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Sammanfattning  
Examensarbetets syfte är att få en insikt i hur alternativa kompletterande kommunikation (AKK) 
används i särskolan och om det finns någon skillnad i olika särskoleverksamheterna. Vår 
undersökning med klassrumsobservationer och kompletterande intervjuer med berörda lärare visade 
att det finns skillnader. Lärarnas arbetssätt och användande av alternativa kompletterande 
kommunikations hjälpmedel skilde sig mellan särskoleverksamheterna men även mellan likvärdiga 
utbildningar inom särskolan. Särskolans lärare använder sig av många olika varianter av det 
alternativa kommunikationssättet likaså kommunikationshjälpmedel. Den tolkning av 
kommunikationen som lärarna och assistenter använder sig utav som ett alternativt verktyg verkar 
vara överlag gemensamt i särskolan. Lärarna var överens om att med stöd av olika 
kommunikationshjälpmedel får eleven möjlighet till kommunikation. AKK användandet i särskolans 
verksamheter används hela tiden i alla situationer och ger därmed den informationen eleven är i behov 
av under sin skoldag, som skolschema, matinformation och skolarbeten, vilket är grunden för att få 
möjlighet att bli förstådd och göra sig förstådd.  Litteraturstudier i ämnet AKK tillsammans med 
observationer och intervjuer har bidragit till att säkerställa studiens validitet om den nu har varit mer 
omfattande som en kvantitativ studie. Vi kan istället lyfta vår meningsfullhet genom att vi har 
observerat sex klasser och intervjuat sex lärare, inte med ambitionen att studien skulle bli fastställd 
kunskap, utan att de skulle bli ett bidrag till kunnandet inom särskolan. 
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Inledning  
Särskolan har precis som andra skolor i uppdrag att stödja barns utveckling och lärande, där 
kommunikationsförmåga är en viktig hörnsten i allt lärande. Enligt forskare som Säljö (2000) och 
Vygotskij (refererad i Strandberg (2006) är kommunikationen själva grunden för lärande, eftersom det 
är i interaktionen människor emellan som kunskap formas genom förhandling om mening. Särskolan 
tar emot många barn som utöver den intellektuella funktionsnedsättningen har även psykiska eller 
fysiska nedsättningar som gör det svårt för dem att kommunicera i tal och skrift. Under årens lopp har 
olika former av alternativa och kompletterande kommunikationsformer, som i fortsättning kommer 
att förkortas AKK, utvecklats för att de barn som har svårt att kommunicera ska få ökade möjligheter 
att kommunicera och interagera med sin omgivning. Det finns dock studier enligt Heister Trygg och 
Andersson (2009) som pekar på att viktiga personer i de här barnens närhet har liten eller ingen 
kännedom om de AKK-redskap som finns och hur man använder dem. När det gäller särskolans 
verksamhet pekar den rapport som Skolinspektionen (2010) genomförde på att eleven inte alltid ges 
tillräckliga förutsättningar för att utveckla de språkliga förmågor som uttrycks i grundsärskolans 
kursplan i svenska. Bland annat påpekade skolinspektionen brister i särskolan som de ansåg 
begränsade språkträningen för eleven. Det finns överlag inte mycket forskning om hur AKK kommer 
till användning i särskolans verksamheter. Även i rapporteringen om utvecklingen av 
funktionshinderspolitiken i Skolverket (2014) är skriven för Skolverket, Skolinspektionen och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten påvisar behovet av utbildning och ökad kunskap av olika 
lärverktyg hos huvudmän och personal. Är personal som arbetar i särskolan insatt i olika metoder och 
modeller? Har personalen kunskaper om vilken kommunikationsproblematik olika former av AKK är 
riktad mot? Syfte är att skapa en bild av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i särskolans 
vardag.  

Syfte  
I föreliggande studie har två särskoleverksamheter studerats i syfte att skapa en bild av hur alternativ 
kompletterande kommunikation (AKK) använd i särskolans vardag. För att uppnå syftet har följande 
frågeställningar utformats:  

 Hur används AKK i särskolans verksamheter?  

 Hur skiljer sig användandet av AKK bland lärare som arbetar i grundsärskolan och de som 
arbetar gymnasiesärskolan?  

 Upplever lärarna att deras kunskaper i AKK är tillräckliga eller finns det fortbildningsbehov? I 
så fall på vilka områden?  

För att besvara dessa frågor börjar vi med en bakgrund med litteraturgenomgång och därefter 
resultatet från våra observationer och intervjuer. 
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Bakgrund 
Nedan ges en beskrivning om särskolans historia och synen på utvecklingsstörning. Därefter följer 
avsnitt om styrdokument och en bakgrund om elevens möjlighet till AKK, kommunikation, att 
kommunicera samt särskolans uppdrag och förklaring av AKK 

 

Historiens syn på utvecklingsstörning  

Ett gammalt begrepp för utvecklingsstörning är sinnesslö. Synen på sinnesslöundervisning har delats 
in i två tidsepoker i särskolan enligt Berthén (2007) från 1860-talet till 1940 talar hon om 
undervisning på specifika sinnesslöskolan, som drevs av landstinget och i privat regi. Den andra 
perioden från 1950 och till nutid fokuserar framförallt på förändringen av skolformen 
sinnesslöutbildningen till dagens särskola. Projektet ”bildning för alla” drevs av humanistiska, 
religiösa, ekonomiska och samhälleliga skäl för att försöka komma tillrätta med fattigdom och 
kriminalitet, samtidigt som det fanns ett kontrollbehov. Genom att samhället fick hjälp till utbildning 
fick de till sig arbetsdugliga och självförsörjande samhällsmedborgare. Skolplikten infördes 1842 vilket 
skulle föra alla barn till skolan, där uppstod ett problem när man såg att alla barn inte kom till 
folkskolan. Utan för den elev som ansågs defekta eller sjuka skapades en möjligheten att studera 
parallellt med folkskolan, den var inte formad för alla elever. För de sinnesslöa startades 
skolhem/skolanstalter. De defekta barnen som fötts eller förvärvats sinnesslöhet ”räddades” därav 
genom att de utbildades och fostrades för att senare kunna bidra på något vis till försörjning och på så 
vis slippa undan sinnessjukhusen eller fattigvården. En lukrativ marknad uppkom genom startande av 
uppfostringsanstalter/sinnesslöskolanstalter, det bildades även en förening FSBV- föreningen för 
sinnesslöas barns vård, där det utbildades sinnesslöskollärarinnor. Men alla barn platsade inte på 
skolanstalterna vilket gjordes att det öppnades flera vårdanstalter. Vårdideologin hade inget från att 
skydda sinnesslöa mot samhället till att skydda samhället mot sinnesslöa. Sinnesslövården i Danmark 
blev ett föredöme för hela Norden ända fram till 1970-talet. Asyler som öppnades i början av 1900-
talet för att inhysa de sinnesslöa, kom senare att kallas för vårdhem.  

 

Vart finns 1800-talets obildbara idag? De onåbara och obildbara finns inte idag. Det har blivit en 
förändring i samhället på synen av de utvecklingsstörda där vi idag har förskolor, skolor och 
arbetsplatser med utbildad personal och kunskap om utvecklingsstörning och dess historia. Vi har till 
exempel glada Hudikteaterns aktörer och deras medarbetare en teatergrupp från Hudiksvall med 
utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare. Som har visat oss enligt Johansson (2015) att alla 
kan få göra det man är bra på genom att skapa en meningsfull verksamhet som är utvecklande för 
människor med funktionsnedsättningar. Det vi idag har vetskap om och en förståelse för är hur 
tidigare generationer utvecklingsstörda har behandlats och idag lär sig de begåvningshandikappade att 
göra sig förstådda inte missförstådda. Kommunikation för att göra sig förstådd och förstå andra 
används idag överallt vilket man inte gjorde tidigare. Idag har vi kunskap från 150 års historia och vi 
kan se hur man då likväl som idag anammat forskning och olika rön som den tidens sanning och 
begreppsförståelse.  Ser vi sen tillbaka på 2015 om en 50 år kanske dagens forskning inte heller står sig 
i så bra dager som de gör idag. Grunewald (2004) klargör hur begreppet utvecklingsstörning förklaras 
idag. Genom att det är ett begåvningshinder som man har fått redan som spädbarn med en nedsatt 
förmåga att förstå och minnas och uppleva, som är av betydande grad svagbegåvad eller 
utvecklingsstörd och svagbegåvad. För 40 år sedan var begreppen sinnesslö, idiot, sinneströg eller fåne 
begrepp som användes, då var det inte bara de förståndshandikappade som klassades under de olika 
uttrycken utan även till exempel dövblinda hörde också till den kategorin. När grundskolan infördes 
1962 fanns parallellt både hjälpklasser för elev med begåvningshandikapp och specialklasser samt 
särskild specialundervisning för elev med till exempel syn-, hörsel- och lässvårigheter eller sociala 
problem (NE, 2015). 
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Styrdokument ger eleven möjlighet till AKK 

Redan 2004 kom förslag om hur de olika skolformerna grund-, gymnasie- och särskola, i största 
möjliga utsträckning skulle vara gemensamma eller utformas på ett så likartat sätt som möjligt ifrån 
Carlbeckkommitténs betänkande 2004 (SOU 2004:98). Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att eleven ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. I skollagen § 2 står det: “Grundsärskolan ska ge eleven med 
utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar 
elevens förmåga att tillägna sig dessa” (Skollag 2010:800, kap. 11). Skolan ska främja elevens 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Dessa grundläggande värden står skrivna i 
läroplanen för grundsärskolan 2011 och läroplanen för gymnasiesärskolan 2013. Dessutom står det 
även i båda läroplanerna att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning träningsskola “Kan 
använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s. 21). För 
gymnasiesärskolan står det att ”läraren ska organisera och fullfölja sitt arbete på ett sätt som ger 
eleven stöd i sin språk och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2013, s. 11). I grundsärskolans 
kunskapsmål kommunikation står att läsa: “..ska eleverna samman fattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att samspela med andra och tolka olika former av kommunikativa uttryck” 
(Skolverket, 2011, s. 148). I gymnasiesärskolans ämnesområde språk och kommunikation sägs 
följande: .”..ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och samspela med andra och 
att eleverna utvecklar förmåga att använda kommunikation som verktyg för att lära känna sig själv, 
samt kunna förstå och påverka sin omgivning” (Skolverket, 2013, s.1). 

 

Kommunikation, att kommunicera  

Nationalencyklopedin (2015) förklarar ordet kommunikation med det latinska ordet commuʹnico 
betyder ”göra gemensamt”, communicaʹtio betyder att en person delger andra något och det sker ett 
ömsesidigt utbyte. Detta kan gälla olika saker såsom tankar, information, upplevelser eller känslor. Det 
finns olika sätt att kommunicera, genom dans, språk, bild, musik och andra konstformer. Vi överför 
information mellan människor, djur, växter eller apparater. Spädbarn kommunicerar långt innan de 
kan tala genom att de pekar, jollrar, skriker och använder minspel. “Kommunikation är överförande av 
ett budskap från en individ till en annan” (Heister Trygg & Andersson, 2009, s.16).  

 

En elev med utvecklingsstörning har ofta svårt att uttrycka sig verbalt och motoriskt under sin 
uppväxt. De är beroende av föräldrar, skola och instanser i omsorgen. Det är många faktorer som blir 
ett hinder för att skapa sig en positiv självbild. En persons identitet handlar även om vem den 
personen kommunicerar med och i vilken omgivning det sker. I dessa situationer visar vi upp vem vi 
vill vara. Den sociala identiteten och jag-identiteten spelar en stor roll när vi kommunicerar för att 
kunna passa in med dem vi talar med (Ineland, Molin & Sauer, 2009). En elev med 
begåvningshandikapp saknar ibland det som krävs för en god kommunikationsutveckling, vilket enligt 
Bakk och Grunewald (2004) kan leda till ofullständig begreppsbildning. Det kan göra det svårt att 
tolka andras mimik och gester och skapa osäkerhet hur man börjar eller avslutar ett samtal. Elev med 
grav utvecklingsstörning har ofta starkt nedsatt språkförståelse, vilket innebär att kunna tolka och 
förstå andra människor blir svårt för dem. Det finns olika grader av utvecklingsstörning. Skalan går 
från lindring till grav utvecklingsstörning och språkförståelsen beror mycket på vilka tidigare 
erfarenheter individen har från olika typer av kommunikation. Har personen ingen erfarenhet av 
kommunikation och inte något alternativ till kompletterande stöd (AKK) kan förståelsen vara väldigt 
liten. Heister Trygg och Andersson (2009) påvisar att en svår språkstörning i 
kommunikationsförmågan ofta hör samman med flera andra funktionsnedsättningar. Dessa kan vara 
av olika grader och även tillsammans med andra funktionshinder som rörelsehinder, synnedsättning 
och autism. Därför är det viktigt att personer i deras omgivning kan tolka dessa barns signaler och 
bekräfta att de förstår och känner sig förstådd. Att få göra sig förstådd genom att kommunicera med 
sin omgivning borde därför vara en självklarhet för alla. Som att delge sina tankar och göra sin röst 
hörd, eller att uttrycka önskemål eller behov. Meningen med att vi kommunicerar med varandra är att 
få och ge information och dessutom att skapa förtroendefulla relationer med dem vi kommunicerar 
med. Söderbäck (2010) påvisar att barn oftast har högre kompetens när de får vara med i vardagen 
genom att få vara delaktig. Då utvecklar barnet en styrka i att beskriva sina behov, att få sin vilja 
igenom och sina önskningar hörda. På så vis blir barnen duktigare i att kommunicera. 
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Särskolans uppdrag - ge eleven förutsättning att kommunicera 

Alla kan inte tala, läsa eller skriva och skolans uppgift är att förbereda eleven för arbetslivet, fortsatta 
studier samt livet utanför skolan. Eleven i särskolan har ofta andra funktionsnedsättningar än den 
intellektuella nedsättningen som kategoriseras som utvecklingsstörning, vilket gör att flera av dessa 
ytterligare funktionsnedsättningar kan hindra elevens möjligheter att uttrycka sig i tal och skrift. 
Målgruppen för särskolan är just den elev som inte når upp till grundskolans kunskapsmål på grund av 
att de har en utvecklingsstörning. Enligt Skolverkets allmänna råd (2013) har även elev med 
betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder och elev med autism eller 
autismliknande tillstånd i kombination med utvecklingsstörning eller en bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning möjlighet att studera i särskolan. Eleven med en utvecklingsstörning som 
studerar i särskolan behöver ges förutsättning för att utveckla sina kunskaper till kommunikation och 
utveckla sitt samspel med andra samt skapa en tilltro till sin egen förmåga att påverka sin situation. 
Ett av skolans mål i grundsärskolan är enligt Skolverket (2011) att varje elev efter genomgången 
skolgång ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt. För eleven i 
grundsärskolan inriktning träningsskola ska de kunna använda det svenska språket för att 
kommunicera på ett nyanserat sätt. I kunskapsmålen för gymnasiesärskolan står det i Skolverket 
(2013) att eleven ska kunna använda modern teknik för sitt kunskapssökande, kommunikation och 
även kunna diskutera för att påverka sin omgivning.  

 

Den elev som har stora och bestående tal-, språk- och kommunikationssvårigheter har länge varit en 
eftersatt grupp trots att utvecklingen av flera alternativa kommunikationssätt har gått framåt. 
Samtidigt som kunskapen och kompetensen har ökat kring barn och elev i behov av AKK, är det inte 
självklart hur man ska gå tillväga i det enskilda fallet eller vem som har det stora ansvaret. Det krävs 
samverkan mellan olika verksamheter som skola och eventuellt habiliteringen med specialpedagog och 
logoped eller vilka resurser som finns i kommunen och i landstinget. Teknik och hjälpmedel har 
förbättrats genom resurser med datorer för de med talsvårigheter och grava motoriska 
funktionsnedsättningar, från 1980-talet och fram tills idag, vilket är något som erbjuds regionalt av 
landstingens datacenter. Heister Trygg och Andersson (2009) menar att tekniken inte blir automatiskt 
tillgänglig, all kommunikation kan inte underlättas med hjälpmedel och teknik, utan det ställer krav på 
kompetensen hos personalen. Det är enligt Strandberg (2006) också viktigt att de kommunikativa 
redskapen är lättillgängliga i klassrummen så att berörd elev får möjlighet och tillfälle att 
kommunicera, och att all personal stöttar eleven till användande.  

  

En elev som går i särskolan är unik och lärarna har ett stort ansvar när de väljer vilka 
undervisningsmetoder som används i klassrummen. Som Göransson (2009) nämner att man som 
lärare har olika aspekter att laborera med i klassrummet, det är ”tids och miljöaspekterna”. Med det 
vill han mena hur mycket eller lite tid du har till förfogande under din undervisning och även hur 
lokaler och klassrum är formade för bästa lärsituation. Läraren kan använda sig själv som ett exempel 
för att utveckla och stödja eleven i lärandet Heister Trygg och Andersson (2009) såg i sin studie av 
Alternativ och kompletterande kommunikation att de som står närmast eleven, föräldrar, syskon och 
personal i skolan, har mer behov av kunskap om AKK, men det tycks inte finnas mycket forskning om i 
vilken utsträckning AKK används i särskolans vardagskommunikation för att stödja lärprocessen.  

Svårigheten att få tag i forskning kring detta kan vara att det ännu inte finns så mycket forskning inom 
särskolan som skolform vilket även andra forskare (Östlund, 2012 och Berthén, 2007) har 
uppmärksammat. 
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Får särskolans elev förutsättning att utveckla språket 

I Skolinspektionens (2010) om kvaliteten i grundsärskolan påvisas det att eleven inte ges tillräckliga 
förutsättningar i undervisningen för att utveckla deras språkliga förmågor som uttrycks i 
grundsärskolans kursplan i svenska. Rapporten visar också att det finns en risk att undervisningen blir 
omsorgsinriktad och erbjuder en begränsad språklig lärmiljö som saknar kunskapsutvecklande 
utmaningar. Med den rapporten uppmärksammar skolinspektionen undervisningens utformning, 
elevens trygghet och kunskapsutveckling. Personal som arbetar i skolan ska främja elevens utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Det ska i utbildningen tas hänsyn till barns och elevs olika 
behov, där en uppgift är att understödja kommunikationen för eleven så de får möjligheten att göra sig 
förstådd och utveckla sin förståelse. En demokratisk rättighet är att utveckla och kvalificera sin 
förmåga att samtala. Särskolans elev måste ha möjlighet att både känna trygghet och få 
kunskapsutvecklande stimulans för att utveckla sig socialt och kunskapsmässigt. 

 

Därför är det viktigt att undervisningen utgår ifrån höga förväntningar på eleven med rimliga krav och 
utmaningar (Skolinspektionen, 2010). Skolverkets rapport (2014) i samarbete med skolinspektionen 
och SPSM (Statens pedagogiska skolmyndighet) påvisar behovet av kännedom och tillgång till 
lärverktyg. Skolornas efterfrågan på utbildning, hjälpmedel och spetskompetens är varierande mellan 
lärare och rektorer, de som har vetskapen om SPSM:s kunnande är framförallt speciallärare och 
specialpedagoger. Kunskapen hos personerna runt eleven är avgörande för vilket stöd och vilken hjälp 
eleven får i sin kommunikation. Kravet på utbildad personal i grundskolan ledde till att det skapades 
en efterföljande lärarlyftet 2 av Skolverket. Det ställdes även krav för specialisering mot 
utvecklingsstörning som ledde till att utbilda speciallärare, för att få undervisa i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. (Skolverket, 2015)  

 

Enligt Dysthe (1996) är kunskap något som man inte kan kopiera eller bara överföra från lärare till 
elev. Kunskap är något som byggs upp med ett samspel mellan individer. Ett socialt samspel hjälper 
eleven att förstå andra människors strukturer och eleven kan då göra kunskapen till sin egen. Dysthe 
(1996) ger tre olika steg som är viktiga för hur en elev ska ta emot kunskap där hon lyfter integrerad 
information, attityder, värderingar och till slut ska eleven förstå sig själv och sin omvärld. Men det kan 
vara svårt att komma underfund med var eleven befinner sig i sin språkutveckling när det verbala 
språket är begränsat När eleven når gymnasiet har de ofta olika erfarenheter med sig i bagaget vilket 
Sirén Blomgren (2011) uppmärksammar svårigheter att kunna motivera och stimulera eleven till 
kommunikation. 

 

Att anpassa undervisningen till en enskild elevs behov och förutsättningar har diskuterats sedan 1600-
talet, då Johann Comenius i sin Didactica Magna talar om att ” Allt som ska läras måste anpassas, så 
att ingen uppgift läggs fram, som överstiger författningsförmågan” (Göransson, 1999, s.21). Eleven har 
olika förutsättningar, de lär sig olika, är det inte då en anledning till att anpassa undervisningen efter 
varje elevs behov? Genom att använda sig av varje elevs inre vilja att lära sig kan vi i skolan bygga på 
dennes tidigare erfarenheter och kunskaper för att skapa en kunskapsutveckling. Elevens tidigare 
erfarenheter och kunskap utgör idag grunden till lärande och har setts ur lärandeprocessen som det 
vanligaste synsättet och har så varit en tid. Genom att betona vikten av att eleven själva aktivt formar 
sin kunskap och deltar i det egna lärandet. 

  

En annan mycket intressant aspekt som Göransson (1999) tar upp är hur pedagoger undervisar. Vilken 
är deras roll i förhållande till eleven, hur undervisar de i gruppundervisning, hur 
undervisningsmaterialen används, hur ges instruktioner och hur motiverar de frågor som han/hon tar 
upp. Pedagogen arbetar med sig själv som studiematerial och eventuellt pedagogiska assistenter, 
eleven, läromedel och olika anpassade material. Den stödjande rollen som pedagog kan använda sig av 
med eleven kan visa sig på många olika sätt. Interaktionen mellan eleverna och deras samspel med 
varandra, med material och i aktiviteter visar sig ur ett synsätt som pedagogen har valt att arbeta med. 
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Personliga hjälpmedel ska kompensera en nedsatt funktion och pedagogiska hjälpmedel ska göra det 
möjligt att kunna utföra en uppgift i skolan. Skolan har som uppgift att se till att det finns material 
som är anpassade som läromedel. Det kan vara en dator med anpassande program som hjälper det 
specifika funktionshindret. Det har enligt Sämfors (2009) visat att eleven som har läs- och 
skrivsvårigheter får en bra hjälp genom att kunna läsa och lyssna via talsyntes på datorn. 

 

Enligt Strandberg (2006) är vi människor verktygsanvändare och skapare av verktyg. Han förklarar att 
även Vygotskij relaterar till två typer av verktyg som vi använder oss av i lärandet. Det ena är verktyget 
för att utföra handlingar och det andra är tecken att använda när vi tänker. Lärandet handlar mycket 
om att göra lärande och utveckla färdigheter, där Strandberg menar att det är viktigt att underlätta 
detta görande med hjälpmedel. Det vi har i vårt huvud har tidigare varit yttre aktiviteter som 
tillsammans med andra och verktyg blivit vår kunskap. Om det även skulle finnas verktygsrum och 
teckenrum i skolan där eleven har tillgång och val möjligheter av verktyg/ tecken för att därigenom ha 
möjligheten att utföra sitt lärande. Strandberg menar att skolans verktygsrum skulle kunna liknas med 
exempelvis en bilverkstad där det finns många olika verktyg för att kunna utföra sitt jobb. Genom att 
eleven har möjlighet att utnyttja olika hjälpmedel lär de sig att hantera de olika verktygen/tecken som 
kan vara allt från videokamera, dator, penna, papper, tejp, ordböcker, bilder, kartor.  Verktyg talar till 
oss och bär på speciella historiska erfarenheter det behöver inte alltid syfta till något, det kan få vara 
intressant. För bara genom att ha kännedom om ett verktyg kan vara en ingång till att sedan komma 
igång med en läraktivitet. 

  

Strandberg (2006) vill påvisa att vi ofta blir låsta med textens teckensystem och har svårt att ta till oss 
andra tecken och han vill lyfta Vygotskij som engagerade sig mycket i skriftspråket. Han hävdade även 
att en social, aktivitet och förmedling av kommunikation inte ska hindra det fortsatta lärandet. Inga 
hjälpmedel ska förkastas i lärandeprocesser. Enligt Strandberg (2006) är även fusklappar som eleven 
tillverkar i form av en ramsa ett verktyg i lärandet. Även de moderna mobilerna är små datorer med 
bilder istället för bokstäver, barnen förstår vem som ringer när en bild på pappa dyker upp på skärmen 
och de kan trycka för att svara. Strandberg (2006) bekräftar här att ”dessa barn är verkligen inte 
obildbara, snarare tvärtom, de är i allra högsta grad bildbara”. 

 

Vilka kan ha behov av Alternativ och kompletterande kommunikation?  

Människan har ett behov av att kommunicera, att göra sig förstådd, vilket är ett av de grundläggande 
mänskliga behoven. För den som inte kan tala innebär det att en del möjligheter går förlorade, dock 
inte allt eftersom vi kommunicerar med andra delar av kroppen, som genom mimik, kroppsspråk, 
ögon och gester. Talet i sig själv uppskattas endast utgöra 10 procent av hela kommunikationen 
(Heister Trygg & Andersson 2009). Barnet lär sig olika saker genom sina erfarenheter som börjar med 
spontanitet, automatik och omedvetenhet, men som efterhand samordnar motorik och perception. 
Livets erfarenheter gör att människan skapar sin egen världsuppfattning, vart än i världen som 
sinnesintrycken bearbetas och skapar bilder. AKK kan behövas som en ersättning för talet eller som ett 
komplement till tal för personer med grava kommunikationssvårigheter. Funktionsnedsättning av en 
skada på ett organ kan leda till begräsningar eller försämrad förmåga att kommunicera med andra, då 
kan det bli som Heister Trygg och Andersson (2009) förklarar svårigheter med att uttrycka sig 
muntligt och skriftligt eller svårt att förstå ord och symboler samt svårt med språket och 
kommunikationen. 

 

En person som kommunicerar med AKK är beroende av att omgivningen är intresserad och 
öppen för att kommunicera med alternativa kommunikationsformer. Kanske är inte 
färdigheterna i själva kommunikationssättet det allra viktigaste utan viljan och inställningen till 
samspel oavsett form (Sirén Blomgren, 2011, s. 33). 
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Använda tecken som stöd till tal för möjlighet till kommunikation  

Tecken som stöd, även förkortat TSS, är metoden som enligt tradition används för personer som blivit 
döva eller fått en grav hörselnedsättning som vuxen. Enligt Heister Trygg  och Andersson(2009) och 
Lundgren (2006) används TSS som stöd för att avläsa det talade språket men också som ett visuellt 
stöd till det talade språket. TSS lånar tecken från det svenska teckenspråket. 

 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är metoden för att stödja 
kommunikation genom att användas som ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad 
eller avvikande spårkutveckling som även kan ha en utvecklingsstörning. TAKK är inte teckenspråk, 
utan det bygger på tecken men används tillsammans med tal och som stöd till tal. Specialpedagogiska 
myndigheten (u.å.) påvisar att tecken som stöd till kommunikation underlättar språkförståelse och 
lärande, men även som ersättning för talat språk, som för elev med tal och språkstörning, för elev med 
hörselnedsättning och eleven med invandrarbakgrund.  

 

Manuell och kroppsnära AKK är kommunikation som sker utan att några hjälpmedel behövs. Genom 
att använda och tolka naturliga reaktioner och kroppsspråk, även ljud, mimik, signaler och gester sker 
kommunikation. I den manuella kommunikationen ingår även tecken som AKK (TAKK), vilket Heister 
Trygg och Andersson (2009) bekräftar som en specifik AKK form där tecken och tal används parallellt. 
Gruppen elever som behöver manuell och kroppsnära AKK är stor och AKK används på olika sätt. Elev 
och personen som har behovet är oftast helt beroende av sin omgivning som känner igen elevens 
uttryck och kan avläsa gester och signaler, elev med motoriska svårigheter.  

 

I grafisk AKK används föremål, bilder, och symboler för att underlätta och utveckla kommunikation. 
Genom att peka med handen, en pannpinne, ficklampa eller med andra styrsätt. De som använder 
grafisk AKK behöver oftast stöd av annan person i sitt pekprat. Enligt Heister Trygg och Andersson 
(2009) ger ett grafisk AKK tydligt visuellt stöd för att kommunicera och bygga språk, det kan även 
fungera som minnesstöd och underlag för samtal. Viktigt är att använda sig av kända bilder, symboler 
eller ord inom räckhåll för att underlätta kommunikationen.  

 

För att teckenkommunikationen ska fungera påvisar Lundgren (2006) att barnet behöver finnas i en 
kommunikativ miljö där kommunikation uppmuntras och stöds av alla, det vill säga så väl personal 
som elev, förälder och anhörig. Teckenkommunikation innebär att man tar lexikala former ur dövas 
teckenspråk och genomför dem simultant med det talade språket. Det talade språket stödjer det 
tecknande språket, genom att man inte tecknar alla ord, utan själva substantivet, verbet, och 
adjektivet, nästan aldrig stödorden till.  

 

AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation  

Inom AKK ryms metoder som tecken, bild och symbolsystem. Det kommunikationssätt som används 
anpassas efter varje individ, som till exempel de visuella symbolerna används för att se och tolka, 
teckenkommunikationen används oftast i stöd till talet. Bildkommunikationen är olika grafiska bilder 
som fotografier, tecknade bilder i svart/vitt eller i färg. Heister Trygg och Andersson (2009) tar upp 
det faktum att det idag finns mycket och utbredd kunskap i AKK, med det är ett stort glapp mellan 
teori och praktik. Det som erbjuds eleven i praktiken, av läraren i skolan ligger ofta långt ifrån den 
kunskap som finns inom AKK. AKK-användandet som begränsas på grund av att det oftast bara är en 
lärare eller logoped som är kunnig inom AKK, men inte i den dagliga kommunikationen, eftersom 
personer som i vardagen är närmast barnet ofta har bristfällig kunskap. Senare års forskning och 
många års erfarenheter av AKK anser Heister Trygg och Andersson (2009) att omgivningens 
bemötande är av central betydelse för dem som är i behov av AKK. 
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Vem som behöver och vem som har rätt till alternativ och kompletterande kommunikation är en fråga 
som är svår att svara på utan att veta personens bakgrund och svårigheter. Till det kan också tilläggas 
att individer själva väljer om de vill använda hjälpen/stödet även om behovet finns, lika så finns ett val 
mellan de alternativ som erbjuds och vad som finns tillgängligt. Är det så att det inte finns tillgång till 
kommunikationsvägar som är bättre än det egna talet så är det föga troligt att AKK efterfrågas. 
Däremot skapar sig barnet med kommunikationssvårigheter en egen väg för att kommunicera som 
genom olika läten och ljud eller egna påhittade tecken som föräldrar och den närmaste omgivningen 
har lärt sig att tolka. Det är viktigt att definiera begreppet AKK efter hur många som behöver använda 
sig av alternativ och kompletterande kommunikation, enligt Heister Trygg och Andersson (2009) är 
det också viktigt att utöka möjligheten till tillträdet, genom att ge omgivningen förutsättningar att få 
kunskapen och att därigenom öka efterfrågan för AKK.  

 

Karlstadmodellens AKK  

Karlstadmodellen är en modell för språkträning för personer med språk-, tal- eller 
kommunikationsstörningar som grundades av professor Iréne Johansson på 1970-talet och har sedan 
dess fortsatt att utvecklas i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare.  

 

Karlstadmodellen grundar sin språkträning på att så många möjligheter som möjligt ska stå öppna för 
individen det vill säga olika typer av bilder, tecken och skrift. Genom att erbjuda individen olika 
alternativ förutsättningslöst för att därifrån känna efter vad som kan komma att fungera. 
Karlstadmodellen använder bilder, tecken och skrift som AKK utifrån två olika men, med två klart 
skilda syften. Det ena syftet är att alternativen till talet ska vara ett stöd till talet i de vardagliga 
situationerna, det är framför allt tecken som stöd till talet som föreslås. Det andra syftet är att använda 
bilder, tecken och skrift som då används som ett pedagogiskt verktyg i språkinlärningen och på väg 
mot talet. Med hjälp av dessa alternativ görs språket lite mer konkret, lite tydligare än med bara talet 
(Karlstadmodellen, 2010). 

  



9 
 

Metod 

Under denna rubrik beskrivs och motiveras de tillvägagångssätt som använts vid undersökningens 
genomförande. Först presenteras metodval och urval, sedan beskrivs hur studien genomförts. 
Avsnittet avslutas med trovärdighet och giltighet samt de etiska övervägande.  

 

Metodval 

Utifrån vårt syfte att skapa en bild av AKK i särskolans vardag har vi i enlighet med Kvale och 
Brinkman (2014) övervägt vad vi ville veta innan vi bestämde vilka metoder vi skulle använda. Vi valde 
att använda oss av en kvalitativ studie med icke deltagande observation och efterföljande intervju. En 
icke deltagande observation i klassrumsundervisning innebär att vi inte deltar i diskussionen, utan 
observerar utifrån förbestämt protokoll (se bilaga 1) vad som skall observeras. En observationsstudie 
skulle syfta till att titta på systematiska observationer av människors handlanden. Enligt Kvale och 
Brinkman (2014) belyser en observation människors samspel med sin omgivning. Den ickedeltagande 
observationen är fokuserad på ett visst område av lärande inom AKK. Metoden kan även kallas enligt 
Bryman (2011) att man är en strukturerad observatör för att man befinner sig i ett socialt skeende, där 
man sällan eller aldrig deltar i de som händer runt omkring dig. Fördelen är att den som observerar 
inte har något ansvar för verksamheten. Då vårt syfte var att undersöka kunskaper och användandet av 
AKK i särskolan valde vi observationsmetoden med efterföljande halvstrukturerade intervjuer (se 
bilaga 2). Intervjuguiden är uppdelad i två delar. Första delen handlar om hur särskoleverksamheten 
fungerar och den andra delen om AKK i verksamheten. Halvstrukturerade intervjuer är speciellt 
lämpliga för studier vars syfte är att förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller att urskilja 
varierande handlingsmönster och som varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär 
(Kvale & Brinkman 2014). För att få en halvstrukturerad intervju att lyckas, kan man inte tillåta 
konversationen att tappa fokus. Det gäller istället enligt Johansson och Svedner (2010) att leda in 
diskussionen på annat håll som mot en strukturerad intervju eller rent av som en enkät eller som ett 
vanligt samtal. Skillnaden mellan en strukturerad intervju och en halvstrukturerad konversation är att 
intervjuaren tillåter sig att ställa följdfrågor som enligt Kvale och Brinkman (2014) kan täcka både 
faktaplanet och meningsplanet. Men det kan vara svårt att tyda det som sägs mellan raderna och sända 
tillbaka det till intervjupersonen och därigenom få en bekräftelse att man tolkat svaret korrekt. 
Johansson och Svedner (2010) menar att intervjun för lärarstudenter ger, om den är rätt använd, 
kunskap som är användbart i läraryrket. I Intervjufrågorna, som är halvstrukturerade, har man enligt 
Kvale och Brinkman (2014) bestämda frågeområden som omfattar frågor som är relevanta för temat. 
Svaren kan vara öppna men även fasta svarsalternativ som till exempel bakgrundsfrågor. Vi har använt 
oss av en intervjuguide med våra frågeställningar (se bilaga 2) som stöd vid inhämtade av information. 
Frågorna är bestämda i en turordning men kan ändras beroende på hur den intervjuade svarar och 
vilken infallsvinkel svaren hamnar på. Syftet är att ett den intervjuade ska ge så utömmande svar som 
möjligt, därför anpassas frågorna efter de svar man får. Intervjun resulterar ofta till en dialog där de 
ena svaret till slut kan ha besvarat en annan fråga i de fastställda frågorna. Genom att ha ett öppet 
fenomenologiskt förhållningssätt till den man intervjuar så finns det enligt Kvale och Brinkman (2014) 
en möjlighet att kunna lära sig av den man intervjuar. Här har vi intervjuat lärare med ett ömsesidigt 
intresse av det tema vi studerar vari de resulterar till en dialog mellan den som intervjuar och den som 
blir intervjuad.  

 

När vi är två som forskar tillsammans intervjuar vi båda två på varsitt håll. Det vi måste tänka på som 
Bryman (2011) beskriver är den så kallade intervjuareffekten, det vill säga att vi som intervjuperson 
påverkar de svar vi får av informanten eller hur vi ställer frågorna. Det är viktigt för oss att använda så 
öppna frågor som möjligt. Vem jag är, hur jag formulerar frågorna och hur jag reagerar på olika typer 
av svar kan ha en stor inverkan på resultatet av intervjun. Intervjuerna, syftade till att komplettera 
våra observationer genom att ta reda på lärarnas syn och användande av AKK. Vårt huvudsakliga 
fokus var att genom observationer se utifrån ett objektivt sätt hur ovanstående yrkesgrupper använder 
AKK och vilka AKK - verktyg de använder och hur de når eleven och eleven når läraren. Utöver 
undersökningen valde vi att använda oss av ett jämförande material i form av relevant forskning och 
styrdokument. 
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Urval  

Vi valde att studera två olika särskoleverksamheter för att utifrån vårt syfte skapa en bild av hur AKK 
används i särskolan.  De tillfrågade var tre lärare som arbetade i grundsärskolan och tre lärare som 
arbetade i gymnasiesärskolan. De tillfrågade lärarna valde vi att fråga utifrån att de arbetar på olika 
nivåer, de har olika lång erfarenhet av yrket och det är från två olika kommuner i Sverige. Urvalet i en 
kvalitativ studie är enligt Bryman (2011) oftast målinriktad. Det menas att vi har haft som syfte att 
välja deltagare som undervisar i särskolan och är relevanta för våra forskningsfrågor, vilket vi även kan 
kalla för ett bekvämlighetsurval på grund av tillgängligheten till lärarna i vår studie. Lärarna arbetar 
på de skolor som vi känner till och där vi har flest kontakter. Genom att välja intervjupersoner från 
olika kommuner menar Johansson och Svedner (2010) att med olika erfarenhetsbakgrund ökar vi vår 
chans att finna fram de viktigaste tolkningarna och varianterna av dem. Urvalet av deltagare är inte 
många men i gengäld har vi försökt att göra vår undersökning djupare genom att tillföra observationer 
i klassrumsundervisning. Det har vi gjort för att kunna få en bild av hur AKK-verktygen används i 
undervisningen. Som enligt Bryman (2011) har vi då i vår studie valt en icke sannolikhetsurval genom 
att det målstyrda urvalet gör det omöjligt till en generalisering i en population. Vi bestämde vilken 
yrkesgrupp vi skulle intervjua och vilka klasser som skulle observeras. Intervjuerna gjordes med de 
lärare som undervisade i de klasser som vi observerade.  

 

Datainsamlingsmetoder  

Efter att ha läst relevant litteratur till vår studie har vi tillsammans kommit fram till vilket område vi 
vill studera. Utformningen av frågeställningarna till intervjuerna har vi gjort utifrån syftet och 
problemformuleringarna även observationsprotokollet utgår ifrån syftet. Vi har bestämt oss för vilken 
yrkesgrupp av lärare som ska kontaktas för intervju och observation. Lärarna kontaktades genom 
telefonsamtal och fick därigenom veta syftet med vår undersökning samt hur den skulle genomföras. 
Överenskommelse för observation och intervju togs via telefon. Lärarna fick innan mötet läsa igenom 
syftet och frågeställningarna och ännu en gång få förklarat syftet med vår observation. Vi delade upp 
intervjuerna med observation genom att besöka tre lärare var som jobbar i särskolan. När vi besöker 
klassrummet är de informerade om att vi ska komma och att vi även ska sitta med i deras 
undervisningstillfälle. Vi presenterar oss och talar om varför vi är där. För vissa är vi kända ansikten 
varpå det inte blir några funderingar om varför vi är med dem på lektionen och observerar. Vid 
observation i klassrummet sitter vi lite vid sidan om själva aktiviteten i klassrummet, det gör vi för att 
kunna ha en så bra uppsikt som möjligt över lärandet i klassrummet. På så vis har vi möjlighet att 
studera vilka AKK verktyg som används i undervisningen, hur lärare och elev behärskar verktygen 
samt hur läraren når eleven i AKK och hur läraren förstår eleven som använder AKK. Här kan vi även 
föra anteckningar utan att störa undervisningen. Efter observationen har vi en avtalad tid och plats 
med berörd lärare för att kunna samtala ostört. Vi frågar berörd lärare om det är accepterat att 
använda telefon för att spela in intervjun som därefter kommer att transkriberas och endast används i 
studien och därefter raderas. Bryman (2011) menar att fördelarna med att använda sig av bandspelare 
är att forskaren kan koncentrera sig bättre på hur informanterna uttrycker sig och därmed blir det en 
mer exakt analys. Intervjun med frågor utförs så att pedagogen får svara med egna ord. De kvalitativa 
intervjuerna tog ungefär 30 minuter och genomfördes på skolan där informanterna fick välja plats. 

 

Bearbetning av data  

Vid vår bearbetning av data har vi efter varje observationstillfälle renskrivit det vi observerat efter våra 
frågor, för att endast innefatta det vi hade som syftet att observera i vår studie (bilaga 1). 
Informanternas talspråk har tillrättalagts vid utskriften vilket Kvale (2014) anser berättigat. Efter 
intervjuerna har vi utgått ifrån vår intervjuguide (bilaga 2) och efter varje slutförd intervju har vi 
transkriberat och skrivit ut våra svar från informanterna under varje fråga. Med hjälp av Google Drive 
har vi skapat ett Google Dokument, där vi båda hade behörighet att skriva och redigera i dokumentet. 
Vi sammanställde resultatet från samtliga informanter som deltagit i studien och ställde dem i relation 
till observationerna där vi också jämförde resultatet med styrdokument och annan för ämnet relevant 
litteratur. 

 



11 
 

Efter att ha läst igenom materialet har vi diskuterat med varandra för att komma fram till rätt tema 
från de olika svaren vi fått från lärarna och våra observationer. Utifrån dessa resultat valdes tre 
områden ut för att användas i resultatdiskussionen. Genom sammanställningarna har vi kunnat 
minska på materialet utan att förlora innebörden i vår studie. Vi har även skrivit ut citat som vi tycker 
är speciellt för vår studie. Tyngdpunkten i sammanställningen låg dock i att vi undersökte och 
besvarade våra frågeställningar samt syftet med studien. 

 

Trovärdighet 

Kvale (2014) förklarar social konstruktion i det här sammanhanget istället för reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet, som begreppen trovärdighet, meningsfullhet och tillförlitlighet Han menar att de är 
mer relevanta i intervjustudier då trovärdighet, meningsfullhet och tillförlitlighet på ett bättre sätt 
knyter an till de kunskapsteoretiska perspektiv som finns inom kvalitativt inriktad forskning (Kvale, 
2014). Tillförlitligheten i vår studie är inte samma sak som reliabilitet, utförandets har påverkats av 
både undersökningens ringa storlek men också av den tidsram som angivits. För att öka vår 
tillförlitlighet spelades intervjuerna in och transkriberades. Det gjorde att vi kunde gå tillbaka och 
analysera det som sagts. Däremot kan vi påvisa vår tillförlitlighet genom att vi är två studenter som 
tillsammans använder oss av samma frågeställningar vid observation och samma frågeställningar vid 
intervjun. Bryman (2011) menar att det är svårt med generaliserbarhet i en liten studie, men vi har 
försökt på ett noggrant sätt att få den tillförlitlighet om studien skulle genomföras igen. I studien 
uppnås validitet om man mäter det man har avsett att mäta och syftet med studien kan uppnås 
(Bryman, 2011). Vi kan istället lyfta vår meningsfullhet genom att vi har observerat sex klasser och 
intervjuat sex lärare, inte med ambitionen att studien skulle bli fastställd kunskap, utan att de skulle 
bli ett bidrag till kunnandet inom särskolan.  

 

Forskningsetiska aspekter  

Vid datainsamling och hanteringen av insamlad data har hänsyn tagits till de fyra etiska principer 
enligt Vetenskapsrådet (2009) det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna har informerats om syftet med 
undersökningen, som är “att skapa en bild av alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i 
särskolans vardag”. Deltagarna blir tillfrågade om vi får vara med i klassen och “utföra” en icke 
deltagande observation och med stöd av observationen få utföra en efterföljande intervju.  De 
informeras om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avsluta deltagandet i undersökningen 
när de så önskar. 

 

Eftersom att observationen och svaren inte har några identitetsuppgifter kan de inte kopplas till någon 
person och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas i textform där ingen enskild persons svar 
kan utläsas. De insamlade uppgifterna kommer inte att användas till andra ändamål än till 
undersökningen den avser, inte användas för kommersiella syften. Enligt Bryman (2011) handskas 
personuppgifter med största respekt och ska inte användas på något sätt som skulle kunna störa den 
enskilde deltagarens integritet. 
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Resultat 

Här presenteras resultatet från klassrumsobservationer och intervjuer från vår empiriska studie. 
Enligt Bryman (2011) kan man behöva fler än ett kapitel för att presentera resultatet och det kommer 
vi att göra genom att varje kapitel har delats in efter våra forskningsfrågor. Resultatet har vi fördelat i 
två delar som innefattar observationer och därefter intervjuer. Första avsnittet redovisar första 
forskningsfrågan Hur används AKK i särskolans verksamheter? genom att svara mot 
observationsfrågorna: Hur AKK används i lektion? Därefter delas kapitlet in efter intervjuerna som 
kategoriseras efter andra och tredje forskningsfrågan: Hur skiljer sig användandet av AKK bland lärare 
som arbetar i grundsärskolan och de som arbetar i gymnasiesärskolan? Upplever lärarna att deras 
kunskaper i AKK är tillräckliga eller finns det fortbildningsbehov inom AKK?  

 

De intervjuade kommer inte att nämnas med namn med tanke på lärarnas konfidentielitet har vi kodat 
varje lärare för att säkerställa deras anonymitet. Vi kommer därför att benämna de intervjuade på 
följande vis; 

 Grundsärskolans lärare - (L1), (L2) 

 Gymnasiesärskolans individuellaprograms lärare - (L3), (L4), (L5) 

 Gymnasiesärskolans nationellaprograms lärare - (L6)   

 

Hur används AKK i särskolans verksamheter? 

Vi kommer att redovisa olika AKK-varianter och metoder om hur de används i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan genom att illustrera det med hjälp av observationsutdrag.  

 

Samspela med andra 
Vid observation i klassrummet med grundsärkolans lärare L1 sitter där redan två elever tillsammans 

med en assistent och läraren. Läraren (L1) börjar med att säga god morgon till första eleven och tilltala 

eleven vid namn, varpå eleven med stöd av assistenten svarar god morgon och säger lärarens namn. 

Utifrån observationsmaterial med L2 som undervisar i grundsärskolan redovisas mer utförligt med 

hjälp av bilder på AKK verktyg och förklarar hur AKK kan gestaltas under en lektion i särskolan. En 

timstock som används för att ställa tiden på olika aktiviteter.  

 

Innan samling 
När första eleven kommer går L2 igenom elevens eget skolschema bild för bild för att bekräfta dagen, 

sedan får eleven rast tills att alla elever är samlade i klassrummet. Den första eleven får välja på Ipaden 

vilken av två aktiviteter som ska ske på rasten. Eleven väljer att se på  

När andra eleven kommer går L2 och assistent igenom elevens kommunikations hjälpmedel Ipad och 

ser efter vad förälder har skrivit om. Det kan handla om händelser som skett sedan förra skoldagen 

och vad som ska ske idag efter skoldagen. Därefter väljer eleven mellan två rastaktiviteter och det blir 

TV. 

När tredje eleven kommer går L2 igenom elevens eget skolschema bild för bild för att bekräfta dagen, 

därefter väljer eleven rastaktivitet genom att markera även hen dockan via Ipad.  

Elev fyra är i en i en annan del av skolan. Elev fem och sex är sjuk idag. För de elever som kan välja 
mellan fler aktiviteter har klassen en ”välja”-aktivitet. Där finns det flera val att välja på när de har 
rast, som lego eller kapplastavar att bygga med eller att måla.  
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En timstock används och en pedagogiskassistent ställer tiden när alla elever har kommit för att de ska 
få en chans att varva ner innan samlingen. Timstocken ringer och alla elever samlas ihop för att sätta 
sig på sina platser kring bordet och en assistent vid varje elev.  

 

Morgonsamling 
Läraren fortsätter och säger god morgon till assistenten och tilltalar hen med namn, varpå assistenten 

svarar god morgon och säger lärarens namn. Därefter tar de fram kommunikationskartorna och frågar 

vilken dag är det idag? 

L1 Det är måndag svarar läraren. 

Läraren och assistenten uppmuntrar eleverna att svara att det är måndag den gröna dagen. Eleverna 

pekar på kommunikationskartan och de tecknar gemensamt med stöd av assistent. Läraren frågar 

därefter: 

L1 Vilka är det som är här idag? Är första eleven här, är andra eleven här? 

Genom att de har bilder på eleverna vänder läraren bilderna upp och ned på bordet med en fråga vem 

är här idag? och tittar därefter undrande på eleverna. Båda två eleverna svarade med sina namn 

därefter bekräftade läraren bra och skickade ett kort till den första eleven. Eleven svarar att den är här 

med sitt namn och läraren sätter elevkortet på tavlan bredvid den personal som jobbade den dagen. 

Samma sak upprepades med det andra kortet på elev nummer två och eleven svarade även här med 

sitt namn och läraren satt även upp det kortet på tavlan.  

 

L2 tar fram bilder på alla elever och personal och drar en i taget och frågar varje elev om de är här idag 
och eleverna svarar ja både verbalt och med tecken, även assistenter bekräftar ja att deras elev är här 
idag. När det kommer till de eleverna som är sjuk så svara eleverna först ja, men blir rättad av läraren 
som säger att eleven är sjuk och även tecknar sjuk.  

 

Vid observation med L4 som undervisar i gymnasiesärskolans inriktning individuella programmet 
börjar lektionen med att träna olika tecken, varje morgon tränar både elever och personal tillsammans 
med ett brickspel. 

 

L3 tar ner väggalmanackan för att räkna hur många dagar och nätter det är kvar till att klassen ska åka 
på sin resa. Läraren frågar efter: 

L3 Vilken dag det är idag, var på en utav eleverna svarar måndag.  

 

Läraren bekräftar att eleven svarar rätt och ställer sedan nästa fråga om eleverna vet vilken månad vi 
har. En annan elev vet att det är maj månad efter att ha kunnat läsa på almanackan och får bekräftelse 
av läraren att det stämmer.  

L3 talar om att det var sista april på torsdagen då det var majbrasa och därefter var vi lediga 
fredagen den 1 maj.  

L3 frågar sedan eleverna om de kan vilken månad året börjar med. 

 

En elev vet att det är januari och talar om det för klassen. Sedan fortsätter eleverna tillsammans med 
läraren säga månaderna tills att de kommer till maj.  
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Tolka olika former av kommunikativa uttryck 
AKK används under hela lektionen och alternerar från olika verktyg som passar för de ändamål 

som lektionen kräver som till exempel kommunikationskarta. Schemat som visas innan 

lektionen börjar är bilder som sitter på kardborre, det används för att bekräfta för eleverna vad 

som kommer att ske, bilden tas bort efter avslutat pass. 

 

Morgonsamling med färg och form 
Sedan började lektionen med att läraren talade om för eleverna att vi tillsammans ska sjunga. Läraren 
tar fram cd-skivan med sånger om färgerna, dagarna och om begreppen framför, bakom, under och 
över. 

L2 bekräftar genom torsdagen genom tecknet färgen brun. 

L 1 Idag är den bruna dagen torsdagen och hon visar lappen som är brun med texten torsdag, sedan 

sätter hon upp den på tavlan.  

Lärare (L3) tar fram datumblocket och i turordning får eleverna dra dagens datum och de tecknar 

siffrorna tillsammans 2 och 3, tjugotre.  

L2 Det är april, säger läraren och de tecknar april tillsammans.   

 

Tolka kroppsspråk 
Därefter plockar L2 fram påsen med ”humör”-korten. De drar ett kort med en glad gubbe. 

L2 Glad säger läraren och alla tecknar glad och ser glada ut. 

Sedan drar de gubben som är ledsen,  

L2 Ledsen säger läraren och alla tecknar ledsen och låtsas gråta,  

Sedan drar de gubben trött 

L2 Trött säger läraren och alla gäspar och sluter ögonen, några snarkar.  

 

Bekräfta väder och mat 
Efter korten tar L2 fram Ipaden och talar om vad det är för väder idag genom tecken, som tecknar sol 
och som tecknar regn.   

I programmet som finns i Ipaden kan man välja vilket väder man tycker/uppfattar att det är ute idag 
om det är solsken eller regn. Eleverna fick själva svara genom att trycka på den bilden som de ansåg 
vara rätt väder. Idag var det solsken ute och vissa elever busade till det lite och sade att det var regn 
idag.  

 

L3 frågar eleverna: Vet ni vilken mat blir det idag.  

Nej det var ingen av eleverna som visst vilken mat det var, så läraren (L3) svarar att det blir 
kebabgryta. En elev funderar vad kebabgryta är?  

L3 säger att det är din favorit och tittar på eleven som sitter mitt emot.  

Läraren (L3) reser sig upp och går och hämtar en elevs skolarbeten med bild på, just kebab gryta och 
ris för att eleven ska vara säker på vilken maträtt det är. 
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Information med stöd av muntligt, teckenspråk och bilder  
Vid en estetisk (bild) lektion tillsammans med lärare (L4)har eleverna användning av AKK verktyg 

som kommunikationskarta, bildbok, tal, kroppsspråk i form av att de visar praktiskt hur eleven ska 

jobba under lektionen. Manuella/kroppsliga kommunikationssätt men även grafiska/visuella 

kommunikationssätt. Varje elev har i klassrummet tillgång till en ipad en stor Multi-Pek-skärm som 

reagerar direkt vid beröringen.   

 

Lärare (L4) förklarar lektionens uppgift muntligt och med teckenspråk, visar även vad eleven ska göra 
med hjälp av bildfickor. Den avslutade lektionsbilden vänds bort och den aktuella händelse visas som 
nästa bild. Hela tiden bekräftelse efter bilderna i bildfickan med att visa vad som sker nu och vad som 
kommer sedan och hur lektionen avslutas. 

L4 säger att nu ska vi så vårblommor. 

 

Under pågående lektionen vill en elev få bekräftelse att det stämmer det som står i bild schemat, att 
fröna ska läggas i jorden, att de ska så vårblommor. Assistent och L4 svarar eleven med tecken och tal 
att det stämmer. L4 förklarar lektionens uppgift muntligt och med teckenspråk, visar även eleven med 
hjälp av bildfickor och genom att göra det praktiskt. Assistenten samtalar och förtydligar med hjälp av 
bilder lektionens syfte. Efter avslutad lektion berättar: 

 

L4 ni ska få lyssna på en cd-skiva, en bild på en cd-skiva visas upp och därefter visas en bild på en 
cd-spelare.  

En elev väljer då en blå färg, ja. Läraren bekräftar för eleven att den får spela den blå cd-skivan, eleven 
nickar nöjt. Eleven kommunicerar med kroppshållning, ögonen och kommunikationskarta. 
Assistenten hos L4 bekräftar cd-skiva med tal och bilder genom kommunikationskarta och bildhäfte 
och eleven nickar förstående.  

 

Muntligt, miner och kroppsspråk 
Vid ankomsten till klassrumsobservationen med L5, som undervisar i gymnasiesärskolans inriktning 
individuella programmet, var redan eleverna igång med sina lektionsuppgifter. Eleverna hade börjat 
sin lektion tidigare när de redan befann sig i sitt klassrum i väntan på nästa lektion. En av eleverna 
jobbade, med ett program på Ipad som tränade eleven att få ordning på bokstäver, det var bilder med 
separat ord som läggs till rätt bild. L5 visade även eleverna genom miner, kroppsspråk och praktiskt 
hur eleverna skulle gå tillväga med sina uppgifter. 

L6 är benämningen på läraren som undervisar på gymnasiesärskolans nationella program. L6 
använder datorns hjälp med olika data program som till exempel stava Rex eller ljudböcker för att 
hjälpa eleverna i deras uppgifter. Även ordbehandlings program som är röststyrt för att eleven ska 
kunna höra ordet som de skrivit. L6 visar även praktiskt hur eleven ska jobba med programmet vid sin 
dator och muntligt hur de ska gå tillväga med sina uppgifter. L6 använde sig även av White board för 
att förklara uppgifterna och visa exempel samtidigt som L6 använde språklig kommunikation. 

 

Observationsanalys 

Lärarna L1, L2 och L4 tillsammans med assistenterna i klassrummet hjälps åt att bekräfta och läsa av 
elevens känslomönster. Eleven vill ha bekräftelse av läraren att hen har förstått rätt på vad som ska 
ske, genom att peka på kommunikationskartan får eleven bekräftelse av lärare och sin assistent. En 
elev pekar på nästa lektion i pekboken och bild på personal för nästa lektion och eleven får bekräftelse 
och det genom att L4 talar om att eleven har rätt med sina bilder vad som ska ske och vilken personal 
som kommer att delta. Eleven blir nöjd och nickar till svar och med ett litet ljud som tolkas som ett ja, 
därefter börjar eleven jobba med sin lektionsuppgift.  

L3 och L5 kommunicerar muntligt och visar, talar om och bekräftar att eleven gör rätt. Läraren L3 och 
L5 väntar och ser om eleven förstår genom att eleven antingen svarar muntligt eller nickar eller bara 
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börjar arbeta på sin uppgift efter en förklaring från sin lärare. Lärarna L3 och L5 avvaktar till dem ser 
att eleven kommer igång med sitt arbete. L3 visar även med bilder för eleven det som de samtalar om 
så att eleven får information från ett alternativt kompletterande kommunikationssätt. L6 når sin elev 
genom att gå omkring till var och en i klassrummet och hjälpa dem med olika möjligheter med sina 
uppgifter. För att eleven sedan ska kunna förstå vad den ska jobba med ger L6 eleven bekräftelse när 
den förstår och att det går bra. I klassen jobbar de med samma tema men har individuella uppgifter i 
ämnet som ska passa deras lärande. L6 förstår eleven genom att kommunicera med eleven och sitta 
bredvid eleven när de jobbar med sitt verktyg.  

 

Intervjusammanställning 

Med utgångspunkt från vårt syfte kommer intervjuer att redovisa hur kunskaper skiljer sig i AKK och 

om lärarnas kunskaper är tillräckliga, eller om de finns behov av fortbildning bland lärare som deltog i 

intervjun. Utifrån våra intervjuer kommer vi först att gå igenom hur lärarna berättar om sin 

verksamhet, mer för att inleda intervjun.  

Vi börjar först med att bjuda in läraren i intervju genom att det fick möjligheten att berätta om sin 
arbetsplats. De arbetade med elever med olika åldrar, olika funktionsnedsättningar och med 
individanpassning. En gemensam faktor är kommunikation, den centrala rollen kommunikationen har 
att eleven ska ges förutsättning att kommunicera. En av lärarna säger att: 

Det som är centrum är socialt samspel och kommunikation är de stora huvudbitarna som vi arbetar med 
eftersom att har du ingen kommunikation så har du en väldig svaghet, alla ska ha rätten att 
kommunicera. Det är våra grundpelare. (L 1) 

 

AKK:n används för att förtydliga för eleverna och vi arbetar med en tydliggörande pedagogik. Att alla 
elever ska kunna kommunicera utifrån sina förutsättningar, i sina grupper och med det stöd som de är 
i behov av. Vikten av att använda sig av de kommunikationshjälpmedel som man har att tillgå i skolan 
och i klassen påpekar fler av lärarna. En av dem berättar att det är viktigt att inte fastna i ett spår utan 
att använda alla kommunikationshjälpmedel. Hen säger att: 

Vi försöker använda hela paletten.  Vi använder Ipad, teckna, tala, rita, bilder, kommunikationskartor. 
Man måste kunna ha allting beredd om något annat kommunikationshjälpmedel skulle sluta att fungera. 
Och vi märker att eleverna också mår bra av att vi använder olika så att man inte kommer in i ett spår 
utan att de får lättare att kommunicera. (L 2) 

 

Det är det viktigt att ha kommunikationen synlig så att eleverna själva kan komma och hämta när det 
blir fel eller tokigt eller när det är något eleven önskar. Genom att eleven får möjlighet att kunna visa 
vad den vill, som personal bör man vara bra på att tyda elevens kommunikation, annars blir det lätt 
blockeringar och missförstånd. Som en lärare säger att det är: 

A och O, har inte eleven den möjligheten till kommunikation så kommer man ingen vart, måste få 
möjligheten att säga ja, nej, jag vill ha, jag vill inte ha, jag är glad, jag är ledsen. (L 2) 

 

Kommunikationssvårigheter i gruppen 

När det kommer till kommunikationsmöjligheterna blir svaret blev enhälligt bland de intervjuade 
lärarna; eleverna har alla kommunikationssvårigheter från starkt till svagt nedsatt. Med stöd av olika 
kommunikationshjälpmedel får eleverna möjlighet till kommunikation. De använder ju var och en sina 
hjälpmedel som är utprovade för att stödja elevens kommunikation och som en lärare säger: 

Vi skulle inte kunna klara oss utan alternativ och kompletterande kommunikation, det skulle inte kunna 
gå, helt enkelt. (L 2) 

 



17 
 

De elever som inte kom från en svenskatalade familj har fått ännu ett hinder i kommunikationen. Med 
alternativ och kompletterande kommunikation ges eleverna det stöd de är i behov av för att underlätta 
sin kommunikation med hjälp av bilder. 

Vi har elever som ej har svenska språket fullt ut men som har kommit väldigt långt bara på den här 
korta tiden. Vi har då använt oss av kommunikationskartor för att stärka de tecken som de har och 
förstärkt de svenska orden som de kan. Vi stärker eleven i tecken, som en eleven även tar med hem och 
lär mamma tecken i hemmet. Sedan har en elev sina egna tecken som hon och föräldrar har använt sig 
av och kan tyda. De tecknen använder de idag samtidigt som de vänder och talar om vad det heter i 
Sverige.  (L 1) 

 

Kommunikation elever emellan 

Tiden vid morgonsamlingen är en bra möjlighet att stärka eleverna kommunikation dem emellan. 
Genom att skicka Ipaden mellan varandra kan eleverna prata om samma saker men ändå efter sina 
förutsättningar. Flera använde sig av att spela spel som en aktivitet för att uppmuntra och ge stöd till 
kommunikation. Som lärare (L 5) förklarar att: 

Eleven med ett annat språk blir mer verbal i spel när det inte handlar om det svenska språket  

(L 5)  

 

När eleverna sitter samlade kring bordet har man som lärare lättare att nå elevens kommunikation 
genom att som lärare (L 1) berättar att: 

Vi började med att läsa av eleven vilka ord som eleven snappade upp och härmade. Vi stärker elevens 
förståelse för orden för att ge möjligheten att förmedla sig, ge eleven känslan att kunna förmedla ett 
budskap, göra sig förstådd. (L 1)  

 

För elever i gymnasiet har lärare (L 3) också använd sig av samlingen för att stimulera och stärka 
kommunikationen eleverna emellan: 

Genom att känna att man kan tolka saker, då blir det så naturligt det här med att en elev kan läsa och en 
kommer inte ihåg och då stöttar de och hjälper varandra, för att det inte ska falla i glömska, eller att 
ingen ska tycka att den är sämre än den andre eller att den inte tycker att den kan någonting. (L3)  

 

AKK användandet i grundsärskolan och gymnasiesärskolans verksamheter 

AKK används hela tiden i alla situationer och ger eleverna den informationen de behöver, som 
skolschema, matinformation och vid skolarbeten, och är grunden för allt. För att kunna förstå 
varandra, kommunikation ger eleverna ett självförtroende. Genom att kunna kommunicera och bli 
förstådd törs de även ta kontakt med andra för att kommunicera. Lärare (L 5) berättar att de: 

Har haft tecken som stöd och assistenten har gått kurs. Vi använder oss av bildstöd (Inprint och 
fotografiska bilder) Våra scheman har bilder. (L5) 

 
AKK:n används jättebra inom grundsärkolan med inriktning träningsskola säger en av lärarna. Där det 
används är det riktigt bra och alla är väl medvetet om arbetssätten. Tyvärr är det inte så mycket AKK 
för de elever som läser nationell inriktning i gymnasiesärskolan och för de elever som läser ämnen i 
grundsärskolan. Men det kan ju vara olika på andra ställen, säger läraren. Det finns flera olika 
kommunikativa verktyg att använda sig av med eleverna och ibland får man prova något annat som: 

Vi har utprovat vilka AKK hjälpmedel som passar hos var och en elev och vi har även fått tänka om och 
då tagit tillbaka det verktyg som har visat sig passa bättre för vissa situationer. (L 4) 
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Kunskaper i AKK 

Samtliga pedagoger har utbildning i AKK där majoriteten har skaffat den genom 
specialpedagogutbildning, deltagit i SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) utbildningar i AKK, 
stöttning från landstingets habilitering där specialpedagoger och logopeder arbetar och från flertalet 
föreläsningar.  

När jag gick autismutbildningen, så ingick det AKK, och det är ju så man jobbar med autism annars 
fungerar det inte. (L 2) 

 

När det gäller nya kunskaper och färdigheter i AKK bekräftar en lärare att det kommer hela tiden nya 
rön inom ämnet och därför behöver man hålla sig uppdaterad hela tiden, söka kunskapen själv och 
arbeta sig in i hur de fungerar. En av lärarna kommenterade med: 

Jag vet vad jag behöver kunna, men jag kan inte allt.(L 3) 

 

Eller som en annan lärare svarade: 

Jo, men det tycker jag att vi har, vi har kommunikationskartor, vi har tecken och steppen så det tycker 
jag. Inte för användandet i Ipad, vi har nu kunskapen i kartor hur de konstrueras och byggs upp, så 
nästa steg är nu Ipad hur den fungerar i just lärsituation. (L 1) 

 

En annan lärare önskade mer utbildning för sin arbetsplats och kollegor i AKK men: 

Har gett på förslag på att ordna utbildning i AKK och då inventera bland mina kollegor vilka som är 
intresserade. Men gensvaret var mycket svagt från ledningen.(L 5) 

 
Alla lärare anser sig behärska de former av AKK som de för tillfället använder sig av i lärsituationen 
med sina elever. De poängterar även hur viktigt det är att själv öva och träna på hjälpmedlet för att i 
arbetande stund med eleven känna sig säker på situationen, som att träna på nya appar i Ipad eller hur 
toutchboarden fungerar. En lärare berättade hur viktigt det är att vara öppen för kollegors arbetssätt, 
att hela tiden ha korpögonen öppna för att få idéer hur saker kan göras kanske på andra sätt eller att se 
saker ur en annan synvinkel. Även kontakten med landstingets habilitering är en förbindelse som flera 
lärare tog upp i sitt utvecklande arbete.  

Jag anser att i arbetslaget har vi det som krävs men skulle jag vara själv så skulle jag behöva uppdatera 
mig, men idag delar vi upp oss på olika elever.(L 3) 
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Diskussion 

Här presenterar vi diskussionen som är uppdelad i två delar en resultatdiskussion där vi redogör om vi 
fått svar på våra frågeställningar och uppnått vårt syfte med undersökningen. Den andra är 
metoddiskussion där vi diskuterar för och nackdelar med vår valda metod, och försöker tydliggöra vad 
som gick bra/mindre bra och varför.  

Resultatdiskussion 

Här har vi delat in våra tre forskningsfrågor  
 

Hur används AKK i särskolans verksamheter? 

Vi kan se här utifrån våra klassrumsobservationer och intervjuer att AKK används i stor utsträckning i 
vissa klasser och då i alla situationer för att förtydliga elevens kommunikation. De observationerna 
påvisade var att två av gymnasiesärklasserna inte använde AKK-verktyg i sin kommunikation. Enligt 
Grunewald (2004)har vi idag vetskap om och en förståelse för är hur tidigare generationer 
utvecklingsstörda har behandlats och idag lär sig de begåvningshandikappade att göra sig förstådda 
inte missförstådda. Enligt skolverkets kunskapsmål (2011, 2013) ska eleven ges förutsättningar att 
kommunicera och att använda kommunikation som verktyg. 

 

Studien pekar på är att AKK- användandet ger eleven den informationen de behöver, som via 
skolschema, matinformation och vid skolarbeten. Särskolan använder sig av tekniska hjälpmedel som 
datorns med olika data program som till exempel stava Rex eller ljudböcker. Ipad är även den ett 
tekniskt hjälpmedel som används och har olika kommunikationsappar som hjälper eleven i deras 
lärande och även att kommunicera med sin omgivning. Både teknik och hjälpmedel har förbättrats 
genom åren med resurser som datorer för de med talsvårigheter och grava motoriska 
funktionsnedsättningar. Heister Trygg och Andersson (2009) menar att tekniken inte blir automatiskt 
tillgänglig, all kommunikation kan inte underlättas med hjälpmedel och teknik, utan det ställer krav på 
kompetensen hos personalen. Därför är det enligt Strandberg (2006) viktigt att de kommunikativa 
redskapen är lätt tillgängliga i klassrummen så att berörd elev får möjlighet och tillfälle att 
kommunicera, och att all personal stöttar eleven till användande. Göransson (1999) tar upp hur 
pedagoger undervisar genom att använda sig själv som studiematerial och med eventuellt pedagogiska 
assistenter, eleven själv, läromedel och olika anpassade material. Den stödjande rollen som pedagogen 
använder gentemot sin elev kan visas sig på många olika sätt. Alla hjälpmedel i AKK bygger på att 
eleven ska kunna förstå språket och få uttrycka sig med hjälp av ett komplement till det verbala talet. 
Hjälpmedel som även användes i särskolan var kommunikationskarta/pekkarta och bildficka som 
används för att eleven med hjälp av bilder kunna kommunicera med sin omgivning.  Det vanliga 
teckenspråket används som komplement till bilder och tal. Lärarna använder sig även av manuell och 
kroppsnära AKK vilket är en kommunikation som sker utan att några hjälpmedel behövs. Genom att 
lärarna använder och tolkar naturliga reaktioner och kroppsspråk, där det även kan ingå ljud, mimik, 
signaler och gester kan lärare och elev kommunicera med varandra. Eleverna i särskolan har ofta olika 
grader av utvecklingsstörning och enligt Bakk och Grunewald (2004) saknar vissa elever det som krävs 
för en god kommunikationsutveckling, vilket innebär för dessa elever att det kan vara svårt att tolka 
andra människor. Därför är det viktigt att personer i elevens omgivning enligt Heister Trygg och 
Andersson (2009)kan tolka dessa barns signaler och bekräfta att de förstår och känner sig förstådd. 

 

När man använder sig utav olika verktyg för att förmedla kunskap är det inte något som man kan 
kopiera enligt Dysthe (1996) eller bara överföra från lärare till elev, utan det är något som byggs upp 
med ett samspel mellan individer. Ett socialt samspel hjälper eleven att förstå andra människors 
strukturer och kan då göra kunskapen till sin egen.  
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Hur skiljer sig användandet av AKK bland lärare som arbetar i grundsärskolan och de 

som arbetar gymnasiesärskolan? 

Eftersom att den här studien kretsar sig kring AKK och dess användande i särskolan kan det vara 
viktigt att se om det fanns någon skillnad i lärarnas arbetssätt och användande. Det vi fann om 
lärarnas användande av AKK var att det inte skilde nämnvärt mellan verksamheterna. Däremot fanns 
vissa skillnader mellan likvärdiga utbildningar inom särskolan. Genom observationer kan man även 
tolka skillnaderna mellan användandet utifrån vilka grupper av elever som lärarna under detta läsår 
undervisar. Även tillgången på AKK verktyg är en orsak till att undervisningen såg olika ut mellan 
särskoleverksamheterna. Lärandet handlar mycket om att göra lärande och utveckla färdigheter, där 
Strandberg (2006) menar att det är viktigt att underlätta exempelvis undervisningen med tillgång till 
hjälpmedel. Inga hjälpmedel ska förkastas i lärandeprocesser, utan vi människor är verktygsanvändare 
och skapare av verktyg enligt Strandberg (2006), som också förklarar att även Vygotskij relaterar till 
verktyg som vi använder oss av i lärandet. Skillnader bland lärares användande av verktyg i skolan 
uppkom inte vår litteratur.  

 

Upplever lärarna att deras kunskaper i AKK är tillräckliga eller finns det 

fortbildningsbehov? I så fall på vilka områden?  

Lärarna tänker om sina kunskaper och färdigheter i AKK att det hela tiden kommer nya rön inom 
ämnet och därför behöver man hålla sig uppdaterad inom området, söka kunskapen själv och arbeta 
sig in i hur de fungerar. En del lärare vet med sig att de inte har all kunskap, men gemensamt i 
gruppen finns det kunskaper för att klara vardagen. Skolverket pekar på att skolornas efterfrågan på 
utbildning, hjälpmedel och spetskompetens är varierande mellan lärare och rektorer, och att de som 
har vetskapen är framförallt speciallärare och specialpedagoger och de lärare som har haft kontakt 
med SPSM (statens pedagogiska skolmyndighet) och deras specialkunskaper om AKK verktyg.  

 

Skolverkets rapport (2014) i samarbete med skolinspektionen och SPSM påvisar behovet av kännedom 
och tillgång till lär verktyg. Heister Trygg och Andersson (2009) såg i sin studie av AKK att de som står 
närmast eleven är i behov av kunskap om AKK, men det tycks inte finnas mycket forskning om i vilken 
utsträckning som den används i särskolans vardagskommunikation för att stödja lärprocessen. Det vår 
studie tyder på är att övervägande av pedagogerna har utbildning i AKK där majoriteten har skaffat 
den genom specialpedagogutbildning, de har även deltagit i SPSM (specialpedagogiska 
skolmyndigheten) utbildningar i AKK. Några av lärarna påvisade även att de fick uppbackning från 
landstingets habilitering där specialpedagoger och logopeder arbetar. Alla påvisade att de har deltagit i 
flertalet föreläsningar i ämnet. Det framkom av en lärare önskemål om mer utbildning för sin 
arbetsplats och sina arbetskollegor i AKK, men fick inget gehör för sitt förslag. Idag finns det mycket 
utbredd kunskap i AKK, enligt Heister Trygg och Andersson (2009), men att det är ett stort glapp 
mellan teori och praktik. Det som erbjuds eleven i praktiken, av läraren i skolan ligger ofta långt ifrån 
den kunskap som finns inom AKK. Användandet begränsas oftast på grund av att det bara är en lärare 
eller logoped som är kunnig inom ämnet. Lärarna i studien anser sig behärska de former av AKK som 
de för tillfället använder sig av. De poängterar även hur viktigt det är att själv kunna öva och träna på 
hjälpmedlet för att i arbetande stund med eleven känna sig säker på situationen. Det är viktigt att vara 
öppen för kollegors arbetssätt, genom att hela tiden vara öppen för nya idéer som kan göras på andra 
sätt eller genom att se saker ur en annan synvinkel.  
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Metoddiskussion 

Användandet av AKK i särskolans verksamheter bekräftar våra förväntningar genom vår studie. Att vi 
använt oss av icke deltagande observationer med kompletterande intervjufrågor som metod i vår 
studie har känts rätt för att uppnå vårt syfte. 

 

Vi ansåg att enbart observation som metod skulle endast fånga våra egna iakttagelser och inte lärarnas 
kunskaper vilket gjorde att vi kompletterade med efterföljande intervjuer för att genomföra vår studie. 
Både observationerna och intervjuerna gav oss båda studenter en givande och lärorik inblick i de 
intervjuade lärarnas arbetssituation.  Genom att få möjligheten att delta vid ett tillfälle i sex olika 
klasser på två olika skolor i Sverige. Det är en förhoppning att vi tar med oss kunskapen som vi blivit 
delaktig i vår egen profession. Intervjuer är en metod för att fånga en djupare information i ämnet med 
frågor och följdfrågor. En nackdel med observationer är svårigheten i att vara så objektiv som möjligt. 
Vi försökte att ta på oss glasögonen för endast fältfrågorna vilket inte var lätt. Metoden kan även kallas 
enligt Bryman (2011) att man är en strukturerad observatör. 

 

Vi valde halvstrukturerade intervjuer som är speciellt lämpliga för studier vars syfte är att förstå 
människors sätt att resonera eller reagera, eller att urskilja varierande handlingsmönster och som 
varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkman 2014). Nackdelar 
med intervjuer är allt arbete med att transkribera, skiva ner allt tar tid, inget jobb kan läggas i förväg 
på rapporten innan intervjun. Urvalet av informanter var ett bekvämlighetsurval eftersom att de var 
kollegor som arbetade på vår skola som enligt Bryman (2011) oftast är ett målinriktat urval. Det menas 
med att vi har haft som syfte att välja deltagare som undervisar i särskolan och är relevanta för våra 
forskningsfrågor, vilket vi även kan kalla för ett bekvämlighetsurval på grund av tillgängligheten till 
lärarna i vår studie. 

 

Egna reflektioner 

Genom att se hur AKK använts i särskolan och hur det skiljer sig mellan särskoleverksamheter ser vi 
att det tycks finnas kunskaper om många olika AKK-redskap. Det vi fick fram vid intervjuerna var att 
fyra av lärarna ansåg att de tyckte sig ha tillräckligt med kunskap i dagsläget. Om däremot behovet 
förändras i klassen ansåg de sig villig att söka mer kunskap in området AKK. Trots att studien är liten 
visar den på att det finns skillnader i arbetsätt och användande. Vi såg att lärarna använder sig av 
många olika varianter av alternativa kommunikationssätt och även kommunikationshjälpmedel för att 
stödja eleven i det kommunikativa lärandet. 

 

Det är svårt att förklara hur vi ska kommunicera med elever med olika grader av utvecklingsstörning. 
Dessutom kan andra hinder som till exempel blindhet eller att uttrycka sig verbalt göra det svårt för 
elever och för oss personal i skolan att förstå. Det är därför viktigt att kunna kommunicera och bli 
förstådd på rätt sätt och ha möjligheter till användande av olika kommunikations verktyg. I vår studie 
var vi inte ute efter att bedöma lärarnas arbetssätt eller kunskaper, utan mer för att lyfta användandet 
av AKK i särskolans verksamheter.   

 

Det vi har sett i studien är att det finns en otrolig kunskap ute i särskolans verksamheter. Personal som 
ofta går utanför sina uppdrag och på all sin tid försöker att få till det bästa för eleven. Det behöver inte 
alltid vara dyra hjälpmedel i kommunikationen, utan ett passande komplement som gör att eleven och 
personalen når varandra. Det är viktigt att hitta ett sätt för att alla elever ska kunna vara delaktiga i 
kommunikationen.  
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Fortsatt forskning 

Om man hade arbetat vidare med studien, hade man kunnat ta in fler informanter/skolor, mer 
relevant litteratur för att göra studien större. Det hade krävts mer tid än vad vi hade att tillgå för denna 
studie. Man hade också kunnat forska vidare genom att exempelvis skriva om hur logopederna arbetar 
mot skolan och eleven i användandet av AKK. Kanske inte bara samtala med informanterna utan, även 
föräldrar och syskon för att få allas kunskap i ämnet för att sedan jämföra dem med varandra. Detta 
ser vi som ett möjligt uppslag på att gå vidare med studien. 
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Bilaga 1  

 
Genom att ta reda på hur man använder sig av olika kommunikativa möjligheter i undervisningen i 
särskolan följer vi elever och lärare i grundsärskolan tidigare år och upp till gymnasiet för att se och 
jämföra deras kommunikation i inlärningssyfte. 

Observations frågor: 

Hur AKK används i lektion 

Hur behärskar lärare och elever verktygen 

Vilka verktyg används i AKK 

Hur når läraren eleven i AKK och hur förstår läraren eleven i AKK 
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Bilaga 2  
Genom att ta reda på hur man använder sig av olika kommunikativa möjligheter i undervisningen i 
särskolan följer vi elever och lärare i grundsärskolan tidigare år och upp till gymnasiet för att se och 
jämföra deras kommunikation i inlärningssyfte. 

Fältfrågor:    

Berätta lite om din verksamhet och hur ni arbetar. 

Finns det elever med kommunikationssvårigheter i gruppen? (om så är fallet(Hur yttrar det sig? Hur 
löser ni det?)  

Hur jobbar ni för att stödja kommunikationen mellan eleverna? Varför använder ni detta sättet? 

Hur används AKK i särskolans verksamheter? 

Lyckas du nå alla elever och förstår du eleverna som använder AKK? 

Vilka typer av AKK använder man sig av, varför just dessa former av AKK? 

Hur och när används AKK? (för kommunikation mellan elev och personal eller för alla interaktioner?) 

Varför använder man AKK på det här sättet och i dessa situationer? 

Har du fått någon formell utbildning i AKK, i så fall hur omfattande? 

Har ni tillräckligt med kunskaper och färdigheter? Om inte- vilket stöd behöver ni och kan efterfrågas?  

Hur tycker du att du behärskar de former av AKK som du använder dig av idag? 

 


