. Enligt Kvale och Brinkman (2014) ger den 

kvalitativa intervjun forskaren möjlighet att närma sig informantens livsvärld och 

uppfattningar genom halvstrukturerade frågor, där den förbestämda turordningen på frågorna 

kan ändras genom de svar den intervjuade ger. Genom att även använda öppna frågor gjordes  

en ansats att ge den intervjuade möjlighet att ge svar forskaren inte styrt, den så kallade 

intervjuareffekten (Bryman, 2018).  

 

3.2  Urval 

I studien deltog nio lärare inom grundsärskolan varav sex med nuvarande inriktning 

träningsskola. Urvalet är målstyrt så till vida att informanterna valdes utifrån att de arbetar i 

träningsskolan och även ett bekvämlighetsurval då tillgänglighet styrde urvalet. Bryman 

(2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som lämpligt vid småskaliga forskningsprojekt 

eftersom det ofta kan spara forskaren tid och kostnad i form av exempelvis resor. Fyra skolor i 

grannkommunen deltog samt två i hemkommunen. Två av de intervjuade lärarna har sin tjänst 

på högstadiet medan övriga inom åk 1-6. Antalet år i yrket varierar mellan 1 och 30 år. För en 

utförligare presentation av deltagande lärares bakgrund, se Resultat och analys, sida 26. 

Samtliga intervjuer genomfördes under september 2018. 
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3.3 Genomförande 

Först kontaktades de utvalda särskolorna i de båda kommunerna via mejl för att se om intresse 

fanns att delta i studien. Till de lärare som tackade ja skickades ett missivbrev via mejl där 

studiens syfte beskrevs. Lärarna blev efter inbokade tider intervjuade på respektive skola. 

Intervjuerna spelades in efter givet samtycke från lärarna. Därefter transkriberades 

intervjuerna nära anslutet i tid.  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är intervjuer ett viktigt verktyg för forskaren för att kunna 

ta del av informanternas uppfattningar och livsvärld. Genom att utgå från den upprättade 

intervjuguiden (se bilaga 2) kunde också under intervjuerna öppna följdfrågor ställas. Pauser 

och inslag av tystnad användes och upprepningar av betydelsebärande ord var genomgående 

inslag i intervjuerna, detta eftersom det, enligt Kvale och Brinkmann, kan leda till vidare 

utläggningar. Även sonderande och specificerande frågor användes för att försöka få mer 

precisa beskrivningar (Kvale och Brinkman, 2014, s.177) Som intervjuare bör man vara 

medveten om den maktposition det innebär att intervjua någon. Därför valde författaren att 

hålla ett vardagsnära språk under intervjun samt att med inledande frågor som berörde antal år 

i yrket och associationer till begreppet AKK anlägga en ödmjuk ton. 

 

 3.4 Etiska överväganden 

Studien använder sig av Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Genom att inledningsvis kontakta de utvalda grundsärskolorna och informera om studiens 

syfte och fråga om eventuellt intresse av att delta, samt att därefter skicka ett missivbrev ( 

bilaga 1) tillmötesgicks informationskravet. Missivbrevet informerade om syfte, inspelning 

samt hur kravet på konfidentialitet avsågs uppfyllas. Vid intervjuns början påmindes lärarna 

om syftet, om att deltagandet var frivilligt och frågan om inspelning ställdes ännu en gång. 

Det är viktigt att ta deltagarnas konfidentialitet i beaktande redan i skedet då data skall 

hanteras, förvaras och transkriberas. Lärarna i studien har avidentifierats redan vid 

transkribering (Kvale&Brinkman, 2014). Författaren är dock medveten om de svårigheter 

som trots allt kan finnas med att säkerställa fullständig anonymitet. Detta eftersom miljöer 

och omständigheter kan bli uppenbara för deltagande personer som kan göra kopplingar. 

Information om att det inspelade materialet enbart kommer att användas för studien och 

förstöras vid studiens slutförande möter Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för 

nyttjandekravet.  

 

3.5 Studiens kvalitet och trovärdighet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) står den kvalitativa intervjuns reliabilitet i relation till 

intervjuarens användning av till ledande frågor. I studien användes öppna, sonderande och 

specificerade frågor för att försöka täcka både faktaplanet och meningsplanet (Kvale & 

Brinkman, 2014. s. 47). Intervjun transkriberades ordagrant men utan notis till pauser eller 

ljudbärande ord som mmm, hrm eftersom syftet inte är en psykologisk analys. Intervjuerna 

tolkades med en reflexiv objektivitet med medvetenhet om risken att göra intersubjektiva 

tolkningar (Kvale & Brinkman, 2014. s.292). 
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Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa intervjuforskningens validitet i sju 

stadier. Intervjufrågorna i studien bygger på tidigare forskning.  I intervjuguiden har tagits 

hänsyn till etiska aspekter. Intervjufrågorna grundar sig i de övergripande forskningsfrågorna 

I analysen av studien prövas logiken i tolkningarna mot den forskning som tidigare 

presenterats i studiens bakgrund.  

Syftet med en kvalitativ studie är enligt Bryman (2008) att få en förståelse kring en utvald 

grupps tankar kring en frågeställning. I den här studien intervjuades endast åtta informanter 

vilket gör resultatets generaliserbarhet låg. Ställd till tidigare forskning kan studiens resultat 

finna stöd.  

 

3.6 Analys av data  

Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet vid analyseringen av studiens empiriska 

material. Kvale och Brinkman (2014)  menar att i den kvalitativa studien sker analysen 

fortlöpande under skrivprocessen.  

I arbetet med studien finner författaren att frågeställningarna och syftet har ställts mot 

litteraturen, analyserats i skrivprocessen och utgjort grunden i intervjuerna. Genom att läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger och med överstrykningspenna 

markerat delar av texterna med olika färger, jämföra likheter och skillnader och därigenom 

hitta nyckelord och uttryck, växte två olika spår fram som kan belysa lärarnas syn på eleven 

och användningen av AKK, i resultatet beskrivna som spår ett och spår två.  

Å ena sidan framträdde uttryck som för att klargöra, de skall få koll, vi sätter upp saker att 

välja på, som indikerar ett ställningstagande mellan lärare och elev som vi och dom, där 

eleverna är de som behöver ges hjälp. Med andra ord kan ett kompensatoriskt perspektiv 

skönjas, där kommunikationsträningen innebär att kompensera elevens bristande 

kommunikationsförmåga genom bildstöd eller annan AKK. Spår ett visar på struktur, 

tydlighet OCH kommunikation. 

Å andra sidan synliggjordes ett relationellt perspektiv genom uttryck som möjlighet att 

uttrycka vad de vill, inte bara vuxnas villkor, att bli delaktiga, samspel och ömsesidigt. I 

bearbetningen av dessa intervjuer framträdde att lärarna var medveten om sin roll som 

samtalspartner där också kontexten och miljön inbegreps. Spår två speglar kommunikation 

GENOM struktur och tydlighet. 

De identifierade uttrycken och nyckelorden ställdes i sin tur i relation till 

kommunikationsbegreppets definition ” överförandet av ett budskap till en annan i ett 

samspel” där elevens kommunikativa förmåga måste beaktas. En asymmetrisk språklig 

relation blev synliggjord.  

I ett andra steg sammanställdes citat i olika språkbrukliga kategorier i en kategoriseringstabell 

som återfinns i sin helhet under bilaga 3. Kategorierna tog utgångspunkt i AHSAS tolv 

punkter där innebörden av rätten till god kommunikation specifieras liksom språkets form 

beskriven i Språkets funktion och kommunikation, s.8.  Tabellen gav fortsatt i processen en 

översikt i analyserandet av innebörd av citat, begrepp och specialpedagogiska perspektiv, 

liksom hur AKK beskrivs ( se figur s. 9 ),  i BRO modellen av Heister Trygg (1998) se  rubrik 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, sidan 13 i studien. Nedan presenteras 

ett utdrag ur kategoriseringstabellen. 
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Syfte  Få information Fråga/välja/säga 

nej 
Inleda 

samspel 
Berätta Bekräftad 

och 
besvarad 

Citat   ”… dagsschemat, 

det är ju för att det 

skall få koll på 

dagen och så är vi 

noga med att de 

skall vara så aktiva 

själva och gå fram 

till schemat och 

plocka bort bilden 

då, så att de får lite 

koll, det är ju för 

att öka 

självständigheten.” 

 

”…när de har rast 

eller så, har vi på 

schemat välja 

ibland, så då sätter 

vi upp olika saker 

att välja och då får 

de välja till 

exempel vad de 

vill leka med och 

då är de ju aktiva 

själva och visa oss 

på vad de vill 

göra.” 

”…men jag 

skulle 

önska så att 

de fick i 

leken på ett 

naturlig sätt 

fick vara 

med barn 

som hade 

ett språk o 

kanske 

liksom 

imitera, för 

våra barn är 

ju på väg 

till ett 

språk, det är 

under 

utveckling.” 

 

Pratbok 

har vi en 

som 

använder 

utifrån 

bilder 

samt 

tydlighet, 

så då 

brukar vi 

ofta 

kombinera 

när jag 

skriver i 

Symwriter 

vad hon 

gjort och 

då kan 

hon ofta 

peka i sin 

bok och så 

kan man 

skriva 

utifrån 

det.” 

”… så de 

får se och 

känna att 

någon 

annan, 

kompisen 

är där och 

höra ja men 

att jag ser 

att du tittar 

på Kalles 

röda tröja 

och så kan 

man prata 

tillsammans 

med 

PODD… 

eleverna 

ska se att 

det här är 

ett språk 

som andra 

använder o 

lärare o 

personal 

använder.” 

 

 

 

Resultat och analys problematiserades i studiens diskussionsdel tillsammans med 

styrdokumentens innebörd ( Lgrs11, Skolverket 2016)  och etiska överväganden baserade på 

Heister Trygg (1998) och von Tetzchners& Hygum  Jensens (1996) resonemang redovisat 

under rubriken AKK och etik, sidan 18 i studien. 
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4. Resultat och analys 

Resultatet inleds med en presentation av deltagande lärares bakgrund där de också tilldelas en 

slumpmässig numrering. Därefter redovisas resultatet övergripande i löpande text.  Resultatet 

kommer slutligen att sammanställas utifrån studiens två övergripande frågeställningar. Citat 

kommer användas för att belysa en tolkning av möjliga specialpedagogiska perspektiv och 

kommunikativt syfte.  

 

4.1 Deltagande lärares bakgrund och antal år i yrket 

I studien deltog nio lärare. Av dessa jobbar tre på grundsärskolan varav en på högstadiet. 

Resterande sex har sin anställning på träningsskolan i åk 1-6. 

Lärare 1 har jobbat fyra år i särskolan med inriktning träningsskola och uppger ingen särskild 

utbildning i AKK, endast en kortare kurs i tecken som stöd. 

Lärare 2 har jobbat 19 år i särskolan, för närvarande på högstadiet, har ingen specifik 

utbildning i AKK. 

Lärare 3 har 18 år bakom sig inom träningsskolan, arbetar för närvarande på högstadiet. 

Uppger sig inte ha någon utbildning i AKK. 

Lärare 4 är speciallärare har jobbat 35 år i särskolan, större delen av tiden inom 

träningsskolan. Genom åren har hon genomgått kurser i tecken som stöd, PECS, 

ögonpekning, BLISS samt nu PODD-utbildning 

Lärare 5 har sju år bakom sig på träningsskolan och har gått teckenspråkskurs. 

Lärare 6 har jobbat i särskolan sedan 2007 som lärare, innan dess som fritidspedagog. Kortare 

kurser i bildstöd och TAKK. 

Lärare 7 har jobbat på träningsskolan sedan 2006 och är sedan 2016 utbildad specialpedagog. 

Har gått kurs i TAKK, bildstöd och PODD. 

Lärare 8 har jobbat tio år i träningsskolan. Kurser i bildstöd och PODDutbildning. 

Lärare 9 har jobbat två år på träningsskolan. Har utbildning i TAKK och PODD. 

  

 

4.2 Hur används AKK i elevernas vardag? 

I analyseringen av intervjuerna framkommer två snarlika bilder av hur AKK används i 

elevernas vardag. Det syfte samtliga lärare angav som betydande, men inte homogent det 

primära, i den dagliga användningen av AKK, var att skapa struktur och tydlighet över 

skoldagen. För eleverna gjordes detta genom schema, bildstöd, pekprat och TAKK. Av 

intervjuerna kunde utläsas att just struktur var det primära syftet med AKK för några. Hos 

andra framgick att elevens egna röst var det viktigaste, att kunna förmedla sina egna tankar 

och behov. Skoldagens tydliggörande struktur framstod hos dessa sistnämnda lärare som en 

ram för AKK snarare än mål. En tolkning av lärarnas uttalanden ger följande parallella spår, i 

Analys av data (s. 25) benämnda som spår ett och spår två. 
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1. AKK innebär Struktur och tydlighet OCH kommunikation 

2. AKK innebär          Kommunikation GENOM struktur och 

tydlighet 

 
 
Nedan följer två exempel på citat som representerar spår ett. I uttalandena framgår att läraren 

tar en ledarroll i kommunikationen där syftet är att ge information och att tydliggöra något för 

eleven. Av citaten synliggörs också att eleven skall kompenseras så att säga ”utifrån” genom 

kommunikationsstödet. Personliga pronomen som vi och de användas åtskiljande snarare än 

att indikera ett samspel.  

Vi arbetar väldigt mycket med seriesamtal för att klargöra, för att få en tydligare struktur på hur 

deras vardag skall se ut (Lärare1).   

 

Stödtecken och bilder som vi kommunicerar med, sedan har vi ju deras individuella dagsschema, 

för dagsschemat det är ju för att de ska få koll på dagen (Lärare 3). 

  

Följande citat exemplifierar uttalanden som tillhör spår två. Elevens egna tankar framstår som 

det centrala och möjligheten att kunna säga nej i situationen liksom ett samspel betonas. AKK 

och tydliggörande blir det medel genom vilket detta görs möjligt. Här speglar användningen 

av vi och de som något i symbios. 

Att de ska få möjlighet att uttrycka vad de vill och känner och tänker […] utveckla deras 

förmåga att kommunicera, att det inte bara sker på vuxnas villkor (Lärare 7). 

 

Syftet är ju att hjälpa dem med sin kommunikation att bli delaktiga, … AKK blir ett samspel, 

ömsesidigt det måste nästan vara så, att det är ju jätteviktigt att de kan säga nej, jag vill inte 

(Lärare 2).       

 

Genomgående i intervjuerna nämns bildstöd som den form av AKK som dominerar. Lärarna 

menar att bilden stannar kvar medan det talade ordet är borta när det är uttalat. Bilden blir en 

påminnelse som underlättar arbetsminnet för eleven. Pictogrambilder men även fotografier 

används av samtliga lärare, liksom TAKK och pekprat. Hälften av lärarna uppger att de 

blandar form av bildstöd medan alla påtalar att det är viktigt att försäkra sig om att eleven 

förstår bildens innebörd. För elever på tidig nivå uttalar Lärare 3 och Lärare 5 att föremål är 

en bättre och tydligare form medan Lärare 4 och Lärare 7 säger att det är lika svårt att förstå 

en bild som ett föremål. De två sistnämnda lärarna menar att det är antalet gånger en person 

utsätts för en bild som avgör om den blir betydelsebärande.  

Den typ av bildstöd som förekommer mest frekvent i intervjuerna är schemabilder. Lärare 4,6, 

7, 8 och 9 använder AKK-instrumentet PODD. Av dessa fem jobbar tre på samma skola och 

där är PODD den AKK-form som används av samtliga elever efter ett gemensamt beslut av 

kollegiet under stöd av rektor. Samtlig personal på den aktuella skolan har även genomgått 

utbildning i kommunikationsstödet PODD. Utöver PODD uppges TAKK som komplement 

för de elever som behöver. 
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Förutom olika former av AKK nämns av alla mimik och kroppsspråk som förstärkning till det 

talade ordet.  

På frågan om lärarna upplever en röd tråd i kommunikationsstödet mellan skola, Fritids, 

korttidsboende och hemmet är svaren lite olika. Hälften anger att kommunikationsstödet följer 

med mellan skola och Fritids medan övriga anser att det kunde bli bättre. Hemmet och 

korttidsboende uppges av alla vara de instanser mellan vilka det med skolan saknas en röd 

tråd när det gäller barnets kommunikationsstöd. 

  

4.3 Vilka faktorer anser lärarna vara viktiga för att utveckla elevens kommunikativa 

förmåga? 

 

Lärarnas uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för att utveckla elevens kommunikativa 

förmåga kan sammanfattas i följande punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga deltagande lärare menar att det är viktigt att låta kommunikationen ta tid, både i 

stunden men också långsiktigt. Detta liksom att vara medveten om att de allra flesta elever på 

grundsärskolan/träningsskolan är beroende av en samtalspartner i sin kommunikation och att 

det är lärarens/ närvarande personals ansvar att vara lyhörd.  Att som lärare bygga upp en 

relation och tillit hos eleven, menar samtliga deltagande lärare, är också avgörande för att 

barnet skall våga försöka kommunicera. Detta samstämmer med vad Heister Trygg (1998) 

skriver om omgivningens betydande roll för en fungerande och kommunikationsutvecklande 

AKK. Av samtalspartnern, menar Heister Trygg, bärs ansvaret att bygga upp ett fungerande 

samspel utifrån AKK-brukarens behov och förutsättningar. 

[…] ska de ha ett fungerande kommunikationssätt då måste vi bli medvetna om att de är 

partnerberoende i sin kommunikation Vi, personal betyder så mycket för hur det ska gå för varje elev 

att kommunicera ( Lärare 4). 

 

[…] många gånger behöver vi lägga det i vårat knä, att vi visar ett intresse av att vi vill veta, för ibland 

tar man saker för givna tror jag, att man tror barnet är med på tåget och man behöver alltså vara genuint 

intresserad i hur tänker du och vad vill du nu, och inte ge upp så lätt, jag tror att ibland väntar man lite 

för kort tid för at få ett svar för det kanske inte alltid per automatik kommer på en gång ( Lärare 7). 

 Tid 

 En god relation 

 Gemensamt förhållningssätt 

 Socialt samspel 

 Låta kommunikationen vara en naturlig del av dagen 

 Egen kunskap och reflektion 
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En annan aspekt som framkommer av samtliga lärare i intervjuerna som avgörande för en 

progression hos eleven, är ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. Samma slutsats 

uttrycker bland andra Hetzroni (2003), Feiler & Watson (2010), Swärd & Florin 1997. Detta 

upplevs av deltagande lärare dock som både en framgångsfaktor liksom en svårighet.  

Dilemmat landar, enligt lärarna, ofta i omsättningen av personal, liksom personal som saknar 

adekvat utbildning. Av intervjuerna framgår att de lärare som på en skola tagit ett gemensamt 

beslut att använda AKK-verktyget PODD och där samtliga i arbetslaget även genomgått 

utbildning i verktyget, upplever en mer kommunikativ träningsskola än förut. Eleverna 

uppges även kommunicera sitt missnöje snarare än att demonstrera det i högre grad än innan 

PODD användandet. Liknande resultat återfinns i studien av Hetzroni (2003), presenterad i 

Journal of Intellectual & Develeopmental Disability, vol 28, som visade att när eleverna fick 

tillgång till en anpassad AKK minskade deras problembeteende. AHSAs sammanställning 

över innebörden av en god kommunikation visar på möjligheten att förstå sin omgivning som 

en komponent (s.9). Heister Trygg (1998)  menar att för många personer med 

kommunikationssvårigheter innebär det en oro över att inte förstå, vilket påverkar individen.  

Att ge eleverna många olika sätt att kommunicera på och verktyg för detta, samt att erbjuda 

tillfällen till kommunikation, spontant lika väl som vid arbetspass är ytterligare faktorer som 

påtalas som viktiga. Lärare 3, 4, 7, och 8 uttalar det sociala samspelet med andra som en 

bärande faktor i kommunikationsutvecklingen. Lärare 7 och 8 beskriver hur de använder 

rummet och barnens placering i detta syfte. 

[…] ja men man kan ju lägga dem bredvid varandra så de får se och känna att någon annan, 

kompisen är där och höra ja men att jag ser att du tittar på Kalles röda tröja och så kan man prata 

tillsammans med PODD… eleverna ska se att det här är ett språk som andra använder o lärare o 

personal använder. Vi har olika lektionsgrupperingar varje fm i grupp, det finns en LPP för det 

här så vi kn mäta nån slags utveckling (Lärare 8). 

Lärare 1,2,4 och 5 uppger att de använder tecken som stöd och bilder till samtliga elever 

oavsett behov. Detta för att alla elever skall ha större möjlighet att kunna förstå och samspela 

med varandra. 

Precis som tecken som stöd så använder vi det (samtalskarta, förf.amn.) med alla för om det 

kommer en elev som vill prata med en annan elev som är otydlig och då kan den förstå tecknet 

som den gör ( Lärare 1). 

 

Möjligheterna för eleverna att uttrycka sig uppgavs av några lärare vara genom att använda 

tecken som stöd eller att själva (eleven) pekprata genom exempelvis skoldagens schema, på 

samtalskartor, eller i pratbok. Lärare 4, 8 och 9 använde övergripande PODD. Uppfattningen 

av innebörden av uttrycket ”möjlighet att uttrycka sig ” visade sig på olika sätt i intervjuerna. 

Några lärare uttryckte specifikt att det var viktigt att ge eleven möjlighet att utveckla 

förmågan att själva kommunicera önskemål, känslor och tankar, att säga nej eller jag vill inte i 

aktiviteter eller situationer. Andra exemplifierade med möjligheten att själv välja. 

[…] använder vi oss av bilderna hela tiden, även när man går i korridoren, när man äter, man 

kan se på ett barn som kanske står i tippen som uttrycker något, man ser att något inte är bra då 

kan man, förr har vi kanske inte prata med eleverna om det men nu kan vi prata med eleven ( 

visar i PODDen, förf.anm), du gillar inte det här, hjälp mig sträcka på benen, du vill lägga dig…, 

den kommunikationen hade vi inte förr så de fick  inget sätt att uttrycka det på  (Lärare 4). 
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[…] då sätter vi upp olika saker att välja och då får de välja till exempel vad de vill leka med och 

då är de ju aktiva själva och visar oss då vad de vill göra (Lärare 3). 

 

 

Lärare 1,4,6,7, 8 och 9 i studien säger sig använda AKK även för att förklara händelseförlopp 

som skall ske eller har skett i ett tidsperspektiv. Bildstöd används av samtliga lärare i 

undervisningen men i olika utsträckning för att förtydliga begrepp, händelser, sociala regler 

samt i läsinlärning.  Lärare 4 menar att det är viktigt att modellera språket för eleverna, något 

läraren upplever en större möjlighet till genom PODD. Samtalskartor och liknande typer av 

pekprat gör att kommunikationen ofta stannar på ettordsatser menar läraren och uttrycker 

också att AKK måste vara ett levande redskap som följer eleven genom dagen. Sett ur ett 

sociokulturellt lärandeperspektiv är språket och samspelet mellan människor den arena 

lärandet sker och genom vilket vi utvecklar kunskap, vårt tänkande och identitet. Något som 

framhålls i styrdokumentens som skolans främsta uppgift att stödja och utveckla hos alla 

elever. Studien visar att samtliga lärare är förtrogna med läroplanen i detta syfte.  

Under intervjuerna framkom hos tre lärare hur ett metakognitivt förhållningssätt kunde tänkas 

påverka arbetet med eleverna, där de egna förutfattade meningarna uttrycktes kunna bli ett 

hinder. En lärare berättar hur hon kom till den insikten genom en elev med grava motoriska 

svårigheter till vilken en kommunikationskarta togs fram för rastaktiviteter. 

Kommunikationskartan utgick från vad läraren tyckte kunde passa och de intressen hon såg 

hos eleven. När eleven senare fick lära sig att kommunicera genom PODD, kunde eleven 

förmedla att hen ville lägga pussel. Detta hade läraren tänkt var uteslutet med tanke på 

elevens motoriska svårigheter och därför inte tagit med aktiviteten i kommunikationskartan.  

[…] de har förmedlat budskap man inte ens trodde var möjligt att de skulle kunna tänkas tycka o 

fundera omkring och då känner man att, då händer det ju något, ibland känner man att 

samtalskartorna blivit styrda av oss vuxna som jobbar runt omkring vilket resulterar att dom har 

ju egentligen bara kunnat säga det vi tror att dom ska kunna säga (Lärare 7).  

 

Heister Trygg (1998, 2003) menar att alternativ och kompletterande kommunikation hela 

tiden måste utvecklas och kunna påverkas av individens behov. Omgivningen roll och 

lyhördhet är avgörande och baserad på kunskap. 
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4.4 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärarna i uppdraget? 

En av de svårigheter som lärarna ser i sitt dagliga arbete är den tidsbrist som finns för att 

hinna iordningställa bildstöd. Även tid till kollegiala diskussioner kring elevernas 

kommunikation framhålls som en svårighet i arbetet. Lärare 3 uppger att de i arbetslaget inte 

kontinuerligt diskuterar och analyserar utfallet av vald AKK eller elevens respons. Läraren 

menar att de själva i stunden med eleven observerar och tolkar mimik och gester och anpassar 

kommunikationen. Tid för kollegiala diskussioner och reflektioner bidrar också till att skapa 

ett gemensamt förhållningssätt, vilket framhålls som en framgångsfaktor. 

Yttre ramfaktorer som budget påverkar fortbildning och utbildning av personal i AKK. Detta 

även om fem av åtta uppger att rektor godkänner fortbildning om de önskar. Särskilt är det 

dock utbildning av elevassistenter och fritidspersonal som efterfrågas av lärarna. Behovet av 

gemensamma diskussioner upplevs som grundläggande.  För att kunna skapa ett gemensamt 

förhållningssätt och gemensamma referensramar krävs ett visst mått av likartad kunskap, 

menar lärarna.  

Materiella begränsningar som exempelvis trasiga lärplattor eller sladdar, buggar i 

programvara, klumpiga kommunikationspärmar samt dagböcker som inte kommer med till 

skolan upplevs också som hinder i vardagen.  

 

Det blir så lätt att man tänker äh, och så struntar man i det just då ( Lärare 5). 

Övervägande del av lärarna upplever att samverkansmöten är viktiga för att kunna hjälpa 

eleven. Hjälpmedel skall utprovas, anpassas och ställas in. Dock uppger de att eftersom 

Habiliteringen arbetar på uppdrag av föräldrarna är samverkansmötena beroende av drivande 

föräldrar. Även brist på logopeder i kommunen uppges ha gjort att tillgången på utredningar 

och hjälpmedel har haltat. Lärare 6 och 7 uttrycker en önskan om en instans med en 

övergripande paraplysyn, vilket de inte tycker åligger skolan. Ytterligare en svårighet som 

framkommer är övergången mellan årskurser och byte av skolor. Finns kunskap om elevens 

kommunikationssätt och i vilken grad fortsätter arbetet, är frågor som uttrycks av lärarna. De 

upplever det inte som en självklarhet att elevens språk alltid följer med. 

Samtliga lärare ser möjligheter och utvecklingsområden gällande användandet av AKK i 

uppdraget enligt LGRS 11, specificerat i blocket Kommunikation. Lärare 4, 8 och 9 redogör 

för hur arbetet med PODD och kommunikationsträning har fått dem att frångå det 

traditionella en till en arbetssätt som är vanligt, men även kritiserat, i träningsskolan. Istället 

arbetar de medvetet och metodisk med gruppaktiviteter i syfte att uppmana till 

kommunikation och samspel. Nämnda lärare menar också att PODD i sin utformning 

underlättar för dem att följa läroplanen och styrdokumenten. 

[…] vi inte lika mycket jobbar en till en och tränar olika saker,  för det vi måste bli bättre på, det 

är det där att  lära eleverna att man kan inte bara kommunicerar i ett rum där det är stängt o tyst 

o bra förutsättningar utan man måste träna tillsammans med andra (Lärare 8). 

De lärare som använder PODD upplever att det har varit en stor framgång med eleverna. Alla 

elever har utvecklats utifrån förmåga. Lärare 4 menar att AKK-verktyget i sig ger möjlighet 

till en mer ingående kommunikation, men påtalar också att det faktum att alla arbetar 
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fokuserat med metoden förmodligen också bidragit. Modern forskning stödjer likande resultat 

(Hetzroni (2003), Feiler &Watson (2010) och  Clark, Derby &Mclaughlin (2013).  

Lärare två upplever sig ha ett dilemma då eleven inte själv vill ta till sig ett alternativt 

kommunikationssätt eller bildstöd. Känslan av att vara annorlunda kommer emellan. 

Utpekningseffekten är inte ovanligt, särskilt bland elever som ligger nära grundskolan, eller 

läser efter två kursplaner. Här finns ett helt fält för diskussion kring inkludering och särskilda 

anpassningar som inte berörs i den här studien, se exempelvis Ineland, Mollin och Sauer 

(2009,2013) eller Nilholm (2006). 

Sammanfattningsvis kan de upplevda möjligheterna och svårigheterna ställas sida vid sida, 

som två sidor av samma mynt, enligt följande. 

 

Möjligheter Svårigheter 

 Tid till samtal, material, bildstöd  tidsbrist 

 fortbildning/utbildning  otillräcklig fortbildning/utbildning 

 gemensamt förhållningssätt  asymetriskt förhållningssätt 

 egen kunskap & reflektion  egen kunskap & reflektion 

 god samverkan  bristfällig samverkan 

 

Sammanställningen uppmärksammar påverkan av faktorer som delvis ligger på 

organisationsnivå men även faktorer på individnivå som direkt syftar tillbaka på lärarens egna 

attityder kring och tillämpning av AKK.  

 

  

 

5. Diskussion 

Nedan följer en problematisering över skolans uppdrag och lärarnas förhållningssätt ur ett 

etiskt perspektiv, följt på ett jämförande mellan lärarnas upplevda möjligheter och svårigheter. 

 

5.1 Syn på elev och AKK 

I sammanställningen av intervjuerna framgår två skilda spår, men även ett övergripande 

gemensamt syfte till användningen av AKK i skolan.  

Dels utmärker sig ett övergripande syfte att skapa struktur och tydlighet samtidigt som 

lärarnas formuleringar speglar skilda uppfattningar kring elevens egna kommunikation (se 

sid.26, Resultat och analys) Detta kan i sin tur tolkas till ett kompensatorisk och ett 

relationellt specialpedagogiskt perspektiv. Ur en etisk aspekt blir detta intressant att 

problematisera i förhållande till styrdokumenten.  

När syftet med AKK i första hand blir att få det abstrakta att bli förståeligt, exempelvis genom 

att förbereda och skapa struktur över dagen, menar Heister Trygg (1998, 2003) att AKK blir 

ett begåvningshjälpmedel. Den kommunikationen blir ofta asymmetrisk och begränsande. Är 

däremot syftet att själv utifrån förmåga, inte omgivningens begränsningar, kunna framlägga 
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behov, önskemål och åberopa social kontakt genom en tydlig omgivande struktur och 

tillhandahållna verktyg, öppnas möjligheter, enligt författaren, till ett mer etiskt och 

relationellt förhållningssätt till kommunikationsutveckling.  

Med utgångspunkt i språkets funktion kopplat till specialpedagogiska perspektiv finns 

uttalanden som å ena sidan pekar på ett kompensatoriskt perspektiv likaväl som andra 

uttalanden vittnar om en mer relationell inställning. Det framgår också en skillnad i uttalanden 

kring AKK mellan de lärare som använder sig av PODD och mellan de som använder 

samtalskartor och TAKK.  Uttalanden som då kan han ju tala om att han ”vill ha mera mat 

eller mjölk” genom att peka indikerar ”att begära” i språkets funktion medan formuleringar 

som”möjlighet att uttrycka vad de vill” påtalar språkets kommunikativa form som primär.  

 

Frågan är i vilken utsträckning en kommunikativ utveckling möjliggörs utifrån individens 

behov och skolans läroplan om utgångspunkten tangerar mot ett kompensatoriskt perspektiv 

och språkets funktion primärt innebär att få information och att begära? Även den etiska 

aspekten blir intressant om man utgår från ASHAs precision av innebörden av rätten till en 

god kommunikation, där punkt åtta och nio kan ses som grundläggande för AHSAs övriga tio 

punkter, nämligen; 

 8) använda andra kommunikationsvägar samt  

9) vara i en god kommunikativ miljö. 

I sig är rättigheten att få information en del av att vara i en god kommunikativ miljö. Lika så 

är rätten att kunna begära något en del av den. Problem uppstår då syftet med AKK stannar 

därvid eller begränsas till förutfattade behov hos eleven. Samtliga lärare i studien uttrycker att 

de använder AKK utifrån elevens behov, en intention som här inte heller ifrågasätts. De 

funderingar som uppstår hos författaren är på vilka villkor elever i 

grundsärskolan/träningsskolan ges möjlighet att kommunicera, att använda sin röst. 

Omgivningens kunskap och förhållningssätt är avgörande för utfallet av AKK-användningen   

(Heister Trygg, 1998,  Sundet, 1997).  

I studien uttalar ett par lärare att deras egna förutfattade meningar kan utgöra ett hinder för 

elevens kommunikationsutveckling. Heister Trygg påtalar att barn som använder AKK endast 

erbjuds den vokabulär omgivningen ger dem, medan övriga barn överöses med nya ord 

oombett och på så vis vidgar sitt ordförråd och begreppsvärld i samspel med andra. En god 

kommunikativ miljö bör ge individen möjlighet att bland annat fråga, att utveckla sin 

vokabulär, att delta i vettiga samtal (AHSA). Ur en etisk aspekt skulle begränsningar i detta 

utgöra en kränkning (Heister Trygg, 2003). Dilemma uppstår då lärare skall dels skapa 

kommunikationskartor eller bildstöd utifrån observation av vad eleven visar intresse för, dels 

erbjuda utökade möjligheter av ”okända” områden för eleven att ”prata om”. Är det nog att 

erbjuda bilder på skogens djur och växter inför en utflykt, eller finns möjlighet att uttrycka ” 

jag hatar myror”, ”jag vill inte”, ”morfar har en röd bil, den åker vi till stugan med”. När har 

jag som lärare fullgjort mitt uppdrag?  

Det kollegiala samtalet blir här viktigt. Att diskutera och utvärdera elevernas AKK i syfte att 

utveckla den tillsammans bör inte stanna vid enbart nya bilder inför en händelse. Även detta 

har en etisk aspekt som kan tänkas bli kränkande om elevens uttrycksmöjligheter inte 

uppdateras och utvecklas. Heister Trygg (1998) menar att en omfattande kartläggning av 

personens förmågor är viktiga för att kunna bedöma var i utvecklingen personen befinner sig, 

var insatsen av AKK skall ta vid samt vad som kan förväntas utvecklas. Heister Trygg menar 
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också att det är viktigt att ta med normalutvecklingen för att kunna göra en prognos. Ingen av 

lärarna i studien nämner en sådan noggrann kartläggning inför val av AKK. Därmed inte sagt 

att en kartläggning inte görs. En lärare uttrycker dock att det inte finns en kontinuerlig, 

planlagd gemensam diskussion och uppföljning av elevernas kommunikationsutveckling och 

AKK på skolan. Det framkommer av studien att några lärare konstaterar att kommunikationen 

via AKK ofta har stannat vid ettordsatser där eleven ges möjlighet att uttrycka vad 

läraren/personalen förväntar sig via anpassade kommunikationskartor.  

I många fall under intervjuerna kunde författaren av lärarnas utsagor ana vad Marit Sundet 

kallar en asymmetrisk språklig relation mellan lärare och elev3.  

Följande två citat får synliggöra andemeningen i ovanstående: 

…förr lärde bara en- ordsatser o man hade pratkartor som man gjorde själv o det var vi bestämde 

vad eleven skulle få prata om o vi utgick naturligtvis från elevens intresse o man skapa 

bildkartor o situationskartor utifrån vad de var intresserad av, o det  var ju bra o så, men vi var 

inte bra på att träna barnen på att träna att uttrycka att kanske att jag har ont eller jag vill inte det 

här” (Lärare 4). 

…samtalskartor, ja det- har inte gjort nån egen men jag tycker ibland att det är lite mycket 

bilder, men man kan ju säker t göra egna med färre bilder, det blir lite rörigt. De (eleverna, min 

anm.) måste va på ganska hög nivå tror jag också om de skall kunna… ja jag vet inte jag har inte 

provat dem så mycket (Lärare 3). 

Citaten visar på lärarnas maktposition i form av samtalspartner, vilket påverkar samspelet 

(Sundet 1997, Backlund 2006, Heister Trygg 1998). Man kan av citaten också hitta olika 

infallsvinklar i det kommunikativa syftet. Citat ett speglar en insikt om tillkortakommanden i 

kommunikationen och ett relationellt perspektiv. Av citat två kan man ana att begränsningarna 

i kommunikationen upplevs ligga dels hos eleven, dels i lärarens egna otillräckliga kunskaper. 

Dessa skilda utgångspunkter påverkar utfallet och utformningen av kommunikationsstöd till 

eleven. Ändå kan båda lärarna sanningsenligt uppge att de arbetar med utveckla elevens 

kommunikationsförmåga. Det är här författaren menar att etiska dilemman riskerar att uppstå. 

I förhållande till läroplanen och övriga styrdokument gör lärarna vad de är ålagda att göra. Ur 

ett etisk perspektiv kan och bör, enligt författaren, innebörden av en god kommunikativ miljö 

diskuteras kollegialt.  

Av resultatet framgår att samtliga lärare anger en god relation och ett gott samspel som 

viktiga för att utveckla elevens kommunikativa förmåga. I den sociokulturella teorin är det 

också genom barnets aktiva samspel med omvärlden som språket utvecklas. Det är även känt 

att barn med utvecklingsstörning samspelar i lägre utsträckning än andra barn (Göransson, 

1995). Hur och vad grundsärskolan erbjuder eleverna i form av AKK och möjlighet att 

uttrycka sig spelar stor roll för hur deras kommunikations- och språkutveckling blir. Lärare 

och övrig personal kring barnet är viktiga inte bara som samtalspartner utan även som modell 

för samspel och användandet av språket liksom kommunikationsverktyget. Det kräver 

kunskap om språkutveckling och förtrogenhet med barnets AKK ( Heister Trygg 1998). Av 

studien framgår dock att inte alla lärare kände sig ha tillräckliga kunskaper kring olika former 

av AKK.  

                                                           
3 Skolans verksamhet påbjuder förvisso även grundskolans elever en viss asymetrisk ställning i 

kommunikationen med lärare, på grund av kunskapskraven. Grundskolans elevgrupp har dock generellt en egen 

mer verbalt utvecklad och metakognitiv vokabulär än grundsärskolans/träningsskolans elever. 
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Studien av Hetzroni visade att när eleverna fick tillgång till en anpassad AKK minskade deras 

problembeteende. Två av lärarna som använder PODD uttrycker också att eleverna blivit 

lugnare. AHSAs sammanställning över innebörden av en god kommunikation visar även på 

möjligheten att förstå sin omgivning. Heister Trygg (1998) menar att för många med 

kommunikationssvårigheter innebär detta en oro över att inte förstå, vilket påverkar individen. 

Detta är en viktig aspekt på AKKbruk i grundsärskolan. Att ge information och struktur 

framhölls av deltagande lärare som ett av de primära syftena med AKK. Hur detta görs är av 

intresse. Ges eleven möjlighet att fråga eller kommentera eller säga nej till något i samband 

med informationen?  Åter en gång landar resonemanget i attityder till AKKbruk och lärarens 

insikt om sin roll som samtalspartner. 

 

5.2 Möjligheter och svårigheter  

 

Relationerna mellan de sammanställda möjligheterna och svårigheterna skapar en balansvåg 

som påverkar lärarnas arbete med elevens kommunikationsutveckling. En negativ cykel 

fortgår om det inte sker en förändring inom något eller några områden. Forskning visar ( 

Hetzroni 2003, Feiler &Watson, 2010, von Tetzchner& Hygum Jensen, 1994, Heister Trygg, 

1998, 2003, Swärd och Florin, 2011) att ett gemensamt förhållningssätt i  kombination med 

utbildning ger det mest framgångsrika sätten för att utveckla en elevs kommunikation genom 

AKK. Eftersom omgivningens och samtalspartnerns roll i många fall är avgörande för utfallet 

av utvecklingen, är det viktigt att skolan ser till de relaterade faktorerna. I studien framgår att 

lärarna är medvetna om sin roll som samtalspartner men besitter olikt djupgående kunskaper. 

Detta sammantaget med olika ramfaktorer, samt olika syn på specialpedagogik, skapar 

onekligen olika förutsättningar för arbetet med kommunikationsutveckling genom AKK. 

Figuren nedan illustrerar påverkande faktorer. 

 

     (Egen bild) 

 

 

 

Är det möjligt att elevers tillgång till en god kommunikation utifrån sina förutsättningar, kan 

avgöras genom vilken skolmiljö eleven befinner sig i, där lärarens inställning till möjligheter 

och svårigheter avgör utvecklingen? Jag menar att frågan ligger på olika nivå, från 

Faktorer som riskerar att hämma 
kommunkationsutveckling genom AKK

- otillräcklig fortbildning/utbildning

-tidsbrist

- asymetriskt förhållningssätt

- otillräckligkunskap & reflektion

- bristfällig samverkan

Faktorer som påverkar en progressiv 
kommunkationsutveckling genom AKK

- Fortbildning/utbildning-

- Tid till samtal, material, bildstöd

- gemensamt förhållningssätt

- egen kunskap & reflektion

- god samverkan



    

37 
 

organisation till individnivå hos lärarna. Sammanfattningsvis, både ur ett etiskt och ett 

relationellt/sociokulturellt perspektiv, visar studien att kollegiala samtal i kombination med 

utbildning och tid, är de faktorer som väger tyngst i frågan. Genom dessa skapas 

förutsättningar till metakognition, gemensamma mål, lyhördhet och förståelse för eleven och 

lärare/personal sinsemellan.  

 

 

 

     6. Slutsats och förslag till vidare forskning  

 
Av studien framgår att lärarna är insatta i sitt uppdrag utifrån läroplanen. De visar också 

kunskap kring betydelsen av AKK för elever som har kommunikativa svårigheter och 

förståelse för att utforma undervisningen och kommunikationsstödet utifrån eleven.  

Studien visar dock på olika infallsvinklar kring syftet med AKK i särskolan. Å ena sidan 

uppvisar ett antal lärare ett mer relationellt synsätt där kommunikationsträningen sker genom 

struktur och tydlighet. Å andra sidan ger ett antal lärare uttryck för att tolka AKK som 

bildschema och dagsstruktur och verkar skilja det från kommunikationsträning. Av uttalanden 

i intervjuerna framgår också ett mer kompensatoriskt perspektiv, då ett antal av lärarna 

uttrycker kommunikationssvårigheterna som något hos eleven som skall åtgärdas och 

underlättas genom exempelvis bildstöd.  

Min uppfattning utifrån studiens resultat är att utfallet av AKKanpassningar och 

kommunikationsträning riskerar att bli  olika beroende på om lärarna betonar samspelet och 

förstår sin roll som samtalspartner, än om det primära är att skapa struktur och ge information.  

 

Utbildning i AKK för samtlig personal är något som efterfrågas i studien. En gemensam 

kunskapsbas ger större förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt som gynnar 

eleverna. Organisatoriska faktorer som schemaläggning och därmed tid för kollegiala samtal 

är också något som påverkar arbetet med kommunikationsutveckling.  

 

Det finns få svenska och nordiska studier av kommunikationsträning och AKKbruk i 

särskolan. Eftersom det till stor del handlar om attityder och förhållningssätt hos lärarna är det 

svårt att göra dessa studier med ett tillförlitligt resultat. Författaren efterfrågar djupgående 

intervjustudier och observationer under en längre tidsperiod för att finna hållbara, utvecklande 

strategier. En gemensam kunskap kring AKK i kollegiet har dock visat sig vara en viktig 

faktor. Frågan uppstår även i vilken grad barnets tillägnade språk följer med mellan skolor 

eller årskurser och hur arbetet där ser ut.  
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Bilaga 1, missivbrev. 

 

 

Hej 

Jag heter Annelie Hagersjö och arbetar som lärare på Bergeforsens särskola i Timrå kommun. Just nu 

läser jag min sista termin till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och skall skriva min 

magisteruppsats. Ämnet för studien är kommunikationsträning och AKK. Jag önskar intervjua lärare 

som jobbar inom särskolan för att få ta del av deras erfarenheter inom en snar tid, gärna redan under 

vecka 39 eller 40. Intervjun beräknas ta 45 minuter. 

Syftet med studien är att belysa vilka förutsättningar lärarna i grundsärskolan/träningsskolan upplever 

att de har, för att i enlighet med styrdokumentens syfte utveckla elevernas kommunikativa förmåga 

genom AKK.  

 

Information om konfidentialitet och frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och deltagande lärare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Intervjuerna kommer att spelas in för senare transkribering som skall analyseras och presenteras som 

ett resultat i rapporten. Namn på medverkande lärare samt skolor kommer inte att användas i 

anteckningar eller i slutlig rapport. Allt inspelat material och anteckningar kommer att förvaras på 

säker plats och raderas efter uppsatsens färdigställande. 

  

Vänlig återkom om eventuellt samtycke för att delta i studien via mejl eller per telefon så tar jag 

kontakt för en bokning av intervjutillfälle.  

 

Med vänlig hälsning 

Annelie Hagersjö, xxxxxx@umu.se  Mobil: xxxxxxxx 

 

Handledare: X X, XXX Universitet. Tel: xxxxxxxxx,  xxx.xxxxx@umu.se 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxx@umu.se
mailto:xxx.xxxxx@umu.se
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Bilaga 2, intervjuguide. 

 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka förutsättningar lärarna i 

grundsärskolan/träningsskolan upplever sig ha, för att i enlighet med styrdokumentens syfte 

utveckla elevernas kommunikativa förmåga i ett socialt samspel.  

 

Övergripande frågeställningar: 

1 Vilka faktorer anser lärarna vara viktiga för att utveckla elevens 

kommunikativa förmåga? 

2 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärarna i uppdraget?  

 

Intervjuguide  

 

1. Hur länge har du varit verksam som lärare inom särskolan? 

2. Berätta om dina erfarenheter av AKK i ditt yrke?   

3. Utbildning?  

4. Erbjuds fortbildning? För vilka? 

5. Beskriv på vilka sätt AKK används i elevernas skoldag och syftet med 

det? (Samtal, information) 

6. Berätta vad du anser är viktigt för att eleverna skall utveckla sin 

kommunikation? Beskriv på vilket sätt du arbetar med 

konversationsträning genom AKK ? Vad anser du är viktigt att tänka på? 

7. Upplever du en röd tråd mellan Fritids, hemmet, korttidsboende och/eller 

andra instanser? Beskriv hur det kan se ut. 

8. Kan du uppleva några svårigheter i arbetet med AKK för elevens 

kommunikativa utveckling i enlighet med styrdokumenten? I så fall vilka 

och varför?  

9.  Möjligheter? 
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   Bilaga 3, kategoriseringstabell 
Tabell 1. Kategorisering av citat från studien för att belysa det språkliga syftet med AKK ur ett lärarperspektiv. 
Kategorierna är inspirerade av AHSAS formulering för rätten att kommunicera. Citaten är fån olika lärare i 
studien. 

 
 
Syfte 

 
 

Få information 

 
Fråga/välja/säga 

nej 

 
 

Inleda samspel 

 
 

Berätta 

 
Bekräftad  

och besvarad 

Citat  ”… dagsschemat, 

det är ju för att det 

skall få koll på 

dagen och så är vi 

noga med att de 

skall vara så aktiva 

själva och gå fram 

till schemat och 

plocka bort bilden 

då, så att de får 

lite koll, det är ju 

för att öka 

självständigheten.” 

Lärare 2 

”…när de har 

rast eller så, har 

vi på schemat 

välja ibland, så 

då sätter vi upp 

olika saker att 

välja och då får 

de välja till 

exempel vad de 

vill leka med och 

då är de ju 

aktiva själva och 

visa oss på vad 

de vill göra.” 

”…men jag 

skulle önska så 

att de fick i 

leken på ett 

naturlig sätt 

fick vara med 

barn som hade 

ett språk o 

kanske liksom 

imitera, för 

våra barn är ju 

på väg till ett 

språk, det är 

under 

utveckling.” 

 

Pratbok har vi 

en som 

använder 

utifrån bilder 

samt tydlighet, 

så då brukar vi 

ofta kombinera 

när jag skriver 

i Symwriter 

vad hon gjort 

och då kan hon 

ofta peka i sin 

bok och så kan 

man skriva 

utifrån det.” 

”… så de får 

se och känna 

att någon 

annan, 

kompisen är 

där och höra 

ja men att jag 

ser att du 

tittar på 

Kalles röda 

tröja och så 

kan man 

prata 

tillsammans 

med PODD… 

eleverna ska 

se att det här 

är ett språk 

som andra 

använder o 

lärare o 

personal 

använder.” 

 
      
      
Citat  ”…att jag skriver 

med bilder och hon 
kan ta med lappen 
som stöd, det är ju 
ofta när de inte vet 

vad som skall 
hända som det blir 

problem. 

”…vanliga barn 
får välja mellan 

tusentals ord 
som de hör varje 
dag när de skall 

träna sitt språk… 
men barn som 
använder AKK 
får bara välja 
bland de ord 

som andra valt 
att de skall 
använda…” 

Precis som 

tecken som 

stöd så 

använder vi 

det ( 

samtalskarta, 

min amn.) med 

alla för om det 

kommer en 

elev som vill 

prata med en 

annan elev 

som är otydlig 

och då kan den 

förstå tecknet 

som den gör.” 

”Varje dag 
gjorde vi en 

utvärdering så 
fick hon skriva 

efetr varje 
lektion, glad el 
sur gubbe, men 

det var alltid 
glad gubbe så 
jag tror inte 
riktigt hon 

förstod, det 
gav ju inte det 
resultat man 

villle” 
 
 

”…ibland tar 

man saker för 

givna tror 

jag,  att man 

tror barnet är 

med på tåget 

och man 

behöver 

alltså vara 

genuint 

intresserad i 

hur tänker du 

och vad vill 

du nu, och 

inte ge upp så 

lätt..” 

Citat  ”… fick hon klistra 
in samma sak som 
på tavlan i boken  
och då fick hon 

verkligen veta hur 
dan skulle vara .” 

  Samtalskartor, 

ja jag tycker 

ibland att det 

är lite mycket 

bilderDe måste 

va på ganska 

hög nivå tror 

jag …” 
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      Bilaga 4 

Referenser, bilder 

 

Bild ett, PECS. http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/pecs_0.pdf 

 

Bild två, PODD. http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/podd_0.pdf 

 

 

 


