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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera på vilka sätt lärare arbetar för 

att främja interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Svar söktes på 

hur lärare arbetar med den kommunikativa miljön, och på vilket sätt alternativ och 

kompletterande kommunikation kan användas för att främja den horisontella 

kommunikationen. Vidare undersöktes vilka hinder och möjligheter lärare upplever att det 

finns för eleverna att interagera med varandra. Det empiriska materialet samlades in i en 

mellanstor svensk kommun. Studien utgick från en fenomenologisk forskningsansats med 

inspiration av ett sociokulturellt perspektiv.  Studien visade att elever i träningsskolan erbjuds 

för lite horisontell kommunikation och att det finns flera orsaker till detta. De huvudsakliga 

anledningarna till varför eleverna får för lite horisontell kommunikation som framkommer i 

studien är brister i den kommunikativa miljön, hög vuxentäthet samt elevernas 

funktionsnedsättningar. I studien framkommer att lärare medvetet arbetar för att främja 

elevernas interaktion genom att skapa ett positivt klimat och genom att tillrättalägga såväl den 

fysiska som den sociala miljön. Enligt lärarna i studien har samtliga elever behov av 

alternativ och kompletterande kommunikation i olika former. Vidare beskrivs den alternativa 

och kompletterande kommunikationen som ett viktigt verktyg för att öka elevernas 

möjligheter att interagera med varandra.  

 

Nyckelord: alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), grundsärskola med 

inriktning träningsskola, horisontell kommunikation, interaktion, kommunikativ miljö 
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1. Inledning 
Kommunikation kan endast utvecklas i interaktion med andra människor (Wilder, 2014). De 

elever som har svårigheter med kommunikation och interaktion riskerar att lära sig mindre, att 

få färre positiva relationer med jämnåriga och att få en försämrad självkänsla (Aspeflo, 2015).  

I träningsskolan, vilket är en särskild inriktning av grundsärskolan som riktar sig till elever 

med måttlig till grav utvecklingsstörning, har samtliga elever på grund av sina 

funktionsnedsättningar behov av vuxenstöd i sin kommunikation (Jakobsson & Nilsson, 

2011; Swärd & Florin, 2014; Östlund, 2012). Detta leder till att den horisontella 

kommunikationen, det vill säga kommunikationen mellan jämnåriga, blir begränsad (Östlund, 

2012). Istället sker kommunikationen i träningsskolan i hög grad vertikalt, det vill säga 

mellan en vuxen och en elev (Östlund, 2012).  Det finns alltså ett samband mellan att ju mer 

lärarna interagerar med eleverna, desto mindre interaktion sker eleverna emellan (Jakobsson 

& Nilsson, 2011; Östlund, 2012). Samtidigt är den vertikala- och den horisontella 

kommunikationen inte jämbördiga, då det är den horisontella kommunikationen som i högre 

grad främjar kommunikationsutvecklingen och även upplevs som mer lustfylld av eleverna 

själva (Anderson, 2002).  

 

För elever som har funktionsnedsättningar är den sociala gemenskapen och interaktionen med 

elever med liknande funktionsnedsättningar viktig för känslan av tillhörighet och en positiv 

identitetsutveckling (Söder, 1997; Östlund, 2012). Det har framkommit att individer med 

utvecklingsstörning själva å ena sidan uttrycker en önskan om att få vara som alla andra, men 

å andra sidan framhåller att kommunikationen med dem som har liknande 

funktionsnedsättningar som de själva känns mer kravlös och befriande (Nordström, 2002). 

Det är även viktigt för de elever som kommunicerar med alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) att kunna upprätta jämlika relationer med andra elever som använder 

samma kommunikationsform, eller åtminstone behöver kommunicera på annorlunda vägar 

(Heister Trygg, 2012). Ett av ämnesområdena i träningsskolan är just kommunikation, och 

eleverna ska enligt Skolverket (2011) utveckla kunskaper i att interagera med andra och ges 

förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang med tal eller med alternativa och 

kompletterande kommunikationsformer. Även Skollagen (Svensk författningssamling, SFS 
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2010:800) framhåller att utbildningen i träningsskolan ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap. 

 

För elever i behov av alternativ och kompletterande kommunikation har den sociala miljön, 

alltså människorna som befinner sig i miljön och möjliggör kommunikationen, en avgörande 

roll (Heister Trygg, 2012).  Även den fysiska miljön är viktig och behöver vara anpassad och 

tillrättalagd för rika kommunikationstillfällen då det leder till att lusten och möjligheten för 

såväl omgivningen som för eleven att interagera ökar (Heister Trygg, 2012; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 2016a).  

 

Sammanfattningsvis erbjuds elever i träningsskolan för lite så kallad horisontell 

kommunikation och för mycket så kallad vertikal kommunikation, trots att den horisontella 

kommunikationen inte bara främjar elevens kommunikationsutveckling, utan även 

identitetsutvecklingen (Anderson, 2002; Luttropp, 2010; Östlund, 2012).  Lärare i 

träningsskolan har därför ett stort och viktigt ansvar att tillrättalägga miljön och skapa 

möjligheter och tillfällen för eleverna att interagera med varandra (Andersson, 2002; 

Skolverket, 2011). Då det i dagsläget finns begränsat med forskning om kommunikation och 

interaktion mellan elever i träningsskolan (Wilder, 2014; Sirén Blomgren, 2011) är vår 

förhoppning att denna studie kan bidra med en sammanställning av det rådande kunskapsläget 

och studera hur lärare praktiskt går tillväga för att främja den horisontella kommunikationen i 

träningsskolan.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera på vilka sätt lärare arbetar för att främja 

interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. 

  

1.2 Frågeställningar 
Hur arbetar lärare med den fysiska respektive sociala miljön för att främja interaktion mellan 

elever? 



7 
 

Hur arbetar lärare med alternativ och kompletterande kommunikation i syfte att främja 

interaktion mellan elever? 

Vilka hinder respektive möjligheter upplever lärare att det finns för elever att interagera med 

varandra? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för rådande kunskapsläge inom forskningsområdet. Avsnittet 

inleds med en översiktlig beskrivning av den skolform och den elevgrupp som studien 

behandlar samt en kortfattad beskrivning av de alternativa och kompletterande 

kommunikationsformer som är aktuella för elevgruppen.  Därefter följer en redogörelse av 

begrepp och faktorer som kan påverka och ha betydelse för den horisontella 

kommunikationen.  

 

2.1 Grundsärskola och träningsskola 
Grundsärskolan är en individuellt anpassad utbildning för de elever som inte bedöms kunna 

uppnå grundskolans krav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Klasserna eller 

elevgrupperna i grundsärskolan är i regel mindre än i grundskolan och kursplanerna och 

kunskapskraven är anpassade till målgruppen (Skolverket, 2014; Östlund, 2012). Den 

obligatoriska grundsärskolan består av två delar. Dels den ordinarie grundsärskolan, dels en 

särskild inriktning som benämns träningsskola och som riktar sig till elever med måttlig till 

grav utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna tillgodogöra sig hela eller delar av de 

ämnen som grundsärskolans elever läser (Jakobsson & Nilsson, 2011; Swärd & Florin, 2014).  

Ämnesområdena i träningsskolan är kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, 

vardagsaktiviteter samt verklighetsuppfattning (Skolverket, 2014). För att vara behörig lärare 

att undervisa i grundsärskolan eller träningsskolan krävs i regel dels en förskollärar- eller 

grundskollärarexamen eller motsvarande, och dels en speciallärar- eller 

specialpedagogexamen med inriktning mot utvecklingsstörning (Skolverket, 2016). Den 

kategori av lärare som föreliggande studie inriktar sig mot arbetar således med elever som 

läser inriktning träningsskola då de har en måttlig till grav utvecklingsstörning.   
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2.2 Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning, som förekommer i olika svårighetsgrader och i vissa sammanhang 

benämns som intellektuell funktionsnedsättning, är en utvecklingsavvikelse som har sin 

början redan under utvecklingsperioden och som omfattar både intellektuella och adaptiva 

funktionssvårigheter (Gillberg, 2018). För elever med utvecklingsstörning är det viktigt med 

en anpassad pedagogik och eleverna har därmed rätt till de särskilda resurser som 

grundsärskolan erbjuder (Gillberg, 2018). Wilder (2014) beskriver hur en utvecklingsstörning 

medför begränsningar i förmågor såsom att planera, att förstå tid, att lösa problem och att 

tolka det som händer på samma vis som andra personer i samma ålder gör. Enligt Swärd och 

Florin (2014) och Brodin (2005) är en begränsad kommunikativ förmåga vanlig hos elever 

med utvecklingsstörning, och svårigheterna ökar vanligen i relation till graden av 

utvecklingsstörning. Begreppet flerfunktionsnedsättning används vanligen för individer som 

har en grav utvecklingsstörning i kombination med stora och svåra funktionsnedsättningar 

inom flera andra områden (Heister Trygg, 2008, 2012). Dessa funktionsnedsättningar kan 

vara i form av grava rörelsehinder, synproblem och inte minst kommunikationssvårigheter 

(Heister Trygg, 2012). Ett annat begrepp som ofta förekommer om elever med grav 

utvecklingsstörning, inte minst i skolsammanhang, är att individerna befinner sig på, eller 

fungerar på, en tidig utvecklingsnivå (Heister Trygg, 2008, 2012). Kommunikationen hos 

elever på tidig utvecklingsnivå är på en förspråklig eller ickespråklig nivå, vilket innebär att 

kommunikationen sker här och nu och oftast utan ord (Heister Trygg, 2012). En viktig faktor 

för att eleverna ska förstå meningen med att kommunicera är därför insikten att deras eget 

beteende får konsekvenser för omgivningen (Wilder, 2014; Winlund & Rosenström 

Bennhagen, 2004). Motivationen att kommunicera ökar om eleven får gehör för sina signaler. 

På motsvarande sätt kan en elev som inte får respons på sina försök att kommunicera och 

påverka istället bli passiv (Wilder, 2014; Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004).  Det är 

därför avgörande att omgivningen är lyhörd och responderar på elevens 

kommunikationsinitiativ och försöker sätta sig in i elevens behov, känslor och intressen 

(Wilder, 2014; Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004).   

 

Således förekommer utvecklingsstörning i olika svårighetsgrader, och medför en begränsad 

kommunikativ förmåga.  Elever med utvecklingsstörning har rätt till de särskilda resurser som 

grundsärskolan erbjuder.   
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2.3 Utvecklingsstörning i kombination med autism 
Enligt Gillberg (2018) har utvecklingsstörning hög komorbiditet med andra 

funktionsnedsättningar, inte minst med autism. Autism innebär övergripande svåra och tidigt 

upptäckta avvikelser i form av ömsesidig social och kommunikativ interaktion, 

beteendestörningar i form av stereotypier gällande motorik och tal samt en allmän psykisk 

rigiditet (Gillberg, 2018). Det finns även ett flertal underliggande symtom vilka kan 

förekomma i varierande kombinationer och grad. Detta kan innebära stora individuella 

skillnader (Gillberg, 2018). Den nedsatta förmågan till interaktion innebär inte att personerna 

saknar förmågan att ge och ta kontakt och ha relationer, utan att sättet de gör detta på kan 

tyckas avvikande i förhållande till andra människor och att vissa sociala beteenden kan 

uppfattas som annorlunda (Söderman & Antonson, 2011, Winlund & Rosenström Bennhagen, 

2004). Detta kan exempelvis yttra sig genom svårigheter i att ta och bibehålla ögonkontakt 

och att använda sig av ansiktsuttryck, gester och kroppshållning i kommunikationen 

(Söderman & Antonson, 2011, Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Nedsatt förmåga 

till kommunikation hos personer med autism innebär vanligen att man tolkar språket på ett 

annorlunda sätt och att man har svårt att förstå kommunikativa samspelsregler vad gäller 

exempelvis turtagning samt att påbörja, upprätthålla och avsluta en kommunikation 

(Jakobsson & Nilsson, 2011; von Tetzchner & Martinsen, 2002). Vissa individer med autism 

lär sig aldrig att tala (Jakobsson & Nilsson, 2011; von Tetzchner & Martinsen, 2002).    

 

Med tanke på den många gånger svaga språkutvecklingen för individer med 

utvecklingsstörning och autism är det naturligt att inkludera alternativ och kompletterande 

kommunikation (von Tetzchner & Martinsen, 2002). Inlärning av språk, med eller utan 

alternativ och kompletterande kommunikation, är alltid mer effektiv i samspel med andra, 

även för denna elevgrupp trots deras svårigheter beträffande interaktion (von Tetzchner & 

Martinsen, 2002). Att behärska alternativ och kompletterande kommunikation underlättar i 

sin tur för att ha positiva kamratrelationer, vilket är en faktor som kan minska elevernas 

frustration och bidra till en mer positiv självbild (von Tetzchner & Martinsen, 2002). Ett 

ytterligare sätt att underlätta och skapa ett lugn i tillvaron för elever med autism och 

utvecklingsstörning är att ordna och strukturera dagen genom ett väl utarbetat schema 

(Söderman & Antonson, 2011). Hur pass detaljerat detta schema behöver vara varierar mellan 

olika elever. Vissa elever har behov av att schemat förmedlar både tidsperspektiv, aktiviteter 

samt vilka personer som kommer att delta (Söderman & Antonson, 2011). För lärare som 
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arbetar med elever med autism är det även i de flesta fall betydelsefullt att vara lyhörd för 

elevernas specialintressen, då de kan vara en väg in till inlärning inom många områden (von 

Tetzchner & Martinsen, 2002).   

 

Således har elever med utvecklingsstörning i kombination med autism särskilda utmaningar 

beträffande interaktion och kommunikation. Eleverna är i behov av struktur och tydlighet och 

för att främja elevernas möjligheter till så kallad horisontell kommunikation (Martinsson 

Niva, 2016; Östlund, 2012) är tillgång till alternativ och kompletterande kommunikation 

viktig.  

 

2.4 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
Med alternativ och kompletterande kommunikation anses ett alternativ eller ett komplement 

till det talade språket som stödjer kommunikationen mellan människor (Sirén Blomgren, 

2011; Thunberg, Carlstrand, Claesson & Rensfeldt Flink, 2011; Von Tetzchner & Martinsen, 

2002). Syftet med alternativ och kompletterande kommunikation menar Thunberg et al. är att 

individen skall ges möjlighet att uttrycka sig, eller själv kunna förstå, och för de allra flesta 

behövs en kombination av båda delarna.  Att tillägna sig alternativ och kompletterande 

kommunikation är en långvarig och komplex process som inte bara innefattar eleven utan 

hela hans eller hennes omgivning (Heister Trygg & Andersson, 2009; Soto & Seligman-

Wine, 2003). Elever som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation 

behöver ha förebilder, både barn och vuxna i omgivningen, som använder sig av samma 

kommunikationsform (Heister Trygg, 2012). Enligt Siren Blomgren (2011) finns det få 

studier av interaktion mellan elever som använder alternativ och kompletterande 

kommunikation i skolan. I författarens egen studie framkom det dock att riktade insatser med 

kommunikationshjälpmedel i syfte att öka AKK-användande elevers horisontella 

kommunikation kan ha positiva konsekvenser.  Beukelmann och Miranda (2005) och även 

Wilder (2014) betonar att det yttersta målet för AKK-insatser är att möjliggöra för individen 

att så effektivt som möjligt kunna var engagerad i olika samspelssituationer och kunna delta i 

de aktiviteter som hen vill.   
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2.4.1 Manuella och grafiska kommunikationssätt 
Alternativ och kompletterande kommunikation kan delas in i två huvudgrupper, dels de 

manuella och hjälpmedelsoberoende, dels de grafiska och hjälpmedelsberoende 

kommunikationssätten (Heister Trygg & Andersson, 2009; Sirén Blomgren, 2011).  Det 

manuella kommunikationssättet beskriver Heister Trygg och Andersson som naturliga 

reaktioner, signaler, gester samt TAKK (tecken som AKK).  En fördel med de manuella 

kommunikationssätten är att de alltid är tillgängliga (Heister Trygg, 2010). Vid 

kommunikation med grafiska kommunikationssätt kan saker, foton, bilder, pictogram, bliss, 

ord, fraser och alfabetet användas (Heister Trygg & Andersson, 2009). Ett begrepp som 

alltmer börjat användas inom grafisk kommunikation är pekprat (Heister Trygg, 2012). 

Pekprat är en metod som innebär att AKK-användaren på en kommunikationskarta pekar på 

symbolen för de viktigaste orden och samtidigt talar om förmågan finns. Vid kommunikation 

med pekprat är det viktigt att omgivningen, både vuxna och kamrater, är aktiva och agerar 

modeller (Heister Trygg, 2012). Flera författare (Söderman & Antonson, 2011; Thunberg, 

Carlstrand, Claesson och Rensfeldt Flink, 2011; Wilder 2014) anser att då det gäller elever 

med flerfunktionsnedsättning är kroppsspråk, mimik, ljud och blick de allra vanligaste 

formerna för kommunikation.  Samtidigt är det inte ovanligt att denna elevgrupp med 

flerfunktionsnedsättningar även kan förstå och använda tecken, egna eller konventionella 

(Wilder, 2014).  

 

2.4.2 Multimodal kommunikation 
Det är svårt att hitta en perfekt lösning på elevers kommunikativa behov, då alla sätt och 

metoder både har sina för- och nackdelar (Thunberg, Carlstrand, Claesson & Rensfeldt Flink, 

2011). De allra flesta elever i behov av alternativ och kompletterande kommunikation kan 

behöva olika kommunikationssätt som kompletterar varandra, detta kallas multimodal 

kommunikation (Beukelman & Miranda, 2005; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a; 

Wilder, 2014).  Eleven har som regel ett primärt kommunikationssätt som vid behov 

kombineras med andra former av alternativ och kompletterande kommunikation 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a).  Thunberg et al. understryker att det finns en 

vinst i att vara öppen för att kombinera olika AKK-sätt, då eleven därmed ges de allra bästa 

förutsättningarna att klara av att kommunicera i olika sammanhang och med olika personer. 
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2.4.3 Faktorer som påverkar val av alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) 
Det är både en utmaning och en svårighet att välja rätt kommunikationsform som dels svarar 

mot elevens och omgivningens behov, och dels ger eleven de allra bästa förutsättningarna 

inför framtiden (Heister Trygg, 2012).  För att detta ska vara möjligt behöver lärare ha 

kunskaper om vilka AKK-former som finns, vilka som passar en viss elev samt vilka metoder 

som är lämpliga att använda för att introducera och utveckla olika former och sätt (Heister 

Trygg, 2012; Söderman & Antonson, 2011).  I arbetet med alternativ och kompletterande 

kommunikation utgår man från elevens förutsättningar, och tanken är att alternativ och 

kompletterande kommunikation ska bidra till ökade möjligheter till delaktighet och 

självständighet (Söderman & Antonson, 2011).  Heister Trygg och Andersson (2009) anser att 

elevens begåvningsnivå till stor del påverkar förutsättningarna som ligger till grund för valet  

av alternativ och kompletterande kommunikation.  Även Thunberg, Carlstrand, Claesson och 

Rensfeldt Flink (2011) framhåller att valet påverkas av många faktorer, men att elevens 

utvecklingsnivå, synförmåga samt omgivningens motivation har störst betydelse vid val av 

passande AKK-form.  Von Tetzchner och Martinsen (2002) understryker också att det är 

nödvändigt att ha stor kunskap om eleven och hans eller hennes behov, men även insikt om 

vilka motoriska förutsättningar eleven har då det handlar om att välja lämplig AKK-form.  

Vidare menar von Tetzchner och Martinsen att för att valet av alternativ kompletterande 

kommunikation ska kunna bli så korrekt som möjligt förutsätts det att eleven har en diagnos.  

Heister Trygg och Andersson (2009) betonar dock att det kan finnas en risk med att enbart 

koppla valet av kommunikationssätt till elevens begåvning, då det finns gott om exempel på 

elever som lärt sig att behärska kommunikationssätt som ansetts alltför avancerade.  Vilken 

kommunikationsform lärare väljer beskriver Heister Trygg (2012) påverkas av vad och vilka 

sätt hon eller han känner till.  Detta kan i praktiken innebära att en elev erbjuds en 

kommunikationsform som personal och lärare känner till, men som inte är den mest lämpliga 

för eleven (Heister Trygg, 2012).  Von Tetzchner och Martinsen understryker att det finns en 

risk att elever med kommunikationssvårigheter i kombination med flerfunktionsnedsättning 

inte får tillgång till alternativ och kompletterande kommunikation på samma sätt som andra 

elever.  Författarna menar också att en annan risk för denna elevgrupp kan vara att de blir 

bemötta med likgiltighet och avvisning i sina försök till kommunikation. 

 

Arbetet med alternativ och kompletterande kommunikation är således ett långsiktigt arbete 

som inte bara innefattar eleven utan även berör alla i dess omgivning.  Det är en utmaning för 
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lärare att välja kommunikationsform för eleverna, och med fördel bör lärare erbjuda 

multimodal kommunikation.  En viktig förutsättning för att eleven ska kunna tillämpa sig 

alternativ och kompletterande kommunikation är förebilder bland både kamrater och vuxna i 

elevens omgivning.  

2.5 Kommunikation och språk 
Kommunikation och språk är starkt sammankopplade med varandra och den mest 

grundläggande av dem två är förmågan att kommunicera (Heister Trygg, 2004; Nettelbladt & 

Salameh, 2007).  Kommunikation är en livsnödvändighet och en förutsättning för allt lärande 

som sker (Heister Trygg, 2012).  När vi människor kommunicerar med varandra sänder vi ut 

signaler, och när motparten tolkar eller reagerar på våra signaler responderar vi på detta. 

Således besitter alla människor, oavsett funktionsnedsättning, förmågan att kommunicera 

(Wilder, 2014). När människor utan funktionsnedsättningar kommunicerar med varandra är 

det lätt att tro att talet är den dominerande kommunikationsformen (Heister Trygg & 

Andersson, 2009). Detta är inte helt korrekt, då vi även till stor del använder oss av 

kroppsspråk, mimik, gester och vår blick. Uppskattningsvis utgör talet i sig endast en tiondel 

av kommunikationen i ett vanligt samtal (Heister Trygg & Andersson, 2009).  

 

Språk är en abstrakt form av kommunikation, som bygger på ett komplext och dynamiskt 

system av symboler (Johansson, 1988). Det är fullt av variationsmöjligheter och kan uttryckas 

vokalt, grafiskt samt motoriskt i kommunikation med andra (Johansson, 1988). Skolverket 

beskriver språket som människans främsta redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära 

(Skolverket, 2011). Att språket utvecklas i interaktion med andra råder det idag stor enighet 

om bland både forskare, psykologer och pedagoger (Anderson, 2002; Jakobsson & Nilsson, 

2011; Liberg, 2006). Säljö (2014) beskriver hur språk och kommunikation utgör en länk 

mellan barnet och omgivningen och att interaktionen med andra är det som får barnet att 

förstå sin omvärld. Barn som lär sig språk med hjälp av alternativ och kompletterande 

kommunikation behöver lära sig ord som är motiverande att använda, ord som är kopplade till 

barnets egna intressen och det barnet vill förmedla till sin omgivning. Omgivningen har ett 

stort ansvar i detta och skolmiljön bör skapa rikligt med tillfällen där eleven lockas att 

kommunicera och utveckla sitt språk genom att få chans att styra kommunikationen och dela 

omgivningens uppmärksamhet (Soto & Seligman-Wine, 2003). Det finns förhållandevis 

sparsamt med dokumentation av språkutvecklingen hos barn som använder sig av alternativ 
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och kompletterande kommunikation (von Tetzchner & Grove, 2003). En konsekvens av detta 

är att det är svårt att med säkerhet veta hur miljön ska anpassas för att på bästa sätt stödja 

språkutvecklingen hos barn med kommunikationssvårigheter (von Tetzchner och Grove, 

2003).  

 

Således är språket människans främsta redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära. 

För elever som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation har omgivningen 

ett särskilt stort ansvar för att främja kommunikationsutvecklingen. Eleverna bör erbjudas 

rikligt med tillfällen att interagera då interaktion är en förutsättning för att lära sig att 

kommunicera. 

 

2.6 Kommunikation och interaktion 
Kommunikation kan endast utvecklas tillsammans och i interaktion med andra människor 

(Wilder, 2014). Wilder förklarar att själva förutsättningen för interaktion och kravet för att 

kommunikationen ska utvecklas är att omgivningen svarar på den kommunikation som sker. 

För att kunna förbättra kommunikationen krävs både tid, engagemang och uthållighet dels av 

personen i fråga dels av omgivningen (Wilder, 2014).  Även Swärd och Florin (2014) betonar 

hur elevens förmåga att dela uppmärksamhet med andra har stor betydelse för att lära sig att 

interagera och kommunicera.  Författarna poängterar å ena sidan att det är angeläget i all 

interaktion att eleven kan och ges förutsättningar att förmedla vad han eller hon vill.  Wilder å 

andra sidan menar att det finns ett värde i kommunikationssituationer som bara handlar om att 

vara tillsammans. Kommunikation kan enligt Wilder ha som syfte att bara vilja känna sig nära 

och höra till, och att det inte alltid är nödvändigt att fokusera på att begära eller uttrycka något 

särskilt.  Light (1997) förtydligar att anledningen till att vi kommunicerar är just att vi vill 

uppnå social närhet. Det är nämligen ett grundläggande behov att vilja vara tillsammans med 

andra och känna sig som en del av ett sammanhang och att känna att man hör till. Heister 

Trygg och Andersson (2009) påpekar dock att elever med utvecklingsstörning interagerar mer 

sällan, och att de har färre personer att interagera med än normalbegåvade elever.  En tänkbar 

orsak till detta menar Heister Trygg och Andersson skulle kunna vara det lilla urvalet av 

kommunikationspartners som finns i särskolan, det kan helt enkelt vara svårt att hitta någon 

som man kan eller vill interagera med.  Även Östlund (2012) framhåller att elever i 

grundsärskolan interagerar mer sällan med varandra än vad elever i grundskolan gör. 
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Anderson (2002) förklarar att lärare tycks värdera interaktionen mellan en elev med 

funktionsnedsättning och en normalbegåvad elev högre än den interaktion som sker mellan 

elever med funktionsnedsättningar. Samtidigt menar Nordström (2002) att personer med 

utvecklingsstörning själva har uttryckt att kommunikation med dem som är lik en själv känns 

mest kravlös och befriande, samtidigt som de har en önskan om att få vara som alla andra. 

Även Söder (1997) beskriver hur gemenskapen med andra med liknande 

funktionsnedsättningar har betydelse för såväl identitetsutvecklingen som känslan av 

tillhörighet.  

 

Interaktion handlar således inte bara om att kunna uttrycka sig, utan även om att vilja uppnå 

social närhet.  Elever i grundsärskolan interagerar mer sällan med varandra än vad elever i 

grundskolan gör, trots att det är ett grundläggande behov att känna sig som en del av ett 

sammanhang.  

 

2.7 Rätten att interagera och bygga relationer 
Att kommunicera är inte bara ett grundläggande behov, utan även en rättighet (Heister Trygg 

& Andersson, 2009). Oavsett sammanhang ska alla individer ges möjlighet att uttrycka sina 

tankar, känslor och önskemål och kommunikationshjälpmedel ska finnas tillgängliga och 

utprovade för dem som är i behov av dem (Heister Trygg & Andersson, 2009).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015a) förtydligar att kommunicera är en rättighet som 

gäller alla, oavsett funktionsförmåga.  Elever behöver ges förutsättningar för att kunna 

uttrycka sig i samspel med andra, vare sig de har ett talat språk eller om de kommunicerar 

med alternativ och kompletterande kommunikation (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2015b). FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Regeringskansliet, 2011) slår fast att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till att 

lära sig kommunicera på det sätt de behöver för att kunna vara fullt delaktiga både i 

utbildning och i samhällslivet i övrigt. Vidare ska konventionsstaterna möjliggöra för 

personer med funktionsnedsättningar, särskilt barn, att de ges de mest ändamålsenliga 

språken, formerna och medlen för kommunikation (Regeringskansliet, 2011).  
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Communication Bill of Rights, eller Rätten att kommunicera förtydligar vad rätten att 

kommunicera innebär för människor med funktionsnedsättning (Brady et al., 2016). Enligt 

Brady et al. har alla människor med någon form av funktionsnedsättning, oavsett grad, rätten 

att genom deras kommunikation kunna påverka sina livsvillkor. Utöver denna grundläggande 

rättighet finns det ett antal specifika kommunikationsrättigheter för att samtliga individer med 

funktionsnedsättningar till fullo ska kunna delta i kommunikativa interaktioner. Dessa 

kommunikationsrättigheter har omarbetats och utvecklats sedan de först utgavs på 1990-talet 

och idag är rätten att interagera med andra och att bygga relationer, även med jämnåriga, allra 

viktigast (SÖK Södra regionens kommunikationscentrum, 2018).  

 

För individer med funktionsnedsättningar är det således en rättighet att ges förutsättningar till 

att kommunicera och interagera med andra, även med jämnåriga. Det är även en rättighet att 

ha tillgång till de alternativa och kompletterande kommunikationsformer som krävs för att 

kommunikationen ska fungera och omgivningen har därmed ett stort ansvar. 

 

2.8  Kommunikativ miljö  
Elever med funktionsnedsättningar, med kommunikativa och språkliga svårigheter, kan inte 

betraktas utan att hänsyn tas till den sociala och fysiska miljö de är en del av (Anderson, 

2002).  En god kommunikativ miljö behöver alla, men för elever som kommunicerar med 

alternativ och kompletterande kommunikation är denna avgörande för utveckling av såväl 

språket som den kommunikativa kompetensen (Light, 1997; Heister Trygg, 2012; Söderman 

& Antonson, 2011; Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004).  Det är därför av största vikt 

att anpassa miljön och fokusera på möjligheterna för elever med funktionsnedsättningar så att 

de kan vara delaktiga och aktiva i kommunikativa sammanhang (Söderman & Antonson, 

2011).  Enligt Winlund & Rosenström Bennhagen (2004) föreligger det dock en risk att fokus 

istället riktas mot elevens brister och svårigheter, och att omgivningen då glömmer bort att 

kommunikation uppstår mellan individer och att miljön har en avgörande och viktig roll.  En 

optimal kommunikativ miljö innebär enligt Heister Trygg (2012) att både den fysiska och den 

sociala miljön är tillrättalagd.  
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2.8.1 Fysisk miljö 

Hur den fysiska skolmiljön är utformad har betydelse för hur elever med fysiska 

funktionsnedsättningar ska kunna delta på samma villkor (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) framhåller att utformningen av den fysiska 

miljön ska ge förutsättningar för socialt samspel då interaktion ligger till grund för elevens 

möjlighet till delaktighet.  Tillgängligheten för elever med flerfunktionsnedsättningar menar 

Jakobsson och Nilsson (2011) begränsas om lokalernas utformning eller tillgången till 

hjälpmedel brister. Författarna menar vidare att elevernas hjälpmedel, rullstolar och rollatorer 

tar stor plats, och det kan bli trångt om lokalerna inte är tillräckligt stora. Detta kan i vissa fall 

utgöra ett hinder för verksamheten. Om eleven heller inte kan ta sig fram på egen hand och 

inte heller har förmågan att tala är det svårt att komma nära andra och kunna ta initiativ till 

kommunikation och interaktion (Jakobsson & Nilsson, 2011; Wilder, 2014; Winlund & 

Rosenström Bennhagen, 2004).  Utformningen av den fysiska miljön och lärandemiljön är 

viktig, rummen och klassrummen i skolan måste vara inbjudande och stimulerande 

(Lindström & Pennlert, 2016).  De Bortoli, Balandin, Foreman, Arthur-Kelly och Mathisen 

(2012) framhåller att elevernas möjligheter till interaktion påverkas av skolans miljö och hur 

klasser och klassrum är organiserade.  Att den fysiska miljön är tillrättalagd för rika 

kommunikationstillfällen gör att lusten och möjligheten för såväl omgivningen som eleven att 

interagera ökar (Heister Trygg, 2012). Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) 

ska den fysiska miljön utformas för att stödja elevernas chanser till kommunikation, social 

samvaro och välbefinnande.  I skolmiljön kan detta handla om att eleverna inte tillbringar 

hela dagen i sina klassrum utan att det även finns andra rum och lokaler som är arrangerade 

för möten med kamrater där många använder alternativa och kompletterande 

kommunikationsformer (Heister Trygg, 2012; Von Tetzchner & Martinsen, 2002). En 

ytterligare förutsättning för en välfungerande interaktion är att eleven har ständig 

tillgänglighet till eventuella kommunikationshjälpmedel (Soto & Seligman-Wine, 2003).  

 

2.8.2 Social miljö 
Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016b) handlar social tillgänglighet om 

kommunikation, aktiviteter och platser där alla kan vara delaktiga.  Elevens motivation att 

lära höjs om han eller hon befinner sig i en bra social situation. Vidare betonas att 
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utbildningen ska genomsyras av en jämlik gemenskap där elever ges möjlighet att mötas och 

delta. Att träffas, utbyta erfarenheter och ingå i ett sammanhang är av stor betydelse för alla 

elever. Det gäller såväl i kamratgemenskapen ute på gården som i det gemensamma arbetet i 

undervisningen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016b).  Den viktigaste faktorn för en 

god kommunikationsutveckling är alltid den sociala miljön, alltså människorna som befinner 

sig i den och möjliggör kommunikationen (Heister Trygg, 2012).  Enligt Heister Trygg 

(2012) måste omgivningen ha en god kommunikativ kompetens och sätta kommunikationen i 

fokus, hela dagen och i alla situationer, vilket innebär att kommunikationen värderas så högt 

att den ses som en förutsättning för lärande.  Eleven behöver i sin närmiljö möta lärare och 

personer som är trygga och väl förtrogna med elevens kommunikationssätt samt besitter 

kunskap om vilka alternativa och kompletterande kommunikationssätt som finns att tillgå 

(Heister Trygg, 2003).  Anderson (2002) påpekar att lärare som arbetar med elever med 

funktionsnedsättningar på ett medvetet och aktivt sätt måste tillrättalägga miljön och 

stimulera och uppmuntra eleven till lek och socialt samspel.  Jakobsson och Nilsson (2011) 

förklarar hur lärare i arbetet med elever som har begränsade möjligheter att själva förflytta sig 

har ett stort ansvar för att möjliggöra den horisontella kommunikationen. Författarna förklarar 

vidare att detta exempelvis kan innebära att läraren på ett medvetet sätt planerar lektioner som 

främjar interaktion, och att läraren rent fysiskt placerar elever bredvid varandra. 

 

Således är alla elever, allra helst elever som kommunicerar med alternativ och 

kompletterande kommunikation, i behov av en god kommunikativ miljö.  Den fysiska miljön 

ska utformas för att främja elevernas möjligheter att interagera med varandra.  En god social 

miljö innebär att omgivningen besitter en hög kommunikativ kompetens och sätter 

kommunikationen i fokus.  I träningsskolan har de vuxna ett stort ansvar och en viktig roll för 

att möjliggöra den horisontella kommunikationen. 

 

2.9 Rollen som kommunikationspartner 
En generell faktor när det gäller kommunikation med elever med funktionsnedsättningar och 

elever som kommunicerar med alternativ och kompletterande kommunikation är enligt 

Wilder (2014) och Sirén Blomgren (2011) att ett stort fokus hamnar på elevens 

kommunikationspartner, som får ett stort ansvar. Kommunikationspartnern måste nämligen 
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vara lyhörd, uppmärksam, motiverande, flexibel och tydligt visa att den förväntar sig 

kommunikation. Enligt Wilder (2014) skiljer sig kommunikationspartnerns roll åt mellan 

olika individer då det till stor del är en fråga om förhållningssätt. En generell faktor just när 

det gäller individer med flerfunktionsnedsättningar är att de skiljer sig mycket åt sinsemellan, 

även om de tillhör samma grupp av funktionsnedsättningar. Därför ställer kommunikationen 

med varje enskild individ unika krav på omgivningen, i varje enskild situation. Jakobsson och 

Nilsson (2011) och Sirén Blomgren betonar att kommunikationspartnern till en AKK-

användare har ett stort ansvar, även i situationer då eleven behöver stöd för att kunna 

kommunicera med en kamrat. I dessa situationer ska den vuxne dels kunna tolka budskapet så 

korrekt som möjligt och dels vid behov även hjälpa eleven att uttrycka sig. Därtill behöver 

den vuxne ofta stödja eleven för att denne ska kunna rikta kommunikationen till kamraten, 

och inte till den vuxne (Sirén Blomgren, 2011). Individer som kommunicerar med hjälp av 

alternativ och kompletterande kommunikation är beroende av att omgivningen är öppen och 

intresserad av att kommunicera med samma kommunikationsform. Det är inte bara 

färdigheten och kunskapen om alternativ och kompletterande kommunikation som avgör 

kvaliteten hos kommunikationspartnern, utan i hög grad även inställningen och viljan att 

samspela (Sirén Blomgren, 2011).   

 

För att utveckla kommunikationen hos eleverna krävs att omgivningen och personalen i 

skolan förkovrar sig inom området och håller sig uppdaterad om ny forskning (Wilder, 2014). 

Enligt Östlund (2012) så finns det ett stort behov av kompetensutveckling hos både lärare och 

elevassistenter kring kunskapen om hur delaktighet uppstår och hur man som vuxen kan gå 

tillväga för att underlätta för den horisontella interaktionen. Även Swärd och Florin (2014) 

understryker att det finns ett behov av kompetenshöjning bland personalen i grundsärskolan, 

då kritik riktats mot skolformen för att vara mer omsorgsinriktad än kunskapsorienterad.  Med 

detta menar författarna att eleverna inte alltid får den intellektuella stimulans och den 

kunskapsutveckling de har rätt till, utan istället lägger lärarna fokus på elevernas trivsel och 

trygghet. Sirén Blomgren (2011) poängterar att det behövs stöd och utbildning till personalen 

som arbetar med elever i behov av alternativ och kompletterande kommunikation, för att de 

ska kunna utföra detta så bra som möjligt. Skolverket (2011) understryker att personalen i 

skolan ska erbjudas den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sitt arbete och att ansvaret för att detta sker vilar på rektor för verksamheten. 
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Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) beskriver att all interaktion påverkas av affektsmitta.  

Författarna förklarar vidare att känslor smittar, vilket innebär att om elever vistas med andra 

som är glada blir de också glada.  Winlund och Rosenström Bennhagen (2004) beskriver hur 

elever som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå inte själva har någon möjlighet att påverka 

eller välja vilka människor som ska vara i deras omgivning och miljö. Dessa eleverna förstår 

heller inte hur olika stämningar uppstår. Vidare beskriver Winlund och Rosenström 

Bennhagen hur eleverna i minst lika hög grad som andra smittas av olika stämningar som 

finns i miljön, således ligger ett stort ansvar på lärare att skapa och möjliggöra att det är en 

positiv emotionell smitta som sprids i rummet. Författarna förklarar att om vi vuxna sprider 

en positiv och vänlig energi så ökar tryggheten, vi väcker nyfikenheten och motiverar 

eleverna till att våga kommunicera. Detta leder i sin tur till ökade förutsättningar för ökat 

självförtroende och en god självkänsla (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Vidare 

beskrivs hur motsatsen till detta är en negativ energi som istället gör eleverna osäkra vilket 

kan påverka självkänslan negativt och göra att självförtroendet minskar. Vuxna i skolan har 

därmed ett stort ansvar för vilka signaler de sänder ut och vilka känslor de förmedlar till 

eleverna (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004).  

 

Kommunikationspartnern till elever med funktionsnedsättningar som kommunicerar med 

alternativ och kompletterande kommunikation har alltså ett stort ansvar och en avgörande roll 

för elevens möjligheter att kommunicera med kamrater. Den vuxne måste dels vara 

kommunikationsberedd, alltså förvänta sig kommunikation, och dels vara öppen för att lära 

sig om och tillämpa olika former av alternativ och kompletterande kommunikation för att på 

bästa sätt kunna främja den så kallade horisontella kommunikationen (Martinsson Niva, 2016; 

Östlund, 2012). 

 

2.10 Horisontell kommunikation 
Horisontell kommunikation innebär interaktion mellan jämnåriga. Motsatsen är den vertikala 

kommunikationen som innebär interaktion mellan ett barn och en vuxen (Östlund, 2012). 

Martinsson Niva (2016) beskriver att ett kännetecken för den vertikala kommunikationen är 

att den styrs av den vuxne och alltså sker uppifrån och ner. Den vertikala kommunikationen är 

således ojämlik till sin natur på så vis att den vuxne har makten, medan den horisontella 

kommunikationens förutsättningar att vara jämlik är mycket större (Luttropp, 2010). Det är 
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också just den ömsesidiga och jämlika interaktionen som i störst utsträckning främjar 

kommunikationsutvecklingen (Anderson, 2002). Anderson (2002), Luttropp (2010) och 

Östlund (2012) understryker att elever med utvecklingsstörning i regel får för mycket av den 

vertikala kommunikationen och för lite av den horisontella kommunikationen. En anledning 

till detta menar Östlund är att i träningsskolan bedrivs i stor utsträckning så kallad en-till-en 

undervisning. Alltså ju mer lärarna interagerar med eleverna, desto mindre interaktion sker 

eleverna emellan (Östlund, 2012).  

 

2.10.1 Betydelsen av kamratrelationer 
Det är betydelsefullt för barns utveckling att de ges förutsättningar för lek och samspel med 

jämnåriga då den relation som uppstår mellan barn inte är densamma som den relation som 

uppstår mellan ett barn och en vuxen (Östlund, 2012). Den vuxne kan förvisso ge barnet 

riktlinjer gällande normer och värden, till exempel om hur en bra kompis ska vara, men för att 

förståelse ska uppstå behöver barnet pröva dessa i sitt rätta sammanhang tillsammans med 

jämnåriga kamrater (Östlund, 2012). Anderson (2002) förtydligar att vertikal kommunikation 

inte kan ersätta horisontell kommunikation på grund av att innehållet blir annorlunda, och att 

barn som har förmågan att kommunicera med kamrater vinner mycket på att de kan dela 

tankar och erfarenheter med varandra.  

 

Enligt Frönes (1995) upplevs horisontella samtal som mer jämbördiga och lustfyllda än 

vertikala samtal. Om barn inte får förutsättningar och vägledning i att kommunicera 

horisontellt kan de i slutändan få svårigheter med att umgås med jämnåriga, till exempel med 

hur de ska påbörja, upprätthålla och avsluta samspel (Luttropp, 2010). Aspeflo (2015) betonar 

att elever som har svårigheter med kommunikation och interaktion riskerar att lära sig mindre, 

att få färre positiva relationer med jämnåriga och att få en försämrad självkänsla. Vidare 

minskar elevernas möjlighet till delaktighet och risken finns att de upplever en lägre nivå av 

livskvalitet (Aspeflo, 2015).  

 

2.10.2 Lekens betydelse 
En form av horisontell kommunikation är kamratlek, och ur ett sociokulturellt perspektiv har 

just leken en avgörande roll i ett barns utveckling (Strandberg, 2006; Thunberg et al., 2011). 

Genom att kommunicera i lekar och interaktion bli elever delaktiga i hur andra uppfattar och 
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förklarar olika händelser och företeelser (Säljö, 2014). I leken pågår ett ständigt lärande och 

turtagandet är ett naturligt inslag. Eleverna tränar sig på ett lustfyllt sätt att kommunicera, att 

uttrycka känslor och att bearbeta problem och erfarenheter (Brodin, 2005; Luttropp, 2010). I 

leken kan eleven lite mer än vad de i dagsläget klarar av i andra sammanhang (Strandberg, 

2006). Skolor som ger utrymme för lek och främjar interaktion med jämnåriga likväl som 

med vuxna skapar därför en god grund för elevens lärande (Strandberg, 2006).  

 

2.10.3 En förutsättning för lärande 
Östlund (2012) beskriver den vardagliga och återkommande horisontella interaktionen som en 

grundläggande förutsättning för såväl lärande, socialisation som identitetsskapande. Ett av 

skolans uppdrag är att sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger vilja och lust 

att lära och att undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar såväl sitt språk som sin 

identitet (Skolverket, 2011). Anderson (2002), Lindström och Pennlert (2016) och Swärd och 

Florin (2014) betonar att kommunikation och interaktion mellan elever är så centralt i det 

pedagogiska arbetet att goda relationer i elevgruppen i själva verket är en förutsättning för att 

bedriva en undervisning som leder till lärande. Författarna menar att det därför ingår i 

lärarens uppgifter att främja goda relationer mellan eleverna. Alla elever har ett behov av att 

bli sedda, bekräftade och att få känna sig trygga i sin grupp då undervisningen i skolan alltid 

sker i en social kontext (Lindström & Pennlert, 2016). Lärarna har ett ansvar att tillse att 

eleverna får förutsättningar och uppmuntras till att interagera i olika grupper och 

sammanhang (Lindström & Pennlert, 2016). I träningsskolan finns en utmaning i att skapa 

möjligheter för möten mellan barn och ungdomar även utanför de egna klasserna, då eleverna 

som går i träningsskolan många gånger på grund av sina omfattande funktionsnedsättningar 

begränsas till interaktion med elever med liknande funktionsnedsättningar (Jakobsson & 

Nilsson, 2011; Östlund, 2012). Det har visat sig att miljöer som stimulerar interaktion mellan 

elever ger goda effekter såväl vad gäller socialt engagemang som språkutveckling (Östlund, 

2012).  

 

Elever i träningsskolan ges således för få möjligheter till att kommunicera horisontellt. På 

grund av att elevernas funktionsnedsättningar innebär svårigheter med kommunikation och 

interaktion behöver de ges förutsättningar och vägledning för att den horisontella 

kommunikationen ska fungera väl. Leken är ett bra tillfälle för att på ett motiverande och 
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lustfyllt sätt träna eleverna att kommunicera. En god horisontell kommunikation främjar 

kommunikationsutvecklingen och skapar en god grund för elevens lärande. Därför ingår det i 

lärarens uppgifter att främja goda relationer mellan eleverna.  

 

3.  Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie inspireras av det sociokulturella perspektivet som bygger på Vygotskijs teorier 

kring samspel och interaktion (Säljö, 2014).  Detta då studien har för avsikt att synliggöra hur 

lärare i grundsärskolan inriktning träningsskola arbetar för att främja interaktion mellan 

elever. Det sociokulturella perspektivet används således som ett verktyg för att tolka och 

analysera studiens resultat.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Enligt den sociokulturella teorin är sociala och kulturella sammanhang integrerade delar av 

lärandet. Det som formar människan till en sociokulturell individ är det sociala samspelet, 

interaktionen och kommunikationen i vardagen (Säljö, 2013). Lärandet sker genom samspel 

och deltagande i grupper där kunskaper är fördelade bland gruppens medlemmar.  Enligt 

denna teori är den drivande kraften till lärandet människans strävan efter att skapa mening i 

det hon upplever (Lindström & Pennlert, 2016; Säljö, 2013). Skolverket (2015) och Säljö 

(2014) beskriver att i en sociokulturell syn på lärande så sker lärandet i de sammanhang, 

relationer och möten som eleven ingår och deltar i. Söderman och Antonson (2011) förklarar 

att det är i ofta förekommande och meningsfulla sammanhang som elever med 

funktionsnedsättning kan lära sig om och börja förstå sin omgivning.  Eleverna behöver 

nämligen hjälp med att andra förklarar, visar, beskriver, skrattar och gråter för att de ska 

kunna tolka vad som händer omkring dem och för att de ska kunna förstå världen. Det 

sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i att kunskaper och erfarenheter har 

utvecklats i samhällen och mellan människor (Säljö, 2013). Säljö förklarar att utveckling sker 

utifrån ett lärande, och att detta lärande underlättas av olika redskap som människan har 

utvecklat. Enligt Sirén Blomgren (2011) föreligger brister för de elever som är beroende av 

alternativa och kompletterande kommunikationsformer. Dels på grund av att det finns 

begränsade samhälleliga erfarenheter att tillgodogöra sig, dels på grund av att en stor del av 
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människorna dessa elever möter har begränsade kunskaper och erfarenheter av alternativ och 

kompletterande kommunikation.  

 

Interaktion är en förutsättning för utveckling av individens tänkande (Strandberg, 2006). När 

elever ges tillfälle att vara delaktiga med kamrater i en kommunikativ miljö tillägnar de sig 

nya perspektiv, kunskaper och insikter (Dysthe, 2003). Nettelbladt och Salameh (2013),  

Rodina (2007) och Skolverket (2015) beskriver att Vygotskijs teori om lärande och den 

proximala utvecklingszonen, eller den närmaste utvecklingszonen, är ett centralt begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet. Proximal utvecklingszon är principen om att barn lär 

sig bäst i situationer där de genom visst stöd klarar av att utföra en uppgift som egentligen 

ligger precis utanför barnets egen förmåga (Wilder, 2014). Detta begrepp är enligt Anderson 

(2002) och Säljö (2014) enkelt att applicera på lärandet i träningsskolan där inte bara läraren 

utan även klasskamraten kan ge eleven stöd så att han eller hon kan utveckla eller utföra de 

förmågor han eller hon ännu inte klarar av på egen hand. Vidare förklarar Anderson att 

principen i hög grad kan tillämpas när det handlar om att stödja barn med 

funktionsnedsättningar fram till en fungerande kommunikation. Detta innebär att kamrater 

kan agera förebilder inom exempelvis den form av alternativ och kompletterande 

kommunikation som eleven är i behov av (Heister Trygg, 2012). I leksituationer kan 

kamraten vara den som lockar fram elevens kommunikation på ett lustfyllt och jämbördigt 

sätt (Strandberg, 2006). Interaktionen med kamrater är enligt Rodina (2007) en av de 

viktigaste faktorerna för utveckling och socialisering bland barn med funktionsnedsättningar.  

 

Viss kritik har riktats mot det sociokulturella perspektivet för att det inte tar hänsyn till det 

lärande som sker inom individen och som i viss mån anses vara förutsägbart (Säljö, 2013). 

Individens lärande är dock centralt även ur ett sociokulturellt perspektiv, då det är en 

förutsättning för det kollektiva lärandet. Därför kan man inte till fullo förstå hur individen lär 

och utvecklas om man betraktar denna som en isolerad person och inte tar hänsyn till den 

sociala praktiken (Säljö, 2013). Det sociokulturella perspektivet och den proximala 

utvecklingszonen har inspirerat föreliggande studie då de betonar elevernas möjligheter att 

lära och utvecklas i samspel med varandra.  

 



25 
 

4. Metod 
I följande avsnitt redogörs för vilken metod som använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  Inledningsvis beskrivs val av metod, därefter studiens forskningsansats, 

vidare följer urval och procedur. De etiska överväganden som ligger till grund för 

undersökningen redovisas och slutligen behandlas studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

4.1 Val av metod 
Framtagandet av studiens syfte och frågeställningar föregicks av litteraturstudier. Därefter 

valdes en fenomenologisk forskningsansats med den kvalitativa metoden intervju med en 

semistrukturerad intervjuform, då detta enligt Bryman (2011) är en lämplig metod när man 

vill få en djupare inblick i hur informanterna resonerar och agerar i olika frågor.  

 

4.2 Fenomenologisk forskningsansats 
Föreliggande studie utgår från en fenomenologisk forskningsansats, då syftet är att beskriva 

och analysera lärares egna uppfattningar och erfarenheter av ett givet fenomen (Bryman, 

2011; Kvale och Brinkmann, 2014). Grunden för fenomenologin lades enligt Bryman och 

Kvale och Brinkmann av Husserl under tidigt 1900-tal. Förhållningssättet handlar enligt 

Husserl om vilken betydelse vi ger företeelser och om att vårt sätt att förstå världen påverkas 

av hur vi ser på, och upplever dessa företeelser. Kvale och Brinkmann (2014) förtydligar att 

fenomenologi i kvalitativa studier innebär en strävan efter att skapa förståelse av hur 

människor upplever ett specifikt fenomen utifrån deras egna perspektiv, och deras egna 

upplevelser, enligt utgångspunkten att verkligheten är vad människorna upplever den att vara. 

Den sociala verklighet, även kallad livsvärlden, som människor lever och verkar i undersöks. 

Att inspireras av fenomenologin innebär att man som forskare försöker se fenomenet ur 

informanternas perspektiv och visar ett öppet sinne inför informanternas tankar och 

erfarenheter. Bryman (2011) förklarar hur fenomenologin i kvalitativ forskning fokuserar på 

människans upplevelser, medvetande och livserfarenheter. Detta innebär att forskaren sätter 

sina egna förutfattade meningar och kunskaper åt sidan och istället fokuserar på att sätta sig in 

i individens livsvärld, hur denne uppfattar fenomenet och deras faktiska erfarenheter. Den 
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kvalitativa intervjustudien i denna undersökning strävar efter att fokusera på informanternas 

egna tankar och upplevelser för att beskriva deras erfarenheter rörande studiens syfte. 

 

4.3 Urval och procedur 
Framtagandet av syfte och frågeställningar har varit en lång process där vi under arbetets 

gång vid ett par tillfällen har omformulerat materialet. Detta dels för att så tydligt som möjligt 

belysa dokumenterade forskningsproblem inom det specialpedagogiska fältet, dels för att 

säkerställa att våra frågeställningar ger svar på det studien syftar till att undersöka.  Vi tog del 

av litteratur, tidigare forskning och styrdokument med relevans till området. För att finna 

relevant litteratur och forskning använde vi oss till en början av olika databaser. Därefter 

utvidgade vi sökningen genom att använda oss av de källhänvisningar vi fann i olika 

forskningsrapporter. I och med litteraturgenomgången insåg vi att det finns begränsad 

forskning om området och elevgruppen. Detta då flertalet rapporter hänvisar till samma 

studier och källor trots att en del av dessa skulle kunna uppfattas som något gamla. 

 

Studien förlades till en mellanstor svensk kommun. Kontakt upprättades med rektor för 

grundsärskolan. Rektor informerades om studiens syfte och genomförande och lämnade 

därefter sitt godkännande till att lärarna deltog i studien. Med rektors hjälp skickades därefter 

missivbrev (bilaga 2) och intervjuguide (bilaga 1) ut till de lärare som undervisade i 

träningsskolan via mejl. Av de tolv lärare som tillfrågades att delta i studien tackade elva 

stycken ja. Därefter upprättades personlig kontakt med lärarna för att boka tid för intervju. 

 

Valet av informanter grundade sig i studiens syfte att beskriva och analysera på vilka sätt 

lärare arbetar för att främja interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning 

träningsskola. Att välja intervjuobjekt utifrån att informanterna har relevans i förhållande till 

forskningsfrågorna är vanligt bland kvalitativa forskare. Detta kallas enligt Bryman (2011) för 

ett målinriktat urval. Informanternas ålder, kön eller vilken årskurs de undervisade i var inte 

avgörande för urvalet, utan det centrala var att de var verksamma lärare inom grundsärskolan 

inriktning träningsskola. Informanternas grundutbildning varierade mellan yrkeskategorierna 

förskollärare, fritidspedagog och grundskollärare. Utöver grundutbildningen hade alla utom 
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en informant påbyggnadsutbildningar såsom specialpedagog och speciallärare, alternativt 

olika påbyggnadskurser inom specialpedagogik. Den informant som saknade 

påbyggnadsutbildning hade på grund av många år i yrket validerat upp till behörig lärare i 

träningsskolan. Informanternas yrkeslivserfarenhet inom grundsärskolan varierade mellan 

fyra och närmare fyrtio år. Klasserna som informanterna undervisade i bestod av mellan tre 

till sex elever. Klasserna skilde sig mycket åt vad gällde elevernas kombinationer av 

funktionsnedsättningar, och den kognitiva nivån varierade mellan måttlig till grav 

utvecklingsstörning.  Då det finns en uttalad komorbiditet mellan utvecklingsstörning och 

autismspektrumtillstånd innebar det att mer än hälften av klasserna var inriktade mot denna 

elevgrupp. Elevernas ålder varierade från sex år till femton år.  

 

En intervjuguide (bilaga 1) med tio öppna frågor utformades.  Frågorna formulerades för att 

ge svar på studiens frågeställningar, och möjliggöra för informanterna att ge beskrivande svar.  

Intervjuguiden var utgångspunkten vid intervjutillfällena. Vi deltog båda två vid samtliga 

intervjutillfällen. Inför intervjuerna hade vi förberett oss genom att träna på intervjuteknik 

genom att intervjua varandra. Vi var förtrogna med intervjuguiden och hade i förväg gjort upp 

vem som skulle ställa vilka frågor. Vi var även förberedda på att vid behov förtydliga 

frågorna, förklara begrepp och att ställa följdfrågor för att hjälpa informanterna att komma 

vidare i sina resonemang. Vidare var vi medvetna om vikten av att tillåta tystnaden i samtalet, 

då informanten då ges en chans att tänka efter och vidareutveckla sitt svar, vilket enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) kan vara en effektiv metod. Samtliga intervjuer i denna studie 

genomfördes under två veckors tid. Tidpunkten under dagen varierade, men åtta av 

intervjuerna genomfördes efter skoldagens slut. De övriga tre genomfördes under 

förmiddagen då lärarna hade planeringstid. Tidsåtgången per intervju varierade mellan tjugo 

till trettiofem minuter. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, en 

grundsärskola med inriktning träningsskola. Valet av platsen berodde dels på att det var 

praktiskt för informanterna då de inte behövde lämna arbetsplatsen, dels på att vi var 

intresserade av att få en bild av informanternas vardag. Enligt Bryman (2011) kan det 

underlätta tolkningen och förståelsen av materialet om intervjuaren bekantat sig med miljön 

där informanten arbetar. Samtliga intervjuer genomfördes i samtalsrum alternativt klassrum 

med låst dörr. På dörren placerade vi en skylt med texten samtal pågår för att försäkra oss om 

att inte bli störda. Bryman (2011) påpekar vikten av att informanten inte ska behöva oroa sig 

för att någon annan hör vad som sägs under intervjun. Intervjuerna spelades för säkerhets 
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skull in på två mobiltelefoner. Innan varje intervjutillfälle kontrollerades 

inspelningsfunktionen. Att intervjuerna spelas in istället för att antecknas menar Bryman 

(2011) är viktigt för den detaljerade analysen som krävs i kvalitativa undersökningar.  Vidare 

menar Bryman att inspelningar istället för egna anteckningar gör att man lättare kan fånga 

informanternas svar i deras egna ord.  Även Kvale och Brinkmann (2014) betonar fördelen 

med att spela in intervjuer då detta ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet.  

 

Vid inledningen av intervjuerna hälsades informanterna välkomna och tackades på förhand 

för sitt deltagande. Vidare följde en stunds allmänt småprat då vi även samtalade om 

informanternas bakgrund och nuvarande arbetssituation. Därefter fick informanterna muntlig 

information om de forskningsetiska principerna. Samtliga intervjuer avslutades med att vi 

frågade informanterna om de hade någonting ytterligare att tillägga eller om några frågor 

uppkommit dels gällande studiens syfte, dels gällande själva intervjun.  Enligt Bryman (2011) 

kan det vara värdefullt att ställa dessa frågor innan avslut, då informanterna i annat fall kan 

vilja föra en vidare diskussion med övriga informanter efter intervjun. Detta kan i sin tur färga 

de övriga informanternas svar, vilket skulle kunna leda till missvisande och skeva resultat. 

Slutligen tackades informanterna för att vi fått ta del av deras tankar, åsikter och värdefulla 

tid.  

 

Vid ett av intervjutillfällena blev informanten avbruten av ett telefonsamtal, som hen var 

tvungen att besvara.  Informanten bad oss att pausa inspelningen under tiden telefonsamtalet 

pågick. Då intervjun återupptogs uttryckte informanten att hen blev stressad av situationen 

och därför fick svårt att fokusera på frågorna. Vid två intervjutillfällen fortsatte informanten 

att utveckla sina svar och tankar efter att inspelningen avslutats. Dessa svar skrev vi ner och 

kompletterade materialet med. Enligt Bryman (2011) är det vanligt att informanter, trots 

vetskapen om att intervjun är över, fortsätter att prata och bidrar med kommentarer som är 

intressanta och viktiga för intervjun.  

 

Kort tid efter intervjutillfällena transkriberades samtalen på datorn för att möjliggöra en 

noggrann analys.  Transkriberingen utfördes i det närmaste ordagrant. Därefter färgkodades 

informanternas svar och skrevs sedan ut i pappersformat. Vidare analyserades svaren och 
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klipptes därefter isär för att kunna sorteras in under respektive frågeställning. Vissa av de 

isärklippta svaren delades ytterligare då de svarade på flera av frågeställningarna. Därefter 

påbörjades arbetet med att analysera och tematisera informanternas svar. Vi sökte efter 

mönster och sammanhang, likheter och olikheter i informanternas svar. Denna metod är enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) relevant både för att få överblick och att förenkla analysen av 

materialet. Vid inledandet av analysen namngavs informanterna med sitt korrekta namn för 

att vi ville försäkra oss om att vi såg hela bilden av informanternas svar. Vid 

sammanställningen av resultatet bearbetades materialet ytterligare och informanterna 

anonymiserades genom att istället kallas för lärare 1, lärare 2 och så vidare.  

 

4.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) anser att området forskningsetik är ett viktigt och stort område som 

behandlar relationen mellan forskning och etik, till exempel frågorna gällande de personer 

som deltar i forskningen och hur de får behandlas. Personerna ska i största möjliga 

utsträckning skyddas från skador och kränkningar i samband med att de deltar i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) beskriver de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  Dessa principer syftar till att ge normer för förhållandet mellan 

forskare och informanter.  Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av 

forskningen berörda om syftet med studien, vilken roll informanterna har samt vilka villkor 

som gäller för deras deltagande (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna i 

denna studie har i förväg via det utskickade missivbrevet (Bilaga 1) tagit del av studiens syfte 

samt fått information om de forskningsetiska principerna som studien följer. I missivbrevet 

delgavs informanterna även information om att deltagandet i studien var frivilligt. På så vis 

bemöttes samtyckeskravet som innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Ytterligare gavs informanterna 

information om att det inspelade materialet skulle avidentifieras och förvaras säkert. På så sätt 

bemöttes konfidentialitetskravet vilket innebär att samtliga uppgifter rörande informanterna 

ska behandlas konfidentiellt samt att uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

ej kan ta del av dem (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Slutligen informerades 

informanterna om att det insamlade materialet endast kommer att användas i denna studie. 

Detta uppfyllde nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast får 
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användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Vid själva 

intervjutillfällena upprepades de forskningsetiska principerna muntligt för informanterna.  

 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Trovärdighet är ett mått på studiens giltighet, som visar om studien verkligen mäter eller 

beskriver det den har för avsikt att göra (Kvale & Brinkman, 2014). Föreliggande studie utgår 

från fenomenologin och är en kvalitativ undersökning av lärares uppfattningar och 

erfarenheter. Det kan vara problematiskt att helt kunna säkerställa trovärdigheten då det rör 

sig om abstrakta frågor och informanternas individuella upplevelser (Bryman, 2011).  Det kan 

även vara svårt att säkerställa att informanterna verkligen svarar det som de tycker och inte 

det som de tror förväntas av dem (Bryman, 2011). Under intervjutillfällena i föreliggande 

studie har möjligen trovärdigheten stärks genom att förtydligande frågor ställts för att 

säkerställa att informanterna både uppfattat frågorna rätt och att deras svar varit uttömmande.  

Att informanterna har den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna svara på 

intervjufrågorna som riktats mot syfte och frågeställningar kan också stärka studiens 

trovärdighet (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Den kvalitativa metoden som använts i föreliggande studie är lämplig för att söka svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Detta ökar enligt Kvale och Brinkman (2014) 

tillförlitligheten. En annan faktor som ökar tillförlitligheten är att vi använde oss av 

ljudinspelningar vid intervjutillfällena för att försäkra oss om att vi uppfattat informanternas 

uttalanden rätt (Patel & Davidson, 2011). Om studien riktat sig till en större population skulle 

tillförlitligheten möjligen ökat något. 

 

4.6 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om att resultatet i studien kan överföras till andra sammanhang, 

utöver de situationer som har ingått i studien (Larsson, 2009). Den kritik som riktas mot 

kvalitativa studier är just att de är svåra att generalisera, då urvalet ofta är litet i jämförelse 

med en kvantitativ metod (Bryman, 2011). Att generalisera en kvalitativ studie som utgår från 

informanternas livsvärld är problematiskt, och inom fenomenologin söks heller inte efter en 
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objektiv sanning utan efter informanternas personliga uppfattningar. Avsikten med 

föreliggande studie är således inte att generalisera resultatet till en större population.  

 

5. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet för de elva intervjuer som genomförts i studien. För att 

tydliggöra resultatet används de tre frågeställningarna som studien avser besvara som 

underrubriker. Varje frågeställning har i sin tur en rad underrubriker.  Dessa underrubriker 

svarar på frågeställningen. Informanterna kommer här att namnges som lärare 1, lärare 2, 

lärare 3 och så vidare, alternativt som lärarna.  Direkta citat är kursiva. 

 

5.1 Hur arbetar lärare med den fysiska respektive sociala 
miljön för att främja interaktion mellan elever? 

Det resultat som framkom kopplade till studiens första frågeställning visade att den fysiska 

och den sociala miljön är starkt sammankopplade och därför svåra att separera från varandra. 

Således presenteras både fysiska och sociala faktorers betydelse gemensamt under olika 

teman.  

 

5.1.1 Lokalernas betydelse 
Tio av elva lärare resonerar kring själva rummets betydelse för att interaktion mellan eleverna 

ska vara möjlig. De flesta framhåller betydelsen av rum, lokaler och platser att mötas i, inte 

bara i lektionssammanhang utan även i mer fria situationer. Lärare 7 uttrycker: Skapa som 

man har hemma, en vardagsrumsmiljö. Typ att “här kan vi hänga”. Två av lärarna ser en 

fördel med en miljö där klassrummen ansluter mot ett gemensamt utrymme där det blir 

naturligt för elever från olika klasser att mötas. Lärare 4 och lärare 6 betonar att för vissa 

elever är det en förutsättning att man ibland har möjlighet att dra sig undan i ett eget rum eller 

en egen vrå, för att på så sätt minska sin egen stress och därefter klara av att interagera.  

Lärare 6 uttrycker:  

Jag tänker att är det för trångt, då blir det tvärtom. Då slår man ifrån sig. Det blir som när man 

står på en trång buss, man blir aggressiv och man sluter sig ännu mer. Och då kan man ju ha 
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leksaker, man kan ha soffor och man kan ha AKK hur mycket som helst. Det hjälper inte. Är 

du aggressiv så vill du inte ha kontakt med nån.   

Vidare beskriver läraren hur stora ytor för vissa är en förutsättning för att den personliga 

integriteten inte ska störas. Läraren gör en jämförelse med när vuxna interagerar med sina 

vänner, och menar att en förutsättning är att du ska känna dig lugn och inte uppleva dig hotad 

av dina vänner.  

Och med tanke på att våra elever har svårt att sortera stimuli, och kanske blir jättelätt 

hjärntrötta, jättelätt blir överstimulerade, och den här droppen som rinner över kanske kan 

vara ganska nära redan när man åker hemifrån. Och så kommer man hit, och det är massor av 

intryck och människor. Ska jag då bli nyfiken på min kompis? Då måste ju bägaren egentligen 

vara ganska tom, om jag ska orka.  

Läraren beskriver att en förutsättning för att en elev ska bli nyfiken på att interagera med en 

annan är att miljön är lugn och rogivande och inte upplevs som hotfull. Detta kan innebära att 

två elever behöver en ganska stor yta för att mötas. Den ene eleven kanske gör något roligt, 

vilket väcker den andres nyfikenhet, och denne vågar då gå fram och delta.  

 

5.1.2 Fysisk tillgänglighet 
Sju av elva lärare uttrycker att den fysiska tillgängligheten är viktig för elevernas möjligheter 

att kunna interagera. Lärare 2 resonerar om att hen måste anpassa miljön så att elever som 

sitter i rullstol kan ta sig fram till sina kamrater för att interaktion ska kunna uppstå. Lärare 11 

beskriver att hen försöker tillrättalägga lokalerna på ett sätt så att alla elever kan ta sig fram 

överallt. Läraren poängterar att det är betydelsefullt att speciellt de platser som är attraktiva 

för eleverna också är tillgängliga. Läraren säger: Så att man verkligen har en chans att mötas, 

och att mötas på de ställen där det lockar eleverna att vara. Lärare 9 menar att om 

anpassningar görs för att eleverna ska kunna ta del av hela den fysiska miljön så ökar 

chanserna att eleverna interagerar med varandra.   Lärare 4 har uppmärksammat att elever 

som självständigt tar sig fram blir tilltalade och uppmärksammade i högre utsträckning av 

både kamrater och vuxna.  Läraren uttrycker att det är komplext då eleven å ena sidan får mer 

uppmärksamhet utan att en vuxen är nära inpå, men å andra sidan kan behöva den vuxne som 

ett stöd i interaktionen. 
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Fyra av elva lärare uttrycker att ett sätt att skapa möjligheter för eleverna att interagera med 

varandra är att rent fysiskt placera dem bredvid varandra. Lärare 2 beskriver att  

rastsituationer kan vara ett bra tillfälle för detta då eleverna då får en chans att i lugn och ro 

hitta varandra. Lärare 10 berättar hur hen placerar elever som hen tror eller hoppas kan 

interagera med varandra bredvid varandra. Lärare 11 beskriver hur hen placerar eleverna både 

bredvid och vända mot varandra, så att de får en chans att upptäcka varandra.    

 

5.1.3 Struktur och tydlighet 
Fem av elva lärare talar om vikten av struktur och tydlighet. Lärare 3 och lärare 4 resonerar 

om att då eleverna är bekanta med miljön och vet vad som förväntas av dem i olika rum så 

skapar det ett lugn och en trygghet.  Eleverna blir mindre oroliga om de vet vilken aktivitet 

som sker i de olika delarna av rummen, till exempel var man sitter när man arbetar och var 

man sitter när man äter lunch. Lärarna resonerar vidare om att detta i sin tur leder till att 

eleverna är mer mottagliga till att interagera med varandra. En tillrättalagd fysisk miljö har 

därmed en positiv inverkan på den sociala miljön. Lärare 3 säger:   

Hela interaktionen är ju en träning.  Och det är vårt uppdrag att se till att både den fysiska och 

den sociala miljön är tillrättalagd …. Om eleven vet var den ska och vet vad som förväntas av 

en, så främjas också den sociala miljön ....  Genom tydlighet och struktur så främjas 

interaktionen mellan eleverna.  

Lärare 3 resonerar vidare om att när eleven vet vad som förväntas av en så skapar det en 

trygghet. Hen menar att om eleven vet hur länge exempelvis en spelstund ska pågå så är det 

lättare för eleven att slappna av. Eleven vet då att det kommer att bli min tur igen, och att 

aktiviteten så småningom kommer att ta slut.   Lärare 4 påpekar att för elever som har en 

synnedsättning kan man inte bara behöva anpassa den visuella miljön utan även den auditiva 

miljön.    Läraren förklarar att elever med synnedsättningar inte klarar av att koppla bort ljud 

och på så sätt vila från intryck, utan istället måste läraren skapa en tystare miljö för dessa 

elever.  Lärare 8, lärare 10 och lärare 11 uttrycker att det är viktigt att det inte är för rörigt och 

stökigt i skolmiljön. Detta menar de kan upplevas stressande för många. Lärare 11 säger:  

Jag tror att för mycket intryck stressar, och det stressar även oss i personalen, och då tänker 

jag att det stressar kanske våra elever ännu mer. Om man blir stressad eller trött, eller har svårt 

att fokusera, det gör ju inte heller att man har lättare att interagera med andra.  
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5.1.4 Trygghet 
En av elva lärare, lärare 2, poängterar att det är viktigt med en säker och trygg miljö för 

eleverna. Läraren menar att eleverna själva ska kunna rulla runt och ta sig fram på golvet utan 

att känna sig oroliga. Läraren resonerar även om att ifall eleverna inte kan urskilja olika ljud 

och var olika personer befinner sig så skapar det en otrygghet.  

 

5.1.5 Mötesplatser 
Åtta av elva lärare resonerar om att man kan främja interaktion mellan elever genom att skapa 

olika mötesplatser. Lärarna beskriver hur de genom att möblera kan skapa miljöer som 

inbjuder till lek och samvaro. Lärare 1 och lärare 9 menar att de i större rum arrangerar olika 

mindre miljöer i rummet där eleverna kan mötas och interagera. Lärare 5 och lärare 7 berättar 

att de gärna möblerar med soffor för att skapa naturliga mötesplatser. Lärare 8 berättar att hen 

tycker att det är viktigt att ha ett större bord i klassrummet, då det är en bra plats för eleverna 

att mötas och se varandra.  

 

5.1.6 En inspirerande miljö 
Sju av elva lärare nämner vikten av en inbjudande och inspirerande miljö. Lärare 2 har 

funderat mycket på vikten av en inspirerande miljö och menar att om eleven sitter i rullstol är 

det viktigt med saker i miljön som lockar att ta sig dit, men också att sakerna är möjliga för 

dem att nå. Lärare 9 pratar kring en inbjudande miljö som kan locka till möten och samspel. 

Lärare 1 beskriver en miljö som är inbjudande och anpassad efter alla elever att det finns 

något för alla och att de kan mötas. Även lärare 10 och 11 är inne på samma spår då de 

uttrycker betydelsen av en miljö som är tilltalande och lockande. Lärare 10 säger: Jag tror att 

en trivsam miljö främjar kommunikation mellan alla egentligen, att det känns inbjudande och 

lockande. Att här vill jag vara, och här vill jag umgås med andra.  

 



35 
 

5.1.7 Gruppsammansättningar 
Sex av elva lärare menar att den horisontella interaktionen främjas genom att man grupperar 

eleverna i olika konstellationer utifrån deras intressen. Lärare 1 och lärare 6 beskriver hur de 

brukar initiera och delta i leksituationer som utgår ifrån elevernas gemensamma intressen för 

att på så vis locka dem att interagera med varandra. Lärare 6 beskriver hur bollhavet är en 

jättebra plats då många elever dras dit och interaktion lätt kan uppstå. Lärare 3 uttrycker att 

det är lätt att lärare enbart arbetar med styrd turtagning, till exempel i spelsituationer, för att 

främja interaktion. Läraren uttrycker vidare att det är betydelsefullt att även hitta något 

gemensamt intresseområde där eleverna kan mötas och där det blir ett mer naturligt sätt att 

interagera. Läraren nämner vattenlek som ett exempel på ett gemensamt intresseområde.  

 

Sex av elva lärare resonerar om olika klass- och gruppsammansättningar. Lärare 5 menar att 

för att främja elevernas interaktion med varandra så bör man placera eleverna i de klasser där 

man tror att de har mest utbyte av kamraterna. Lärare 7 anser att det inte alltid är främjande 

för interaktionen att placera flera elever på tidig utvecklingsnivå i samma grupp. Hen menar 

att det skulle kunna vara mer utvecklande för vissa elevers kommunikation att bli placerade 

tillsammans med elever på högre utvecklingsnivå som kan fungera som förebilder. Lärare 2 

uttrycker att elever som passar bra ihop också bör gå i samma klass. Detta menar läraren kan 

ibland innebära att vissa klasser blir nog så stora. Lärare 1 och lärare 8 anser att det är viktigt 

att skapa en vi-känsla i den egna klassen först, innan eleverna kan börja interagera med andra. 

Läraren 8 menar vidare att för mycket tvärgrupper och olika sammansättningar under 

skoldagen gör att det blir rörigt och otryggt för eleverna.  

 

5.1.8 Ett positivt klimat 
Fem av elva lärare beskriver att det är viktigt att ha ett positivt klimat i klassrummet. Tre av 

dessa lärare uttrycker att det är betydelsefullt för interaktionen att man har roligt tillsammans. 

Lärare 2 resonerar om hur man som vuxen kan hitta på roliga och busiga situationer för att 

hjälpa eleverna att komma igång med att interagera.  Lärare 6 beskriver hur hen själv initierar 

och deltar i bus och lekar, och därigenom kan bjuda in fler elever och locka dem att delta.  

Lärare 1 beskriver att för att skapa en god social miljö krävs det att läraren är lyhörd för 

individen.  Läraren måste både med sitt talade språk och sitt kroppsspråk visa att man är 
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öppen och nyfiken på eleverna.  Läraren uttrycker:  Som pedagog är man sitt eget verktyg.  

Läraren menar att genom att visa eleverna intresse och nyfikenhet så växer också deras 

intresse för varandra.  Vidare menar läraren att om lärare och elever har roligt ihop så svetsas 

gruppen samman.  Läraren förklarar vidare att det är viktigt att vara en god förebild och tala 

om värderingar, och visa eleverna hur en bra kamrat är.  Läraren säger:   Blir de bemötta på 

ett bra sätt, så brukar de också bemöta andra på ett bra sätt.  Lärare 7 betonar att det ingår i 

lärarens uppdrag att bemöta eleverna på ett bra sätt, och att det är viktigt att ha en glad och 

positiv attityd.   

 

5.1.9 Arbetslaget 
Sju av elva lärare poängterar hur viktigt arbetslaget är för att kunna skapa en social miljö som 

främjar elevernas interaktion med varandra. Lärare 4 och lärare 7 beskriver hur de försöker 

vara en förebild i sina arbetslag och förmedla en positiv attityd. Lärare 4 beskriver att det 

gäller att ha ett positivt klimat och medvetandegöra varandra i arbetslaget. Läraren beskriver 

vidare betydelsen av att man i arbetslaget lyfter kommunikationen och att de vuxna agerar  

förebilder. Läraren menar att hen försöker att vara en förebild både bland eleverna och bland 

de vuxna. Lärare 7 säger: Jag försöker alltid själv hitta det positiva. Man måste tycka om sina 

elever, det tycker jag personalen ska lära sig, att tycka om sina elever. Lärare 5 betonar att 

personalens förhållningssätt och kompetens är jätteviktigt. Läraren säger: Men sen är det just 

den här samsynen. Att man liksom är ett team och att man kan prata ihop sig om 

förhållningssätt och sådär.  Lärare 3 resonerar om att personalens förhållningssätt måste 

anpassas efter den enskilde eleven.  Läraren menar att vissa elever kan hen aktivt bjuda in i en 

interaktion med andra elever, medan andra elever ser detta som kravfyllt.  Läraren förklarar 

hur hen med en del elever måste vända ryggen till och undvika ögonkontakt för att eleven ska 

vilja delta i en gemensam aktivitet. 

 

5.1.10 Kommunikationsberedskap  
En av elva lärare, lärare 4, beskriver att för att skapa en social miljö som främjar interaktionen 

mellan eleverna så krävs det att de vuxna som befinner sig i skolmiljön är 

kommunikationsberedda.  Läraren menar att de vuxna måste vara inriktade på 

kommunikation, och förvänta sig att eleverna ska kommunicera.  De vuxna måste enligt 
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läraren kunna tolka, och även övertolka elevernas initiativ till kommunikation.  Vidare menar 

läraren att det är först när de vuxna i miljön har kunskap om och förståelse för hur viktig den 

horisontella kommunikationen är som interaktionen ges de rätta förutsättningarna. 

 

 5.1.11 Tillgång till AKK 
I samtalet om den fysiska miljön nämner tre av elva lärare elevens tillgång till alternativ och 

kompletterande kommunikation som en viktig faktor. Lärare 11 betonar att 

kommunikationshjälpmedlen ska vara lättillgängliga och att alternativ och kompletterande 

kommunikation ska finnas överallt för att underlätta för elevernas interaktion. Lärare 4 

understryker att tillgång till sin alternativa och kompletterande kommunikation är en nyckel 

för att kunna komma i kontakt med andra. Lärare 8 nämner vikten av att den alternativa och 

kompletterande kommunikationen eleverna använder sig av ligger framme och ska vara 

lättillgänglig. Läraren nämner kommunikationsformer som pekkartor och PECS (Picture 

Exchange Communication System). Vidare nämner läraren problem som kan uppstå då 

kommunikationshjälpmedlen finns framme då andra elever kan störa sig på dem. Nu har jag 

ju haft under några år så att jag inte har kunnat ha, då jag har haft elever som har rivit ner 

allt som varit på väggarna. Men det ska ju finnas möjlighet att ha det framme. 

 

5.2 Hur arbetar lärare med alternativ och kompletterande 
kommunikation i syfte att främja interaktion mellan 
elever? 

Resultatet från studiens andra frågeställning redovisar dels hur olika former av alternativa och 

kompletterande kommunikationssätt kan användas för att främja interaktion mellan elever, 

dels hur dessa kommunikationssätt används i olika sammanhang under skoldagen.  

 

5.2.1 Manuella och hjälpmedelsoberoende kommunikationssätt 
Samtliga lärare uttrycker att eleverna har ett stort behov av alternativ och kompletterande 

kommunikation.  Nio av elva lärare berättar att deras elever i olika utsträckningar 

kommunicerar med hjälp av TAKK.  Lärare 9 uttrycker att eleverna kontinuerligt använder 
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sig av TAKK, och beskriver vidare att fördelen med TAKK är att eleven alltid har den 

kommunikationen med sig.   Lärare 1 och lärare 11 uttrycker hur man kan vägleda eleverna i 

deras interaktion med varandra genom att, då eleverna har svårigheter att förstå varandra, vara 

den som upprepar, bekräftar och förtydligar både genom tal och TAKK.  Därmed fungerar 

läraren som en länk mellan eleverna i deras interaktion med varandra.   

 

5.2.2 Kroppsspråk, gester och mimik 
Fyra av elva lärare beskriver att en viktig del av den alternativa och kompletterande 

kommunikationen är kroppsspråk, gester och mimik.  Två av dessa lärare, lärare 2 och lärare 

5, beskriver att personalens förmåga att tolka och läsa av elevernas kommunikationsförsök är 

av största vikt.  Lärare 5 uttrycker:  Så det är ju hela tiden det där avläsandet.  Ibland lyckas 

man, och ibland lyckas man inte.  Tolkar personalen det eleven faktiskt vill säga?  

 

5.2.3 Grafiska och hjälpmedelsberoende kommunikationssätt 
Samtliga lärare uttrycker att de använder sig av någon form av GAKK i sitt arbete.  Åtta av 

elva lärare beskriver hur de använder sig av pekprat i syfte att främja interaktionen mellan 

eleverna.  Lärare 7 resonerar kring att pekprat är ett modernt och nytt AKK-sätt som hen 

fortfarande håller på att lära sig att använda.  Även lärare 11 beskriver att pekprat är aktuellt i 

särskolan nu och att lärare på ett mer medvetet sätt än tidigare använder metoden.  Läraren 

säger:  Det känns jättebra, men det är ganska svårt.  Så det kommer nog att ta sin tid innan 

man börjar känna att man är duktig på det, men jag jobbar mycket med pekprat.   Lärare 10 

och lärare 11 menar att pekkartan kan vara ett bra verktyg just vid lunchsituationen där två 

eller flera elever tillsammans med hjälp av en vuxen kan samtala tillsammans.  Lärare 11 

beskriver hur de vuxna agerar förebilder i pekpratssituationen men är fokuserade på 

interaktionen som sker mellan eleverna och försöker stötta dem.  Lärare 10 säger:   

Det är också intressant att bara studera dem när inte vi vuxna är där och bryr oss, för då 

kommunicerar de med blickar och leenden, och kanske tar varandras pekkartor. Då kan en av 

eleverna bli lite sur, men det är ju kommunikation.   

I samtalet om bilder och GAKK som kommunikationssätt uttrycker lärare 7 att hen ytterst 

sällan sett elever använda bilder i kommunikation med varandra.  Även lärare 11 resonerar 

om att det är få elever som spontant använder bilder för att kommunicera med en kamrat.  Tre 
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av elva lärare berättar däremot hur de uppmärksammat situationer där elever själva pekpratat 

med varandra i leken.  Lärare 1 beskriver hur hen observerat både elever som lekt själva med 

hjälp av pekkarta men även hur en vuxen deltagit för att vara en länk mellan eleverna.  Lärare 

4 berättar att hen arbetar med lekmanus som introduktion till en lek där eleverna lär sig 

strukturen för olika lekar för att sedan gå vidare och introducera pekpratslek.  Läraren berättar 

vidare hur samspelet blir mer naturligt tack vare ett läraren gett eleven ett verktyg för hur den 

ska leka och samspel med en kamrat.  Lärare 10 återger ett exempel på en leksituation som 

hen iakttagit mellan två elever.  Eleverna lekte doktor och använde sig av pekkartor.  Läraren 

beskriver hur den ena eleven styrde leken genom att pekprata genom de olika stegen i leken 

som gick ut på att ha ont, få en spruta och så vidare.  Eleven uppmanande även sin kamrat att 

pekprata när denna svarade.   Lärare 2 beskriver hur det kan vara utvecklande för elever som 

är olika duktiga på att använda alternativ och kompletterande kommunikation att interagera 

med varandra.  Läraren menar att en elev som är duktig på exempelvis bilder och pekkartor 

kan hjälpa, och på så sätt lyfta kamratens kommunikation och helt enkelt vara en förebild. 

Läraren poängterar att denna typ av interaktion även är gynnsamt för den duktiga eleven då 

denne får känna sig uppskattad. 

 

Fyra av elva lärare uttrycker att de använder sig av PECS i kommunikationssammanhang.  

Lärare 7 berättar hur eleverna i spelsituationer använder PECS för att visa bilderna till 

varandra.  Lärare 8 uttrycker däremot att hen inte sett eleverna använda PECS i syfte att 

interagera med varandra utan istället i kommunikation med en vuxen.   

 

5.2.4 Multimodal kommunikation 
Lärare 3 berättar hur fokus har förflyttats från PECS och att använda bilder för att begära till 

att använda pekprat, kommunikationskartor och tecken, så kallad multimodal kommunikation, 

för att på så sätt öka interaktionen hos eleverna.  Läraren säger:  Man ska som överösas med 

det.  Så det är ju ett stort behov, det är ett jättestort behov.  Även lärare 6 resonerar kring 

multimodal kommunikation, hen uttrycker:  Jag tror att det finns många olika språk, många 

olika dialekter, även i den här världen.  Så jag tror att man kan erbjuda många olika sorters 

kommunikation.  Man kan ha bildstöd, TAKK, situationskartor och pekkartor och PECS. 
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5.2.5 Alternativ och kompletterande kommunikation för att skapa goda 
relationer 
Två av elva lärare uttrycker att de använder sig av sociala berättelser för att öka interaktionen 

mellan eleverna.  Lärare 8 berättar hur sociala berättelser kan vara ett verktyg för att skapa 

goda relationer mellan eleverna.  Hen nämner exempel att det kan handla om hur man ska 

vara och inte vara mot varandra.  Lärare 4 beskriver hur de i arbetslaget har utgått ifrån ett 

material för äldre elever som de försöker anpassa till sin elevgrupp.   Syftet med materialet 

säger läraren är att det ska ge eleven redskap för att kunna skapa bra relationer och lösa 

konflikter med kamrater.  Läraren beskriver vidare att materialet baseras på både TAKK och 

GAKK.  Läraren uttrycker:  

Där behöver han ju stöd, han vill ju att det ska bli bra, men han vet inte hur och vad ska man 

säga och så.  Och det är samma med X, hen vet ju inte heller, hen blir som ganska paralyserad.   

En lärare uttrycker i samtalet kring TAKK att då det gäller vissa elever med 

autismspektrumtillstånd kan de bli förvirrade om man både tecknar och pratar samtidigt. 

 

5.2.6 Alternativ och kompletterande kommunikation i spelsituationer 
Fem av elva lärare nämner spelsituationer som ett bra sätt där elever kan använda sig av 

alternativ och kompletterande kommunikation i syfte att interagera med sina klasskamrater.  

Lärarna resonerar om att i spelsituationer så tränar eleverna på grundläggande 

kommunikationskunskaper som turtagning och att lyssna på och uppmärksamma varandra. 

Lärare 3 beskriver hur hen först tränar att spela spel med eleverna en och en, för att 

möjliggöra för dem att sedan spela med varandra.  Läraren använder sig av bildstöd och 

TAKK för att tydliggöra spelets gång, till exempel min tur och din tur.   Lärare 5 resonerar 

kring spelets betydelse och menar att i spelsituationer kan eleverna titta och lyssna på sina 

klasskamrater om de till exempel tittar på en bild eller gör ett ljud.   Läraren menar att 

eleverna blir nyfikna på varandra och att det främjar interaktionen.  Lärare 8 berättar att hen 

tillverkar egna spel utifrån elevernas intressen så att det ska bli kul att kommunicera.  Lärare 

9 berättar att själva valet av vilket spel som ska spelas är interaktion i sig, lärare berättar 

vidare hur eleverna i denna situation ofta kommunicerar med varandra med TAKK. 

 



41 
 

5.2.7 Alternativ och kompletterande kommunikation i leksituationer 
Fem av elva lärare framhåller lekens betydelse i syfte att öka interaktionen mellan eleverna 

med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation.  Lärare 1 pratar om lekmanus 

och pekkartor i leksammanhang där flera elever deltar.  Hen beskriver även att det kan vara 

ett bra tillfälle att träna begrepp, som till exempel över och under i leken gömma nyckel. 

Lärare 3 beskriver:  Hos oss handlar det om att man kan sitta och leka med bilar tillsammans.  

Så har man en pekkarta på bilar, och så pekar någon på bil och då kan en kamrat bekräfta 

och kanske säga bil. Lärare 4 menar att alternativ och kompletterande kommunikation är 

användbart i leksituationer både genom att man skriver lekmanus, att man pekpratar och att 

man begär något med hjälp av bilder.  Läraren ger exempel på lekar som gömma nyckel, affär 

eller doktorslek.  Läraren understryker vidare betydelsen av att busa tillsammans. Lärare åtta 

uttrycker:  

I leken blir det ju att man interagerar, för att jag ser att många barn kan mycket mer i leken, 

och interagerar mer och att vi som vuxna måste gå ner och leka.  Alltså vi kan inte tro att 

barnen, för det är jättesvårt att leka.  Utan då får vi gå in i leken och styra och så kan man se. 

Och så kan man dra sig ur sakta om man ser att det funkar, men ofta får man ju vara med.   

Läraren beskriver vidare att vuxna ofta har för bråttom med att byta lekar, hen menar att 

lärare känner krav på sig och att man måste byta och utveckla leken.  Läraren poängterar att 

även barn utan utvecklingsstörning leker samma lekar om och om igen. 

 

5.2.8 Alternativ och kompletterande kommunikation i samlingen 
Sju av elva lärare resonerar om att samlingen är ett bra tillfälle att använda alternativ och 

kompletterande kommunikation för att öka kommunikationen mellan eleverna.  Lärare 2 och 

lärare 11 berättar hur eleverna använder kommunikationshjälpmedel som Step by Step och 

Big Mac för att kunna uttrycka bland annat sitt namn, och för att kunna delge sina 

klasskamrater om saker och händelser de varit med om dagen innan.  Lärare 1 beskriver hur 

hens elever brukar turas om att hålla i samlingen och hur de då får berätta med hjälp av bilder 

och visa upp schema för kamraterna om vad som ska hända under dagen.  Lärare 9 berättar 

hur de i samlingen försöker uppmuntra eleverna att se varandra genom att samtala om vilka 

som är i skolan och om någon är sjuk, och att eleverna då använder bilder och tecken mellan 

varandra eller med stöd av en vuxen.  Lärare 10 resonerar precis som lärare 1 och lärare 11 

om kommunikationshjälpmedel som Step by Step, och hur den kan främja interaktionen 
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mellan talande och icke talande elever.  Detta då eleven som använder Step by Step ges en 

chans att förmedla till klasskamraterna något som hen gjort, och då kan någon annan elev 

ställa frågor eller kommentera det som eleven nyss berättat.  

 

5.3 Vilka hinder respektive möjligheter upplever lärare att det 
finns för eleverna att interagera med varandra? 

Studiens tredje och sista frågeställning presenterar de hinder och möjligheter som 

framkommit i resultatet uppdelat i teman.  

 

5.3.1 Funktionsnedsättningen 
Sju av elva lärare nämner att elevernas funktionsnedsättningar påverkar deras möjligheter att 

interagera horisontellt.  Lärare 3 framhåller att elevernas största hinder till att kunna 

interagera med kamrater ligger i själva funktionsnedsättningen.   Läraren menar att just 

interaktion är en del av problematiken för de elever som har autism, då eleverna bland annat 

har svårigheter att förstå att kamraternas fantasier ser annorlunda ut än deras egna.  Detta 

menar läraren påverkar inte minst leksituationerna.  Vidare beskriver läraren att det är en 

viktig del i uppdraget som lärare att hjälpa och stödja eleverna i deras interaktion med 

kamrater.  Hen beskriver att detta är ett ständigt och pågående arbete som tar lång tid för 

eleverna att lära sig. Lärare 8 berättar att hens erfarenhet av elever med autism är att eleverna 

oftast inte är speciellt intresserade av andra elever utan bara av att kommunicera med vuxna, 

eller ibland bara av att använda vuxna som ett verktyg. Hen resonerar kring detta genom att 

beskriva att:   

En vuxen är förutsägbar, barn är oförutsägbara, en vuxen anpassar sig det gör inte ett barn.  

Då vet man, jag kan prata med dig och ett barn kan ju säga vad som helst, de kan ju till och 

med slå dig, rycka en grej.  Just de här barnen, barn med autism behöver ju förutsägbarhet …. 

Det är ju det här grundläggande att man vill vara med andra människor, man vill tillhöra en 

grupp. Men barn med autism ser inget egenvärde i det, inte alla.  

Läraren förklarar att elever med autism många gånger är ensamvargar, och att hen därför 

tränar eleverna i att vara i grupp så mycket som möjligt eftersom att livet ser ut så.   Lärare 7 

berättar om sina erfarenheter då hen uppmärksammat att äldre elever med autism i större 
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utsträckning kommunicerar med varandra än yngre elever.  Läraren resonerar om att detta 

skulle kunna bero på att eleverna på gymnasiet är lika stora rent fysiskt som de vuxna och på 

så sätt framstår som mer jämbördiga.  När de är små däremot bryr de sig inte om andra 

småbarn menar läraren och säger:  För jag förstår ju att mina elever, en del med autism inte 

vill interagera med ett annat barn som de kanske inte ens tycker om, de låter ju illa.  Alltså, 

vad ska jag med denna till?  Läraren berättar att interaktion mellan elever på tidig 

utvecklingsnivå med autism ofta går ut på att få igång varandra genom att retas.  Läraren 

menar att man som vuxen i skolan ska betrakta detta som initiativ till interaktion, något att 

bygga på och utveckla vidare.  Läraren menar att vuxna inte ska förbjuda denna “retkontakt” 

utan istället vara tillåtande men även uppmuntra och stötta eleverna att ta kontakt på andra 

sätt.   Lärare 5 menar att hens elever egentligen har många tillfällen under skoldagen att 

spontant interagera med varandra, men att de ändå inte gör det.  Läraren beskriver vidare att 

eleverna ofta vänder sig till de vuxna men aldrig till varandra.  Läraren resonerar om detta 

kan bero på att eleverna får en annan respons av vuxna, hen menar att en vuxen tolkar kan ju 

exempelvis tolka att eleven vill ha något eller vill att något ska hända.   Hen menar att om 

eleverna ska interagera med varandra måste de vuxna skapa tillfällen för detta.   En svårighet 

menar läraren kan vara elever med ett utåtagerande beteende som riskerar att göra varandra 

illa.  Läraren menar att då måste hen ju bromsa och hindra en interaktion.  Lärare 5 resonerar 

vidare kring om det är för mycket tillrättalagda situationer i träningsskolan, och vad som 

skulle hända om eleverna tilläts att umgås mer ostört med varandra.  Läraren säger:  Jag tror 

inte att vi utmanar dem direkt, att interagera med varandra.  Sen hur lätt det är, det låter jag 

vara osagt.  Lärare 6 betonar att när det gäller elever på tidig nivå med 

flerfunktionsnedsättningar är det lätt hänt att omgivningen glömmer bort att skapa möjlighet 

för horisontell interaktion, trots att denna är lika viktigt för dem som för alla andra elever.  

Lärare 2 säger:   

Barnen är ju inne på sån tidig utvecklingsnivå, och där är det ju så rent utvecklingsmässigt att 

man leker ju egentligen inte tillsammans utan man leker själv …. Barn på den här tidiga nivån 

där blir det mer interaktion mellan vuxen och barn.   

Lärare 4, lärare 5 och lärare 6 betonar att alla människor oavsett funktionsnedsättning vill 

ingå i ett sammanhang.  Lärare 4 beskriver att elever inom autismspektrat känner empati 

precis som alla andra, men att de har kognitiva svårigheter som innebär att de har svårt att 

förstå och tolka andra människors signaler.  Läraren förklarar:   
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Förut fick man alltid höra att eleverna med autism hade empatistörningar.  Det vägrade jag att 

säga, det låter som att de har känslomässiga störningar och det har de inte ….  De har inte den 

kognitiva förmågan och det är en helt annan sak.    

 

5.3.2 De vuxna 
Sex av elva lärare uttrycker att ett hinder för den horisontella kommunikationen är de vuxna i 

elevernas närhet.   Fyra av elva lärare uttrycker att det är svårt att fokusera på eleverna och 

deras interaktion mellan varandra om man är många vuxna närvarande i klassrummet.  Lärare 

3 säger:  Om de vuxna kan steppa tillbaka och kanske kika på barnen när de är tillsammans, 

en sådan miljö främjar ju att barnen tar mer kontakt med varandra.  Lärare 5 funderar på vad 

som skulle hända om de vuxna backade tillbaka mer och tog ett steg åt sidan.  Läraren menar 

att när de vuxna försöker skapa interaktion mellan eleverna så vänds ju uppmärksamheten 

istället ibland mot den vuxne.  Läraren funderar vidare på om det är för mycket tillrättalagda 

situationer i särskolan, och hen menar att lärare inte ger eleverna chansen att på egen hand 

interagera med varandra.   Lärare 4 säger:  När får de möjlighet, de har ju alltid någon som 

flåsar dem i nacken. Alltid. Så de har ju ingen möjlighet.  Ibland blir det som att vi skolar in 

dem i hjälplöshet. 

 

5.3.3 En-till-en undervisning 
Fem av elva lärare nämner att ett hinder för elevernas interaktion med varandra är att en stor 

del av undervisningen i träningsskolan är så kallad en-till-en undervisning, vilket innebär att 

läraren arbetar med en elev åt gången.  Lärare 2 och lärare 3 menar att en-till-en undervisning 

kan vara ett första steg där eleverna kan träna interaktion tillsammans med en vuxen, för att 

sedan bättre kunna interagera med kamrater.   

 

5.3.4 Bristande tillgänglighet 
Fyra av elva lärare uttrycker att den fysiska miljön kan utgöra ett hinder för eleverna att ges 

chans att interagera med varandra.  Lärare 2 och lärare 10 uttrycker att eleverna kan ha svårt 

att ta sig till varandra dels på grund av fysiska funktionsnedsättningar dels på grund av att 

miljön inte är anpassad.  Dessa elever menar lärarna kan vara beroende av att en vuxen 
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hjälper dem att komma nära kamraterna för att interaktion ska kunna uppstå.  Lärare 5 och 

lärare 6 resonerar om att skolmiljön kan vara ett hinder för att interaktion ska kunna uppstå. 

Lärarna nämner som exempel att skolgården saknar staket, vilket innebär att eleverna alltid 

måste ha en vuxen i sin närhet och den vuxne många gånger stör elevernas möjlighet att ta 

kontakt med varandra. 

 

5.3.5 Avsaknad av alternativ och kompletterande kommunikation 
Ett av hindren för eleverna att interagera med varandra är enligt fem av elva lärare frånvaron 

av alternativ och kompletterande kommunikation och själva AKK-hjälpmedlen.  Lärare 4 

resonerar om hur viktigt det är att de vuxna i skolan har förståelse för hur viktigt det är att 

eleverna har tillgång till alternativ och kompletterande kommunikation, och att den ska vara 

tillgängligt i alla miljöer och i alla situationer.  Läraren resonerar vidare om att det inte är 

tillräckligt med fysisk tillgång till och kunskap om alternativ och kompletterande 

kommunikation om de vuxna sedan inte använder sig av det.  Läraren menar att alldeles för 

många vuxna i skolan är rädda för att göra fel när de kommunicerar med alternativ och 

kompletterande kommunikation, vilket leder till att de använder den alternativa och 

kompletterande kommunikationen i för liten utsträckning.  Läraren säger:  Många går 

teckenkurs och teckenkurs, men de tecknar ju aldrig.  Hur många kurser ska de gå?  Och så 

finns det en del som aldrig får gå på kurs, men de tecknar ju ändå, de tecknar jättemycket.  

Lärare 8 uttrycker att ett problem i vissa grupper kan vara att andra elever inte kan hantera att 

AKK-hjälpmedel ligger framme.  Läraren menar att eleverna kan bli oroliga av detta och att 

de kan slita ner exempelvis pekkartor och bilder från väggarna. 

 

5.3.6 Organisatoriska faktorer 
Sex av elva lärare resonerar om att organisatoriska faktorer kan vara ett hinder för eleverna att 

interagera med varandra.  Fyra av elva lärare nämner bristen på tid som en faktor. Lärare 5 

och lärare 6 uttrycker att en förutsättning för att personalen ska arbeta i samma riktning är att 

arbetslaget ges möjligheter och tid för samtal.  Lärare 6 uttrycker en frustration över att de 

vuxna inte hinner mötas och samtala.  Läraren menar att detta ger konsekvenser som att de 

vuxna utvecklas åt olika håll, och att eleverna därigenom ges färre tillfällen att interagera med 

sina kamrater.  Läraren förklarar detta genom att beskriva två olika synsätt i arbetslaget.  Det 
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ena synsättet innebär att eleverna bara ska ha det så bra som möjligt utifrån sina 

funktionsnedsättningar.  Det andra synsättet menar läraren innebär att eleven istället utmanas, 

trots att det ibland kan vara kravfyllt och svårt, för att nå sin maximala förmåga.  Läraren 

menar att om arbetslaget får tillfällen att diskutera förhållningssätt så är det lättare att nå en 

samsyn.  Lärare 5 betonar att arbetslagen måste ges tid för att kunna skapa strategier för hur 

man ska arbeta. Lärare 1 menar att tidsbristen gör att hen har svårigheter att hinna skapa och 

uppdatera AKK-material.  Läraren säger:  Tid är ju ett stort hinder, och möjligheterna är ju 

obegränsade om man hade haft tid.  Om man hade kunnat göra allt det där, då tror jag att det 

finns stora möjligheter.  Fyra av elva lärare resonerar om personalens kompetens och vilken 

betydelse den har för verksamheten.  Lärarna menar att elevernas möjligheter att utvecklas 

och kunna interagera ökar om de vuxna i skolan placerats i rätt grupp utifrån personalens 

kompetens.  Lärare 5 menar att om det finns brister i personalens kompetens måste 

personalen få den kompetensutveckling som krävs för arbetet, vilket inte alltid sker.  Läraren 

säger:  Har vi bra förutsättningar för att lyckas?  Vi ska ju ha en elitstyrka.  Har vi det?  Jag 

tycker att det borde prioriteras mer.  Lärare 4 och lärare 6 uttrycker att arbetsplatsträffarna är 

tillfällen som kan nyttjas till pedagogiska diskussioner med fokus på exempelvis elevernas 

interagerande med varandra.  Lärarna menar att träffarna skulle kunna ha en tydligare 

struktur.  Lärare 4 resonerar även om att det är svårt att få de resurser som krävs för att 

eleverna ska kunna utvecklas.  Läraren resonerar vidare om att det tar för lång tid att få 

igenom krav på anpassningar, resurser och fortbildning då elevernas tid på skolan är 

begränsad.  Läraren säger:  Deras tid är ju nu, det säger jag alltid.  Vi kan få det bra sen, men 

hen går ju bara tre år här hos mig, sen slutar ju hen.   

 

5.3.7 Möten i olika sammanhang ger ökade möjligheter 
Sex av elva lärare resonerar om att det är viktigt att eleverna ges möjligheter till möten med 

elever även utanför de egna klasserna.  Lärare 1, lärare 6 och lärare 9 resonerar om möten 

med elever inte bara från träningsskolan utan även från grundskolan.  Lärare 1 menar att ett 

bra tillfälle för att skapa interaktion mellan eleverna från träningsskolan och grundskolan är 

att styra upp lekar i rastsituationer på skolgården.  Lärare 9 resonerar om en tänkbar situation 

där elever från grundskolan som har behov av extra stöttning skulle kunna komma in i 

träningsskolans grupper för att exempelvis läsa.  Läraren menar att detta skulle kunna vara 

positivt för samtliga elever.  Lärare 6, lärare 10 och lärare 11 framhåller mötet mellan de olika 
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grupperna i träningsskolan som viktiga.   Lärare 10 menar att träningsskolan borde bli bättre 

på att samarbeta mellan grupperna.  Hen menar vidare att på grund av att grupperna är så små 

kanske det inte finns någon som eleverna vill samspela med, eller som har liknande intressen, 

i den egna klassen.  Lärare 11 säger:   

Att vi verkligen försöker skapa möten för barnen, olika möten.  Så att vi inte bara stänger in 

oss i våra klassrum.  Då begränsar vi ju barnen i deras möten med andra.  Om vi låter dem 

mötas i olika sammanhang så ges de ju chansen att bygga fler relationer. 

 

5.3.8 Gott om möjligheter 
Samtliga lärare uttrycker att det finns gott om möjligheter för eleverna att interagera med 

varandra, men det gäller att vara medveten och ta tillfällena i akt. Lärare 5 och lärare 11 

uttrycker: Det gäller att ha interaktionen i bakhuvudet. Lärare 7 menar att det är viktigt att 

lärare är positiva och skapar utrymme för eleverna att söka kontakt med varandra, samt stöttar 

dem i deras kontaktförsök. Lärare 2 resonerar om att eleverna måste ges en chans att hitta 

varandra i lugn och ro, och att de vuxna inte alltid behöver vara så snabba på att ingripa. 

Läraren säger: Jag menar, barnen går ju inte sönder för att de tar lite i varandra. Ja, för 

ibland kan ju det där lite halvburdusa vara lite kul.  Lärare 3 och lärare 10 understryker att ett 

av skolans uppdrag är att underlätta och skapa möjligheter för eleverna att interagera med 

varandra.    

6. Sammanfattande analys och diskussion 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion där val av metoder och förfaringssätt under arbetet 

med studien diskuteras.  Därefter följer en sammanfattande analys, slutsats och diskussion 

angående studiens resultat i förhållande till litteratur och tidigare forskning.  Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning och avslutande reflektion samt förslag till fortsatt forskning.   

 

6.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte, att beskriva och analysera på vilka sätt lärare i grundsärskolan inriktning 

träningsskola arbetar för att främja interaktion mellan elever, gjorde att valet av 

forskningsansats föll på fenomenologin, då studien strävade efter att få fram informanternas 
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uppfattningar om och erfarenheter av ett fenomen. Valet av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod föll sig då naturligt då denna ger en djupare inblick i hur informanterna 

resonerar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Den semistrukturerade intervjuformen 

och dess möjlighet till följdfrågor fungerade väl då informanterna i stor utsträckning tilläts 

berätta fritt om sina uppfattningar, arbetssätt och erfarenheter. Intervjuguiden bedöms ha varit 

ett bra underlag då den tillåtit följdfrågor och i vissa fall tydliggörande av begrepp. Möjligen 

hade intervjuguidens frågor kunnat omformulerats och tydliggjorts något, då det visade sig 

vid intervjutillfällena att några av informanterna var osäkra på innebörden i begreppen.  Vår 

förhoppning då vi i förväg låtit informanterna ta del av intervjuguiden var att de skulle känna 

sig förberedda för att kunna ge genomtänkta svar, men möjligen borde vi ha förtydligat några 

av begreppen. Under slutarbetet med bakgrund och tidigare forskning insåg vi att 

intervjuguiden hade kunnat kompletteras med några ytterligare frågor för att ännu tydligare 

svara mot studiens frågeställningar.  

 

Under utbildningens gång har vi vid upprepade tillfällen övat på att intervjua i olika 

sammanhang och verksamheter. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ökar självförtroendet 

som intervjuare med erfarenheten. Då intervjuerna transkriberades i nära anslutning till 

intervjutillfällena innebar det, vilket Kvale och Brinkmann också förespråkar, att vi löpande 

kunde dra lärdomar om och reflektera över vår egen roll som intervjuare.  Intervjuerna 

genomfördes utan större störningsmoment. Ljudinspelningarna fungerade bra och gav god 

ljudkvalitet, vilket underlättade arbetet med transkriberingen.  

 

Bearbetningen av resultatet var tidskrävande men också givande. Att tillsammans tolka 

materialet ledde fram till olika perspektiv och infallsvinklar. Att genomföra en gemensam 

studie har varit intressant och lärorikt. Då vi båda har en bakgrund inom träningsskolan 

innebar detta att det fanns en gemensam förförståelse för studiens ämnesområde.  Enligt 

Bryman (2011) påverkar vår förförståelse de följdfrågor som ställs under intervjun samt 

ligger till grund för vår tolkning av informanternas berättelser. Bryman menar vidare att det är 

viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och att detta till trots försöka förhålla sig 

objektiv. Då informanterna är verksamma inom samma skolform som vi själva kan detta 

möjligen ha påverkat resultatet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det lätt att intervjuare 

och informanter påverkar varandra, då forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter och 
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kunskap. En annan intervjuare, som saknar erfarenhet från träningsskolan, skulle enligt Kvale 

och Brinkmann möjligen kunnat skapa en annan relation med informanten.  Detta skulle i sin 

tur kunnat leda till ett något annorlunda resultat.  

 

Generalisering av resultatet bör göras med viss försiktighet, då materialet samlades in från ett 

mindre antal informanter i en begränsad kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). Som tidigare 

framkommit var studiens avsikt heller inte att generalisera resultatet till en större population, 

utan endast att ta del av informanternas egna uppfattningar och erfarenheter av hur de arbetar 

med att främja interaktion mellan elever i träningsskolan.  

 

6.2 Analys, slutsats och diskussion av resultatet 
Syftet med studien var att beskriva och analysera på vilka sätt lärare arbetar för att främja 

interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. De tre frågeställningar 

studien avsåg att besvara var: Hur arbetar lärare med den fysiska respektive sociala miljön för 

att främja interaktion mellan elever?  Hur arbetar lärare med alternativ och kompletterande 

kommunikation i syfte att främja interaktion mellan elever? Vilka hinder respektive 

möjligheter upplever lärare att det finns för elever att interagera med varandra? Vad gäller 

studiens första frågeställning framkom att lärarna för att främja interaktion mellan elever 

aktivt arbetar med den fysiska och den sociala miljön. Lärarna skapar mötesplatser som 

möjliggör interaktion genom att tillrättalägga och göra den fysiska miljön tillgänglig. Vidare 

arbetar lärarna med struktur och tydlighet, samt med att medvetandegöra arbetslaget om 

kommunikationens betydelse och att förmedla en positiv attityd.  Då det gäller den andra 

frågeställningen framkom att lärarna arbetar med en kombination av olika alternativa och 

kompletterande kommunikationssätt, så kallad multimodal kommunikation, för att främja 

interaktion mellan elever. Ytterligare framkom att lärarna tillrättalägger och skapar 

förutsättningar för elevernas interaktion i samlingar, lek- och spelsituationer genom att 

förbereda lämpliga och anpassade AKK-hjälpmedel. Vid studiens tredje och sista 

frågeställning framkom att hinder för elevernas interaktion med varandra är bristande 

tillgänglighet till alternativ och kompletterande kommunikation, brister i den fysiska miljön, 

elevernas olika funktionsnedsättningar, organisatoriska faktorer samt behovet av ständig 

vuxennärvaro. Elevernas möjligheter att interagera med varandra ökar om eleverna erbjuds 
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möten även utanför de egna grupperna. Möjligheterna ökar även om personalen i skolan är 

medveten om betydelsen och vikten av elevernas interaktion med varandra. Vidare har vi valt 

att analysera och diskutera resultatet med utgångspunkt i de centrala teman som berör 

studiens tre frågeställningar. 

  

6.2.1 Den fysiska och den sociala miljön 
Föreliggande studie visar att den fysiska miljön har stor betydelse för elevernas möjligheter 

att interagera med varandra. Sambandet mellan en tillrättalagd fysisk miljö och en god social 

miljö är således starkt. Det framkommer att det är viktigt att det finns rum och platser där 

eleverna kan mötas, även utanför det egna klassrummet. Ett sätt att inbjuda till interaktion är 

att skapa naturliga mötesplatser genom sättet man möblerar på. Studien visar att de brister 

som finns i utemiljön, såsom avsaknad av staket runt skolgården, får konsekvenser såsom att 

eleverna inte självständigt kan röra sig ute och där ta kontakt med varandra. Enligt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) ska den fysiska miljön utformas så att den 

skapar förutsättningar för interaktion. Vidare menar Specialpedagogiska skolmyndigheten att 

det är viktigt för alla elever att kunna träffas, utbyta erfarenheter och ingå i ett sammanhang. 

Detta gäller såväl i kamratgemenskapen ute på skolgården som i undervisningssammanhang. 

Enligt Light (1997) är anledningen till att vi kommunicerar att vi vill uppnå social närhet. 

Light menar att det är ett mänskligt behov att vilja vara tillsammans med andra och känna sig 

som en del av ett sammanhang. Wilder (2014) menar att det är kommunikation i sig att bara 

få finnas i social närhet med andra människor. Föreliggande studie visar att i arbetet med 

elever med flerfunktionsnedsättningar förekommer särskilda utmaningar för lärare när det 

gäller att främja den så kallade horisontella interaktionen, då eleverna har svårigheter med att 

rent fysiskt närma sig varandra. Att elever med flerfunktionsnedsättning har svårt att ta 

initiativ till interaktion och kommunikation då de inte på egen hand kan närma sig andra 

beskriver även Wilder (2014) och Winlund och Rosenström Bennhagen (2004). 

Informanterna i studien beskriver hur de vuxna kan hjälpa till att locka fram och möjliggöra 

interaktion genom att helt enkelt placera elever nära varandra. Ytterligare en viktig faktor för 

att interaktion ska kunna uppstå som studien påvisar är den fysiska tillgängligheten, då 

elevernas chanser att interagera med varandra ökar när den fysiska miljön är tillrättalagd. 

Detta kan kopplas till Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) som betonar att den 
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fysiska skolmiljön ska utformas så att den stöder elevernas chanser till kommunikation, social 

samvaro och välbefinnande.  

 

6.2.2 Struktur och tydlighet 
Föreliggande studie pekar på att struktur och tydlighet främjar den horisontella 

kommunikationen.  Eleverna är mer mottagliga för att interagera med varandra om de känner 

sig lugna och trygga och vet vad som förväntas av dem.  Vidare framkommer det i studien att 

eleverna har lättare att slappna av i exempelvis en spelstund med sina kamrater om eleven har 

vetskap om aktivitetens spelregler samt vet hur länge den kommer att pågå.  Resonemanget 

stöds av Söderman och Antonson (2011) som understryker att just struktur, ordning och 

schema är nödvändigt för att skapa ordning i tillvaron för elever med utvecklingsstörning och 

autism.  Författarna framhåller även vikten av att eleverna tar del av schema som talar om vad 

som ska ske och tidsåtgången för aktiviteten.   Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) och von 

Tetzchner och Martinsen (2002) har elever med utvecklingsstörning och autism många 

gånger svårigheter att förstå kommunikativa samspelsregler gällande exempelvis turtagning 

samt att påbörja, upprätthålla och avsluta en kommunikation.  Det kommunikativa samspelet 

är enligt informanterna bra att träna just i spelsituationer då de där tränar på grundläggande 

kommunikationskunskaper som turtagning, och att lyssna på och uppmärksamma varandra. 

6.2.3 Gemensamma intresseområden 
Studien visar att lärare i träningsskolan utgår ifrån elevernas intressen i syfte att främja 

kommunikation och interaktion. Lärare uttrycker att det är betydelsefullt att hitta något 

gemensamt intresseområde där eleverna kan mötas för att på så sätt interaktionen ska bli mer 

naturlig. Lärarna nämner dels styrda lektionssammanhang där man kan använda sig av spel 

som utgår ifrån elevernas intressen, men även mer fria situationer som till exempel lek i 

bollhavet eller med vatten. Detta stöds av von Tetzchner och Martinsen (2002) som menar att 

elevernas specialintressen många gånger kan vara vägen till inlärning inom många områden, 

speciellt för elever med autismspektrumtillstånd.  
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6.2.4 Kamratrelationer 
Strandberg (2006) beskriver ur ett sociokulturellt perspektiv hur skolor som ger utrymme för 

lek och främjar interaktion med jämnåriga likväl som med vuxna skapar en god grund för 

elevens lärande. Föreliggande studie visar att lärare i träningsskolan i hög grad använder sig 

av just leken för att främja horisontella relationer. Det framkommer att lärare själva initierar 

och deltar i leken, för att på så vis kunna stötta kommunikationen och även bjuda in fler 

elever. Det visar sig även att leksituationer är bra tillfällen att träna och utveckla elevens 

AKK-användande. Anderson (2002) betonar att den vertikala kommunikationen aldrig kan 

ersätta den horisontella kommunikationen, eftersom innehållet i den horisontella 

kommunikationen upplevs som mer jämbördigt och lustfyllt och i högre utsträckning främjar 

kommunikationsutvecklingen. Enligt Östlund (2012) är de relationer som uppstår genom 

horisontell interaktion och lek oersättliga. Vidare menar Östlund att de vuxna förvisso verbalt 

kan förmedla hur en god kamrat ska vara, men eleverna behöver själva träna på detta med 

jämnåriga för att förståelse ska uppstå. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Strandberg 

(2006) att leken har en avgörande roll i elevens utveckling. I leken tränar eleven på att 

interagera med andra samtidigt som de utforskar vem de är och vem de kan utvecklas till att 

bli. Strandberg menar vidare att eleverna i leken ges chans att uttrycka sin vilja samtidigt som 

de får träna sin självbehärskning och att eleverna i leken kan lite mer än vad de egentligen 

klarar av. Säljö (2014) och Skolverket (2015) beskriver detta som den proximala 

utvecklingszonen då eleven i leken får ett stöd av kamraten eller läraren så att hen kan 

utveckla förmågor som hen ännu inte klarar av på egen hand. Enligt Anderson (2002) och 

Säljö (2014) är den proximala utvecklingszonen lätt att applicera på lärandet i träningsskolan 

där läraren eller kamraten ger eleven stöd att utvecklas.  

 

Enligt Aspeflo (2015) riskerar elever som har svårigheter med kommunikation och 

interaktion att lära sig mindre, att få färre positiva relationer med jämnåriga samt att få en 

försämrad självkänsla. Studien visar att lärare arbetar med att ge elever redskap för att skapa 

bra relationer och för att kunna lösa konflikter med kamrater. I detta arbete används olika 

former av alternativ och kompletterande kommunikation. Detta resonemang kan kopplas till 

von Tetzchner och Martinsen (2002) som menar att för elever som har svårigheter beträffande 

interaktion kan alternativ och kompletterande kommunikation vara en hjälp för att skapa 

positiva kamratrelationer, vilket i sin tur kan minska elevernas frustration samtidigt som det 

bidrar till en mer positiv självbild. Ytterligare framkommer att lärare för att skapa goda 
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relationer och för att svetsa gruppen samman dels samtalar med eleverna om värderingar, dels 

agerar bra förebilder och försöker visa eleverna hur en bra kamrat är. Detta arbetssätt, vilket 

innebär att ge eleverna förutsättningar och vägledning i att kommunicera horisontellt stöds av 

Luttropp (2010) som understryker att elever som inte får detta stöd i slutändan riskerar att få 

svårigheter med att umgås med jämnåriga.  Vidare framkommer i studien att det ingår i 

lärares uppdrag att bemöta eleverna på ett bra sätt med en glad och positiv attityd. Anderson 

(2002), Lindström och Pennlert (2016) samt Swärd och Florin (2011) understryker att goda 

relationer i elevgruppen är en förutsättning för att bedriva en undervisning som leder till 

lärande, och att det därför ingår i lärarnas uppdrag att främja goda relationer. Östlund (2012) 

menar att den vardagliga och återkommande horisontella interaktionen i själva verket är en 

grundläggande förutsättning för såväl lärande, socialisation som identitetsskapande. Enligt 

Skolverket (2011) ingår det i skolans uppdrag att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet och vilja och lust att lära. Ur ett sociokulturellt perspektiv är, enligt Skolverket 

(2015) och Säljö (2014), den sociala interaktionen med andra en drivkraft i elevens utveckling 

då lärandet sker i de sammanhang, relationer och möten som eleven ingår och deltar i. 

 

6.2.5 Ett positivt klimat 
Ett positivt klimat visar sig i studien vara betydelsefullt för interaktion. Informanterna 

uttrycker vikten av att ha roligt tillsammans och förmedla en positiv attityd. Föreliggande 

studie visar att vuxna i skolan kan, genom att vara roliga och hitta på busiga situationer, locka 

och hjälpa eleverna att komma igång med att interagera med varandra. Enligt Heljskov Elvén 

och Sjölund (2018) är det ett effektivt sätt att skapa ett bra socialt klimat att själv vara glad 

och positiv, eftersom att känslor smittar. Winlund och Rosenström Bennhagen (2004) betonar 

också betydelsen av att lärare förmedlar en positiv och vänlig energi, då detta skapar trygghet 

och motiverar eleverna att kommunicera. Heljskov Elvén och Sjölund (2018) menar att 

personer med utvecklingsstörning och autism är extra känsliga för affektsmitta. I studien 

beskrivs ett tidigare vanligt förekommande resonemang om att elever med autism skulle ha 

haft empatistörningar.  Det framkommer i resultatet att elever inom autismspektrat i själva 

verket känner empati precis som alla andra, men att de har kognitiva svårigheter som innebär 

att de har svårt att förstå och tolka andra människors signaler.  
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6.2.6 Förhållningssätt 
Studien visar att det finns olika arbets- och förhållningssätt bland personalen i träningsskolan.  

Det framkommer att för en del vuxna i skolan är det viktigaste att eleverna mår och har det 

bra. Andra vill att eleverna ska utmanas för att nå sin maximala förmåga även om det ställer 

större krav på eleven.  Detta resonemang kan möjligen kopplas till Swärd och Florin (2011) 

som redogör för kritik som riktats mot grundsärskolan gällande att undervisningen i hög grad 

skulle vara omsorgsinriktad snarare än kunskapsorienterad.  Författarna menar vidare att 

eleverna inte alltid får den intellektuella stimulans och den kunskapsutveckling de har rätt till, 

utan istället lägger personalen fokus på elevernas trivsel och trygghet. En viktig faktor som 

framkommer i studien för att arbetslagen ska nå en samsyn kring förhållningssätt och 

strategier är tid för samtal och diskussioner. Detta stöds av Heister Trygg (2012) som betonar 

att tid i arbetslaget en viktig förutsättning för att skapa en god kommunikativ miljö som 

främjar elevernas interaktion. 

  

6.2.7 Alternativ och kompletterande kommunikation 
Föreliggande studie visar att eleverna i träningsskolan i stor utsträckning använder sig av 

alternativ och kompletterande kommunikation i den horisontella interaktionen. Eleverna 

använder sig av både manuell och grafisk alternativ och kompletterande kommunikation. Det 

framkommer att de elever som har förutsättningar att använda sig av manuell alternativ och 

kompletterande kommunikation, som TAKK, har en fördel i interaktionen då de alltid har sin 

kommunikationsform med sig vilket underlättar spontan interaktion. Detta resonemang stöds 

av Heister Trygg (2010) som menar att en styrka med TAKK är just att 

kommunikationsformen alltid är tillgänglig. Vidare framkommer att elever som använder sig 

av alternativ och kompletterande kommunikation kan behöva stöd när de interagerar med 

varandra. Den vuxne behöver ofta vara en länk mellan eleverna, då de kan ha svårt att tolka 

varandra. Med hjälp av både tal och alternativ och kompletterande kommunikation kan den 

vuxne upprepa, bekräfta och förtydliga kommunikationen. Detta kan kopplas till principen 

om den proximala utvecklingszonen. Anderson (2002) beskriver detta genom att den vuxne 

kan stödja eleven med funktionsnedsättning fram till en fungerande kommunikation.  Sirén 

Blomgren (2011) framhåller att ett stort ansvar vilar på den vuxne samtalspartnern till AKK-

användare för att möjliggöra den horisontella kommunikationen. Författaren uttrycker att den 

vuxne ska tolka budskapet och i vissa fall även hjälpa eleven att uttrycka sig. Dessutom 



55 
 

menar Sirén Blomgren att eleverna kan behöva stöd i att rikta kommunikationen till kamraten 

och inte till den vuxne. Vidare visar studien att det förekommer rädsla bland de vuxna i 

skolan för att göra fel i kommunikationen med alternativ och kompletterande kommunikation. 

Detta kan leda till att de vuxna använder alternativ och kompletterande kommunikation i 

alltför låg utsträckning trots att de har kunskap. Det framkommer vidare att de vuxna måste 

ha förståelse för hur viktigt det är att vara en förebild i AKK-användandet och förstå 

betydelsen av att eleverna har tillgång till alternativ och kompletterande kommunikation i alla 

miljöer och i alla situationer. Samtidigt framkommer det i studien ett problem med att ha 

kommunikationshjälpmedel framme då vissa andra elever kan störa sig på dem. Detta skulle 

möjligen kunna innebära att elever i behov av alternativ och kompletterande kommunikation 

fråntas sin rättighet som enligt Brady et al. (2016) är ständig tillgång till sitt 

kommunikationshjälpmedel. Vidare framhåller Sirén Blomgren (2011) att just inställningen 

och viljan hos de vuxna att samspela i själva verket är viktigare än färdigheten och kunskapen 

om alternativ och kompletterande kommunikation. Heister Trygg (2010) menar att en 

förutsättning för elevernas kommunikationsutveckling är att de vuxna både lär sig och aktivt 

använder alternativ och kompletterande kommunikation.  

 

Föreliggande studie visar att kommunikationssätten moderniserats och att lärare alltmer 

använder sig av multimodal kommunikation, bland annat genom att kombinera pekprat, 

TAKK och kommunikationskartor. Vidare framkommer det att multimodal kommunikation 

främjar interaktionen mellan eleverna. Detta stöds av Beukelman och Miranda (2005), 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015a), Thunberg et al. (2011) samt Wilder (2014) 

som alla betonar att elever i behov av alternativ och kompletterande kommunikation behöver 

en kombination av olika kommunikationsformer då eleven på så sätt ges de allra bästa 

förutsättningarna för att kunna kommunicera i olika sammanhang och med olika personer. 

Samtidigt framkommer ytterligare ett resonemang i studien kring att vissa elever med 

autismspektrumtillstånd kan blir förvirrade i situationer då lärare använder TAKK samtidigt 

som de talar.  

 

6.2.8 De vuxnas inverkan 
Ett hinder för den horisontella kommunikationen som framkommer i studien är att de vuxna 

tar för mycket talutrymme, och att elevernas fokus lätt riktas mot vuxna istället för mot 
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kamrater. Ytterligare framkommer lärares tankar om vad som skulle hända om de vuxna tog 

ett steg tillbaka och på så vis möjliggjorde för eleverna att själva ta initiativ till interaktion. 

Studien visar att elevernas horisontella interaktion begränsas av de vuxna då eleverna i stor 

utsträckning har en vuxen vid sin sida.  Det framkommer i studien att elever å ena sidan får 

mer uppmärksamhet och i högre grad blir direkt tilltalade om en vuxen inte finns i närheten, 

men att detta är komplext då eleven å andra sidan kan behöva stöttning av en vuxen för att 

kunna kommunicera. Dessa resonemang stöds av Östlund (2012) som menar att elever med 

funktionsnedsättningar ges färre och mindre möjligheter att ta egna initiativ att interagera med 

andra elever om de vistas i miljöer med hög vuxenstyrning.  Enligt Östlund får hög grad av 

vertikal kommunikation som konsekvens att det finns mindre utrymme för den horisontella 

kommunikationen.  

 

6.2.9 Möjlighet till möten 
Föreliggande studie visar att det är betydelsefullt att eleverna ges möjlighet till möten med 

elever även utanför de egna klasserna, dels med grundskoleelever och dels med 

träningsskoleelever. Detta kan kopplas till Lindström och Pennlert (2016) som menar att 

lärare har ett ansvar att tillse att elever ges förutsättningar och uppmuntras till att interagera i 

olika grupper och sammanhang. Att några av informanterna i första hand nämner möten med 

grundskolans elever som viktiga skulle möjligen kunna kopplas till Andersons (2002) 

resonemang om hur interaktionen mellan en elev med utvecklingsstörning och en 

normalbegåvad elev tycks värderas högre än den interaktion som enbart sker mellan elever 

med utvecklingsstörning. En anledning som framkommer till varför det är viktigt med möten 

utanför de egna klasserna är att grupperna i träningsskolan är små och att det kanske inte finns 

någon som eleverna vill samspela med. Detta stöds av Heister Trygg och Andersson (2009) 

som betonar att det kan vara svårt att hitta någon som man kan eller vill interagera med i 

särskolan då urvalet av samtalspartners där ofta är mycket litet. Samtidigt framhåller Söder 

(1997) och Östlund (2012) att social gemenskap och interaktion tillsammans med andra som 

liknar en själv är viktig för känslan av tillhörighet och en positiv identitetsutveckling. Enligt 

Östlund (2012) så finns det en utmaning i att skapa möjligheter för möten mellan eleverna 

utanför de egna klasserna i träningsskolan. Östlund menar att eleverna annars begränsas till 

interaktion med elever med liknande funktionsnedsättningar.  
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I studien framkommer å ena sidan att det är gynnsamt för elevernas horisontella 

kommunikation att de placeras i homogena grupper. Å andra sidan framkommer ett 

resonemang kring att det inte alltid främjar interaktionen att placera enbart elever på tidig 

utvecklingsnivå i samma grupp. Det skulle kunna vara mer utvecklande för dessa elevers 

kommunikation om de istället blev placerade med elever på högre utvecklingsnivå än dem 

själva, då de då skulle kunna få kommunikativa förebilder. Jakobsson och Nilsson (2011) och 

Östlund (2012) stödjer resonemanget om att elever i träningsskolan på grund av de homogena 

gruppindelningarna begränsas till interaktion med elever med liknande 

funktionsnedsättningar. Von Tetzchner och Martinsen (2002) menar däremot att det kan 

finnas en risk med att placera elever med flerfunktionsnedsättning tillsammans med andra 

elever. Författarna menar att eleverna skulle kunna bli avvisade i sina kommunikationsförsök 

och bemötta med likgiltighet. Ytterligare framkommer i studien att det är utvecklande för 

elever som är olika duktiga och befinner sig på olika nivåer i sitt användande av alternativ och 

kompletterande kommunikation att interagera med varandra. Detta stöds av Heister Trygg 

(2012) som också menar att elever som använder sig av alternativ och kompletterande 

kommunikation behöver både vuxna och kamrater i sin närhet som agerar förebilder och 

kommunicerar med samma kommunikationsform. Även detta resonemang kan kopplas till 

principen om den proximala utvecklingszonen. Strandberg (2006) resonerar vidare om att 

kamrater har en viktig roll, då de kan locka fram elevens kommunikation på ett mer lustfyllt 

sätt än vad vuxna kan göra. Enligt Rodina (2007) är en viktig faktor för utveckling av elevens 

kommunikation just möjligheten att interagera med kamrater.   

6.2.10 Personalens kompetens 
Enligt Östlund (2012) finns ett stort behov av kompetensutveckling hos både lärare och 

elevassistenter om hur man som vuxen kan gå tillväga för att underlätta den horisontella 

interaktionen.  Wilder (2014) framhåller att det är viktigt med kompetensutveckling och att 

personal i skolan håller sig uppdaterade om ny forskning för att kunna utveckla elevernas 

kommunikation.  I studien framkommer att personalens kompetens har betydelse för den 

kommunikativa miljön i träningsskolan samt att det är betydelsefullt att personalens 

kompetenser nyttjas på rätt sätt.  Ytterligare framkommer att personal som saknar kunskap 

inom särskilt viktiga områden behöver erbjudas kompetensutveckling för att elevernas 

kommunikativa behov ska kunna tillgodoses.  Skolverket (2011) understryker att rektor har 

ett särskilt ansvar för att personalen erbjuds den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sitt arbete.  
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6.2.11 Funktionsnedsättningens betydelse 
Det framkommer i studien att ett hinder för den horisontella kommunikationen för elever i 

träningsskolan ligger i själva funktionsnedsättningen. Studien visar att när det gäller elever på 

tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättningar är det lätt att omgivningen glömmer bort 

att skapa möjligheter för horisontell interaktion, trots att den är lika viktig för dem som för 

alla andra elever. Ytterligare framkommer det att elever på tidig utvecklingsnivå inte leker 

tillsammans på grund av att de rent utvecklingsmässigt inte befinner sig på den nivån. För 

elever på tidig utvecklingsnivå blir därför interaktionen i första hand vertikal. Detta stöds av 

Brodin (2005) och Swärd och Florin (2011) som menar att det är vanligt hos elever med 

utvecklingsstörning att den kommunikativa förmågan är begränsad, och att dessa svårigheter 

ökar i relation till graden av utvecklingsstörning. Östlund (2012) menar att det finns ett 

samband mellan att ju mer lärare interagerar med elever, desto mindre interaktion sker 

eleverna emellan. Då elever på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättning är i behov 

av mycket stöd och hjälp av vuxna kan detta möjligen vara ytterligare en anledning till varför 

graden av horisontell interaktion blir så låg.   

 

Enligt studien är interaktion en svårighet för elever med utvecklingsstörning i kombination 

med autism. Samtidigt menar Anderson (2002) att just den jämlika interaktionen i störst 

utsträckning främjar elevens kommunikationsutveckling. Vidare framkommer att en del 

elever med autism inte är speciellt intresserade av att interagera med andra elever, eller att 

sättet de söker kontakt på uppfattas som avvikande. Gillberg (2018) betonar att ett av de 

övergripande symptomen för diagnosen autism är just avvikelser i form av ömsesidig social 

och kommunikativ interaktion. Även Jakobsson och Nilsson (2011) och Luttropp (2010) 

menar att elever med autism har svårigheter gällande kommunikativa samspelsregler. 

Författarna menar att elevernas svårigheter bland annat handlar om turtagning samt att 

påbörja, upprätthålla och avsluta en kommunikation. Vidare visar studien att eleverna i högre 

grad vänder sin kommunikation till vuxna än till kamrater. Detta stöds av Sirén Blomgren 

(2011) och Östlund (2012) som menar att det är vanligt att elever med 

kommunikationssvårigheter i träningsskolan i första hand riktar sin kommunikation till 

vuxna. En av anledningarna som framkommer i studien till varför eleverna föredrar att 

interagera med vuxna istället för med barn är att vuxna i högre utsträckning är förutsägbara.  
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6.3 Avslutande reflektion   
Inledningsvis framkommer det i studien att elever i grundsärskolan inriktning träningsskola 

erbjuds för lite horisontell kommunikation, trots att den horisontella kommunikationen i 

högre grad än den vertikala kommunikationen främjar elevens kommunikationsutveckling 

och bidrar till en positiv identitetsutveckling. Samtidigt framkommer det i studien att det 

ingår i lärarnas uppdrag att tillrättalägga miljön och tillse att eleverna utvecklar kunskaper i 

att interagera med andra elever, samt att de ges förutsättningar att kommunicera i olika 

sammanhang med tal eller med alternativa och kompletterande kommunikationsformer.  

Ytterligare visar det sig att för elever som kommunicerar med alternativ och kompletterande 

kommunikation är en god kommunikativ miljö avgörande för utveckling av såväl språket som 

den kommunikativa kompetensen.   

 

Resultatet visar att lärarna i studien är medvetna om att elever i träningsskolan i för låg grad 

kommunicerar horisontellt. Det framkommer i studien att anledningarna till detta är brister i 

den fysiska och den sociala miljön, bristande tillgänglighet till alternativ och kompletterande 

kommunikation, att de vuxna tar både uppmärksamhet och talutrymme från eleverna samt att 

elevernas funktionsnedsättningar medför kommunikationssvårigheter. Det framkommer dock 

att lärarna på ett aktivt och medvetet sätt arbetar för att främja den horisontella 

kommunikationen trots de svårigheter som föreligger. Genom att tillrättalägga och göra den 

fysiska miljön tillgänglig skapar lärarna mötesplatser som lockar fram interaktion mellan 

eleverna. Att lärarna också skapar struktur och tydlighet i miljön bidrar till ett lugn och en 

känsla av trygghet vilket i sin tur främjar interaktionen mellan eleverna. Föreliggande studie 

visar att en tillrättalagd fysisk miljö även har en positiv inverkan på den sociala miljön. 

Lärarna arbetar med att förmedla en positiv attityd och att vara goda förebilder för såväl 

elever som kollegor.  Lärarna arbetar för att eleverna ska ha tillgång till sin alternativa och 

kompletterande kommunikation och för att skapa en samsyn i arbetslagen kring elevernas 

kommunikativa behov. Ytterligare framkommer i studien att lärarna, genom att exempelvis 

leka, spela spel och vara ett stöd i kommunikationen, arbetar för att eleverna ska bygga 

positiva relationer med varandra. Det framkommer att alternativ och kompletterande 

kommunikation har en avgörande betydelse för elevernas möjligheter att kommunicera 

horisontellt. Lärarna arbetar aktivt med att skapa olika former av AKK-hjälpmedel som är 

anpassade för både situationen och eleven. Studien visar att det föreligger gott om möjligheter 
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för elevernas horisontella kommunikation, men en förutsättning för att den ska ske är att de 

vuxna är medvetna om interaktionens betydelse och tar tillfällena i akt. 

  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Då föreliggande studie är utförd i en kommun vore det intressant att se om resultatet skulle bli 

annorlunda om studien istället utfördes i flera kommuner.  Eftersom organisatoriska faktorer 

tycks påverka lärarnas arbete vore det relevant att i en sådan studie utöver den sociokulturella 

teorin även använda ramfaktorteorin som analysverktyg. Ytterligare vore det intressant att 

studera om lärare i olika kommuner använder samma AKK-sätt och metoder för att främja 

interaktion mellan elever eller om det finns skillnader, och vad dessa skillnader i så fall beror 

på.  Då det framkommer i studien att pekprat är en metod som är aktuell och ny för många 

lärare vore det intressant att studera effekten av en riktad insats med just denna metod.  

Vidare vore det intressant att undersöka hur, och på vilket sätt, elevernas horisontella 

kommunikation skulle kunna främjas av en sådan insats.  
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8. Bilaga 1 
Bilaga 1 

 

Hej 

Vi heter Ulrika Johansson och Therése Lundborg och studerar till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning vid Umeå universitet.  Detta är vår sista termin på utbildningen och vi har 

påbörjat vårt examensarbete.  Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera på vilka 

sätt lärare arbetar för att främja interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning 

träningsskola.  Detta kommer vi att undersöka med hjälp av en intervjustudie.  Vi skulle 

därför vara mycket tacksamma om du kan hjälpa oss med att delge oss just dina erfarenheter.  

För er kännedom har rektor blivit informerad och godkänt ert deltagande. 

  

Vi kommer att följa gängse forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017).  Dessa 

innebär att deltagandet är frivilligt, och du har alltid rätt att avbryta din medverkan.  

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, materialet kommer inte att kunna 

hänvisas tillbaka till dig som deltagare utan avidentifieras och förvaras säkert.  Insamlade 

uppgifter kommer enbart att användas i vår studie, och inga obehöriga kommer att ta del av 

det.  Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via Umeå 

universitetsbibliotek. 

Om du har frågor eller funderingar gällande studien är du välkommen att kontakta oss. Vi 

tackar på förhand med en förhoppning om att du har möjlighet att delta. 

  

Vänliga hälsningar,                                                          

Ulrika Johansson                                                                           Therése Lundborg 

(Mejladress)                                                                                  (Mejladress) 

(Mobilnummer)                                                                            (Mobilnummer)  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Förklara de forskningsetiska principerna. 

Inledande frågor:   

Vilken utbildning har du?   

Hur länge har du arbetat i yrket?   

Beskriv din elevgrupp, elevernas ålder och funktionsnedsättningar. 

 

1. Vad anser du kännetecknar en fysisk miljö som främjar interaktionen mellan eleverna 

i träningsskolan?  

 

2. Hur arbetar du för att skapa en sådan miljö? 

 
 

3. Vad anser du kännetecknar en social miljö som främjar interaktionen mellan eleverna 

i träningsskolan?  

 

4. Hur arbetar du för att skapa en sådan miljö? 

 

5. Vilket behov har dina elever av alternativ och kompletterande kommunikation? 

 
 

6. Hur använder du alternativ och kompletterande kommunikation för att öka 

interaktionen mellan eleverna?  

 



 
 

7. Beskriv hur interaktionen mellan elever som använder alternativ och kompletterande 

kommunikation kan se ut i en klassrumssituation respektive under lektionsfri tid? 

 
 

8. Vad har du för tankar kring eleverna i träningsskolans interagerande med varandra? 

 

9. Vilka hinder respektive möjligheter upplever du att det finns för eleverna att 

interagera med varandra?  

 
 

10. Hur arbetar du för att uppmuntra och underlätta för eleverna att interagera med 

varandra? 

- Finns det något mer du vill tillägga? 
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