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Språkutveckling i särskolan  

En studie över hur en särskolas pedagoger arbetar språkutvecklande 
utifrån barnens förutsättningar och behov. 

Susanna Björklund & Klara Hörmark 

Abstract 
All human beings need and have the right to a language. How a language is learned and 
used depends on the individual conditions. This study considers the work to 
development the language done by pedagogues in a special school for mentally retarded 
children. How do pedagogues work to develop the language in children who are so 
different and have so different conditions and needs? That is the central aim of this 
study. The purpose with this case study is to investigate and illustrate how pedagogues 
in a special school for mentally retarded children are working to develop the language 
of the pupils considering their speech, reading, writing and listening. Our expectation 
and ambition with this study is to provide something that all pedagogues can benefit by, 
irrespective of in what school or with what sort of children you are working. 

The study shows that the pedagogues in this special school for children with mental 
disabilities are working in many different ways with language development. The study 
also shows that from the teaching pedagogues in this special school for children with 
mental disabilities a great deal of individual adjustment is required since the children 
differ in talent and development.  
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Förord 
Alla människor behöver och har rätt till ett språk. Men språk kan se olika ut och kan 
definieras på olika sätt. Hur ett språk lärs in och används beror på individens 
förutsättningar. Denna uppsats behandlar en särskolas språkutvecklande arbete. Hur 
arbetar pedagoger språkutvecklande med barn som är så olika och har så olika 
förutsättningar och behov? Detta är studiens kärna.  

Vår förhoppning och ambition med studien är att tillföra något som alla pedagoger kan 
ha nytta av, oavsett i vilken skola och med vilka barngrupper man arbetar. 

Vi vill särskilt tacka den tillmötesgående personalen på särskolan som med sin 
erfarenhet, kunskap och glädje har gjort denna studie möjlig. Det har varit inspirerande 
och intressant att få ta del av deras pedagogiska arbete med barnen. Vi vill också tacka 
barnen som givit oss ett ärligt och varmt mottagande.  

Ett stort tack även till Mats Myrberg för sakkunnig och tålmodig handledning. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Det beräknas, enligt Riksförbundet FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda 
Barn,Ungdomar och Vuxna), att det finns ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i 
Sverige som har en utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som 
berör personens begåvningsutveckling. FUB menar att gemensamt för personer med 
utvecklingsstörning är att alla behöver personligt stöd och hjälpmedel. Dessa är 
avgörande för vad personen kan klara av. För att förstå, för att lära sig nya saker och för 
att uttrycka sina tankar och känslor behöver dessa personer längre tid än andra. Hur 
bemöts då barnen i skolan? Enligt Eva Björck-Åkesson, professor i pedagogik med 
inriktning mot specialpedagogik/habilitering, är kunskapen om de strukturella 
förutsättningarna inom specialpedagogiken och om dess diskurs relativt stor. Dock är 
kunskapen om det praktiska pedagogiska arbetet i vardagen mindre (Björck-Åkesson 
2001). Man kan ha andra funktionshinder utöver utvecklingsstörningen, så kallade 
tilläggsdiagnoser. Detta gör pedagogens praktiska arbete än mer komplext, då varje barn 
har sin specifika svårighet. FUB poängterar att varje person är unik och har sin 
personlighet. Alla har rätt till delaktighet och inflytande. 

 

Vad är särskolan? 

På 1960-talet kom begrepp som normalisering och integrering att införas i skoldebatten 
och med anledning av detta tillkom 1967 den så kallade omsorgslagen, vilken innebar 
att alla utvecklingsstörda elever fick lagstadgad rätt till undervisning och 
sysselsättningv (SOU 1998:66). I och med detta blev särskolans elevantal betydligt 
större och det i sin tur ledde till att särskolan sökte samverkan med grundskolan för att 
lösa bristen på skollokaler. Ett steg mot en skola för alla togs i juli 1986 när särskolan 
från att ha reglerats av omsorgslagen kom att regleras av skollagen (a.a.). Idag är 
särskolan fortfarande en egen skolform med egna kursplaner som ofta bedrivs i nära 
anslutning till grundskolan och gymnasieskolan. Den obligatoriska särskolan omfattar, 
precis som den vanliga grundskolan, nio år, men om så önskas finns möjlighet till ett 
frivilligt tionde år i särskolan. Skolplikten upphör efter vårterminen det år eleven fyller 
16 år. Efter den obligatoriska särskolan kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola.  Det är 
dock inte möjligt att utbilda sig i vanligt gymnasium när man läst enligt särskolans 
kursplan (Skolverket – Särskolan en skola för mitt barn?). 

Arbetet med en skola för alla, att integrera särskolan i vanliga skolan fortgår, såväl i 
Sverige som internationellt. FN:s standardregler fastslår att målet för 
specialundervisningen skall vara att förbereda för undervisning i det ordinarie 
skolsystemet. Även Salamanca-deklarationen fastslår att ordinarie skolor med 
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integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder 
och att åstadkomma en skolundervisning för alla (SOU 1998:66). I Svenska Dagbladet 
den 9 november 2006 skriver Maria Janson, efter att ha tagit del av Eva Heimdahl-
Mattsons (forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm) studie, att trots att FN:s regler och 
den svenska skollagen betonar rätten till delaktighet, jämlikhet och en integrerad 
undervisning blir det allt vanligare att grundskolor skiljer ut svaga elever till separata 
grupper. Studien har enligt Maria Janson visat att vi i Sverige går bakåt i utvecklingen 
och att segregeringen mellan barn med särskilda behov och deras klasskamrater är större 
än någonsin. 

För vem är särskolan? 

I skollagen står: 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans mål därför att de är utvecklingsstörda 

ska tas emot i särskola (skollagen 3 kap 3 §). 

Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande och 

bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld 

eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd (skollagen 1 

kap 16 §).   

Särskoleklassen är ofta relativt liten och har tillgång till fler vuxna per elev. 
Undervisningen följer samma läroplan, Lpo 94, men man har dock anpassat 
kursplanerna i särskolan efter dess elever. Målen i kursplanerna är inte lika högt ställda i 
särskolan som de är i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna 
förutsättningar (Skolverket – särskolan en skola för mitt barn?). 

I skollagen står:  

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje elevs 

förutsättningar anpassad utbildning som så långt möjligt motsvarar den som ges i grundskolan 

och gymnasieskolan (skollagen 6 kap 1 §). 

 

Styrdokument 

Grundläggande bestämmelser om obligatoriska särskolan återfinns i skollagen och 
särskoleförordningen. Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande 
värden som ska prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som ska gälla för 
skolarbetet. Där finns också särskilda mål för varje skolform. Vid sidan av dessa 
föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner. Dessa är bindande föreskrifter som 
uttrycker de krav staten ställer på skolans undervisning i olika ämnen och 
ämnesområden. 

Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att 
utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är 
väsentliga i ämnet/ämnesområdet. Dessa mål utgör det främsta underlaget för 
planeringen av undervisningen och sätter inte någon gräns för elevens 
kunskapsutveckling.  
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Mål att uppnå anger den kunskapsnivå som eleverna efter sina förutsättningar skall ha 
uppnått då skolgången avslutas. För grundsärskolan finns också mål som eleverna efter 
sina förutsättningar skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. En del elever kan 
naturligtvis i vissa ämnen komma längre i sitt lärande. 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad eleverna ska lära sig men lämnar stort 
utrymme för lärare och elever att själva välja arbetsmetoder. Utifrån varje elevs 
förutsättningar och behov bör en individuell studieplan upprättas. Den bör lägga fokus 
på det som är möjligt för eleven att utveckla och vara utmanande för elevens 
kunskapsbildning. Viktigt är att den individuella studieplanen utvärderas, omprövas och 
revideras kontinuerligt (Skolverket 2006-10-15).  

Kursplan i svenska 

I den obligatoriska särskolans kursplan i svenska står att läsa att 
 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, se, läsa och 

skriva. --- Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom 

att lyssna, läsa och skriva tillägnar sig eleven nya begrepp och lär sig tänka och se 

sammanhang. --- Svenskämnet syftar därför även till att utveckla tänkande, kreativitet och lust 

att lära ( www.skolverket.se s.1).  

Ett av målen att sträva mot i särskolans kursplan i svenska är att eleven ska utveckla 
språklig säkerhet och vilja, våga och kunna använda sitt eget språk. Andra mål att sträva 
mot är att utveckla elevens fantasi och lust att lära samt att ge uttryck för tankar och 
känslor, att utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och använda dator. Språk 
och litteratur är det centrala innehållet i svenskämnet då det är ett 
kommunikationsämne. När eleverna använder sitt språk det vill säga när de talar, 
lyssnar, skriver och tänker, i för de meningsfulla vardagliga sammanhang kan de 
utveckla sin språkliga förmåga. En viktig utgångspunkt för språkarbetet är elevernas 
tidigare erfarenheter. Tecken som stöd till tal liksom bild, musik och teater kan 
stimulera och utveckla språket. Språk är också en förutsättning för tänkande. Med hjälp 
av språket kan vi dra slutsatser, planera, lösa problem eller förstå olika sakers 
sammanhang. Svenskämnets karaktär bidrar också till att utveckla förmågan till empati 
och förståelse för det som är annorlunda (www.skolverket.se).  

Målen att uppnå i särskolans kursplan i svenska efter år fem är att eleven efter sina 
förutsättningar skall:  

- kunna läsa och förstå enkel text 

- kunna informera genom att skriva meddelanden 

- kunna lyssna på och samtala med andra 

- kunna berätta om sig själv och sin närmiljö 

- ha kännedom om var man söker information 

- kunna ta del av litteratur anpassad till åldern 
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Pedagogens roll  

Som blivande pedagoger kommer vi att möta alla sorters barn i skolan. Det betyder att 
alla pedagoger behöver en beredskap för detta möte. I Lärarnas tidning (nr 16/2006) 
skriver Jan Rocksén, generaldirektör för Specialpedagogiska institutet, att pedagoger i 
många fall saknar kunskap om hur man arbetar med elever med funktionshinder. Han 
menar också att det finns för få specialpedagoger i många kommuner. Vidare skriver 
Rocksén att elever med funktionshinder måste uppmärksammas och få det stöd som de 
har rätt till. Det krävs att man som pedagog har speciella kunskaper om de pedagogiska 
konsekvenser som varje enskilt funktionshinder medför. Som pedagog får man heller 
inte vara rädd för att be om hjälp och söka stöd hos kollegor. Vidare menar Rocksén att 
en assistent utan lärarutbildning aldrig kan vara ett tillräckligt pedagogiskt stöd. 

Den skickligaste pedagogen ska arbeta med de elever som bäst behöver det (a.a. s 31).  

Då vi läst 40 poäng gällande barns språk- och språkutveckling, fördjupar vi oss nu inom 
detta område. Med anledning av ovanstående har vi valt att inrikta oss på den 
specialpedagogik som bedrivs i det som idag kallas särskolan med fokus på hur 
särskolans pedagoger arbetar språkutvecklande. Under vår utbildning har vi praktiserat i 
en kommunal F-5 skola och där haft möjlighet att studera hur pedagogerna arbetar 
språkutvecklande i den dagliga undervisningen. Under vår praktik i den kommunala F-5 
skolan har vi mött elever från en särskoleklass som under delar av dagen integrerats i en 
värdklass. På nära håll har vi i praktiken sett hur viktigt det är att pedagogen är beredd 
och utrustad att möta dessa barn som med anledning av sitt handikapp har andra 
förutsättningar och behov. Eftersom skolan idag, enligt Skolverket (2006), i allt högre 
grad tar emot barn som förr enbart hänvisades till särskolan väljer många föräldrar till 
begåvningshandikappade barn att placera barnen i vanlig klass. Anledningen till detta 
kan till exempel vara att man som förälder inte förstår att barnet har särskilda behov. 

För en del föräldrar är det uppenbart redan före skolstarten att deras barn skall gå i särskolan. 

För andra barn går det kanske bra de första åren i skolan, men så småningom, när kraven 

ökar, får skolan problem med att anpassa undervisningen tillräckligt (Särskolan en skola för 

mitt barn?  s. 4). 

Vi anser det viktigt och intressant att undersöka hur pedagogerna på särskolan arbetar 
språkutvecklande med gruppen och med individen. Vi tror att vi kommer att möta alla 
sorters barn och förutsättningar i vår framtida yrkesverksamhet, därför har vi valt ämnet 
i fråga för vårt examensarbete. Vår förhoppning och ambition är att tillföra något som 
alla pedagoger kan ha nytta av, oavsett i vilken skola och med vilka barngrupper man 
arbetar.    

   

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur en särskolas pedagoger arbetar 
för att utveckla elevernas språk när det gäller att tala, läsa, skriva och lyssna.  
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Frågeställningar 

• Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika förutsättningar och 
behov, när det gäller att tala? 

• Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika förutsättningar och 
behov, när det gäller att läsa? 

• Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika förutsättningar och 
behov, när det gäller att skriva? 

• Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika förutsättningar och 
behov, när det gäller att lyssna? 
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METOD 

Design  
Vad är undersökningsdesign och vad är undersökningsmetod? Enligt NE (2006) 
förklaras design som en  

internationellt använd term för formgivning, d v s. gestaltning av hantverkligt eller industriellt 

framställda produkter och miljöer.  

Metod förklaras som ett 

planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå visst resultat . 

Undersökningsdesign är enligt Bryman (2002) ramen för insamling och analys av data 
medan undersökningsmetod utgör tekniken för själva insamlingen och analysen. 
Författaren kategoriserar fallstudien som en undersökningsdesign och menar att den ska 
beskrivas som en detaljerad och ingående undersökning av en specifik företeelse (a.a). 
Noteras bör att i vissa sammanhang och metodböcker beskrivs fallstudien som en 
metod, inte som en design.  

En fallundersökning, i synnerhet den som är kvalitativt inriktad, är en väl anpassad metod för 

att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och företeelser (Fallstudien som 

forskningsmetod s.17).  

Med anledning av denna undersöknings syfte och frågeställningar anser vi att 
fallstudien är den mest lämpade undersökningsdesignen att använda. Vi har 
kategoriserat särskolan som en specifik grupp över vilken vi kommer att göra en 
fallstudie med inriktning på pedagogernas arbete.  

Undersökningsinstrument 
Observationer 

Som undersökningsmetod använder vi oss av deltagande observationer. Att genomföra 
deltagande observationer innebär enligt Bryman (2002) att forskaren lever sig in i en 
social miljö och observerar beteenden, lyssnar till vad som sägs i olika samtal och 
ställer frågor, under en längre tidsperiod. Deltagande observationer kan med fördel 
kompletteras med intervjuer och studier av olika dokument. En deltagande observation 
är vad Ekholm & Fransson (1984) kallar för direkt informationssamling. Det vill säga 
att man som observatör med egna ögon och öron iakttar ett skeende. Vi har i vår 
undersökning valt bort den kvantitativa enkätundersökningsmetoden. Anledningen till 
detta är att vi inte vill göra en kvantitativ undersökning i vilken vi får syn på särskolans 
språkutvecklande arbete i allmänhet, utan vi vill göra en kvalitativ undersökning på en  
utvald särskola (Trost 1994). Den kvantitativt inriktade forskaren tar till skillnad från 
den kvalitativt inriktade forskaren inte hänsyn till kontext och beskrivande detaljer i 
sina studier. De ger inga förklaringar till och ifrågasätter heller inte resultaten. Den 
kvalitativa studien lägger tonvikten snarare på ord än på kvantifiering vid insamling av 
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analys och data (Bryman 2002). Observationerna innebär att vi under en 
sammanhängande tvåveckorsperiod följer pedagogernas undervisning, iakttar och 
lyssnar till samtal mellan barnen i gruppen och mellan barnen och pedagogerna. Vidare 
samlar vi in ytterligare information om verksamheten genom intervjuer och genom att 
studera den obligatoriska särskolans kursplan i svenska samt särskolans lokala 
arbetsplan i svenska.  

Observationens karaktär 

Vi anser att studien till viss del har en etnografisk karaktär. För det kriteriet krävs att 
man som observatör också ser till den sociala kulturen i vilken studien görs, det vill 
säga kontexten (Bryman 2002, Merriam 1994).  Utgångspunkten för vår forskning är 
praxisorienterad eftersom vi vill vinna barnens och pedagogernas förtroende och få en 
djupare inblick i deras förhållande i praktiken. Vår roll är att befinna oss nära de barn 
och pedagoger som ingår i särskolan. Mattsson (2001) beskriver praxisorienterad 
forskning enligt följande: 

Forskaren tar sig in i den kontext som består av tid, rum, ting, orsak - verkan, aktörer, 

förutsättningar, traditioner med mera. Forskningen genomförs inte på distans av något isolerat 

akademiskt sällskap (s. 48).  

Särskolan är i detta sammanhang, enligt vår mening, en avgränsad miljö både lokalt och 
pedagogiskt, då barnen som går där, med anledning av sitt handikapp har speciella 
behov.  

Intervjuer 

Som komplement till de deltagande observationerna kommer vi att genomföra 
djupintervjuer med utvalda pedagoger. Intervjuer kan genomföras på många olika sätt. 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Kännetecknande för kvalitativa 
intervjuer är att intervjuarens intresse är riktat mot den intervjuades egna uppfattningar, 
synpunkter och ståndpunkter angående ämnet i fråga, i motsats till kvantitativa 
intervjuer där intervjuarens intresse är i fokus. Det är fördelaktigt i kvalitativa intervjuer 
att man låter intervjun röra sig åt olika håll eftersom det då tydligt framgår vad 
intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt, något som man helst vill undvika i 
den kvantitativa intervjun (Bryman 2002). Den kvalitativa intervjuformen vi kommer att 
använda oss av i undersökningen anser vi vara semistrukturerad då vi kommer att 
använda intervjuguider (Bilaga 1 och 2).  

Intervjuerna kommer att utföras på det sätt som Trost (1994) förordar, nämligen i 
samtalsform. En semistrukturerad intervju genomförs i fri samtalsform och intervjuaren 
får gå in och ställa följdfrågor, till skillnad från den strukturerade intervjun i vilken 
intervjuaren inte bör avvika från frågeformuläret (Bryman 2002, Trost 1994). För att 
undvika missförstånd vill vi poängtera att vissa forskare kallar den semistrukturerade 
intervjun för delvis strukturerad (Merriam 1994). När man använder sig av 
djupintervjuer får man tillgång till den intervjuades erfarenheter. Erfarenheter som 
personen tillägnat sig genom direkta observationer. Med andra ord betraktas intervjun 
som en indirekt informationsinsamling.  
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Med ”direkt” informationssamling avses att man med egna ögon och öron iakttar ett skeende. 

”Indirekt” innebär att man försöker ta del av iakttagelser som redan gjorts av någon annan. Alla 

frågemetoder, däribland intervjun, är indirekta metoder (Praktisk intervjuteknik s. 9).  

   

Enligt Doverborg & Pramling-Samuelsson (2000) måste man för att intervjua ett barn 
ha goda förkunskaper om hur ett barn förstår det som sägs. Då de barn vi möter på 
särskolan har en utvecklingsstörning kan det i många fall bli svårt för oss som inte 
känner barnen sedan tidigare, att veta vad barnen förstår och inte förstår av det vi säger. 
Därför väljer vi att inte göra några barnintervjuer i traditionell bemärkelse. Vi kommer  
istället försöka att fånga de tillfällen som ges till samtal med barnen och hoppas att på 
det sättet få del av deras tankar och uppfattningar. 

Urval 
Val av skola 

Den för studien utvalda särskolans uttalade inriktning avgjorde valet av skola. Skolan 
profilerar sig med inriktning på språk och kommunikation, och säger sig lägga stor vikt 
vid elevernas språkliga utveckling samt tränar deras förmåga att tala, läsa, skriva och 
lyssna. Vidare utger sig skolan för att arbeta utifrån elevens förutsättningar och behov, 
vilket medför att de använder olika metoder för att kunna anpassa undervisningen för 
varje elev.  

Val av intervjuade 

Vi har gjort fyra djupintervjuer i denna studie. Då detta är en studie över en relativt liten 
grupp barn är det inte så många pedagoger som förekommer i den dagliga 
verksamheten. Urvalet föll sig därför naturligt. På skolan är det två huvudansvariga 
pedagoger som arbetar med barnen dagligen. Av den anledningen fann vi det naturligt 
att göra djupintervjuer med dessa två. Vidare har vi valt att intervjua en av de assistenter 
som också dagligen arbetar med barnen. Urvalet här grundar sig på assistentens 
erfarenhet och kunskap om barnen i gruppen. En gång i veckan arbetar en talpedagog 
med var och ett av barnen i gruppen. Då talpedagogen är en av dem som kontinuerligt 
arbetar med barnens språk har vi valt att göra en djupintervju med denna pedagog.  

Genomförande 
Under en sammanhängande tvåveckorsperiod har vi befunnit oss på särskolan och utfört 
intervjuer samt deltagande observationer. Några veckor innan vår närvaro på skolan 
förmedlade vi ett brev till föräldrar och barn i vilket vi informerade om vår studie och 
våra intentioner (Bilaga 3). Vi har fört fältanteckningar över det som hänt under 
lektionerna på skolan. Att göra fältanteckningar innebär att observatören noga redogör 
för skeenden, samtal och beteenden, vidare skall observatören anteckna egna 
reflektioner (Bryman 2002). Vi har även deltagit i talpedagogens arbete med barnen och 
då också fört fältanteckningar.  
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Intervjuerna har vi utfört med utgångspunkt i två intervjuguider (Bilaga 1 och 2). 
Anledningen till de två olika intervjuguiderna är att vi inte ansåg att de frågor som var 
ämnade för pedagogerna passade för intervjun med talpedagogen. Det har varit 
semistrukturerade intervjuer i samtalsform. Dessa intervjuer har dokumenterats med 
bandspelare. Upplägget har varit att en av oss agerat intervjuare medan den andre har 
fört stödanteckningar och skött bandspelaren.  

De fyra bandinspelade intervjuerna har vi transkriberat i syfte att lättare kunna bearbeta 
materialet. Då intervjusvaren från såväl lärarna, assistenten som talpedagogen var 
väldigt samstämmiga och likartade har vi gjort en gemensam sammanställning av alla 
fyra intervjuer under rubriken Pedagogernas arbete i teorin.  

Under vår observationsperiod på särskolan har vi fört löpande anteckningar som 
dagligen och i direkt anslutning till observationstillfället har renskrivits och diskuterats 
av oss sinsemellan. Dessa anteckningar består av såväl nedskrivna autentiska 
klassrumssituationer som egna minnesbilder och spontana samtal med personalen på 
särskolan. Några av oss utvalda situationer beskriver och analyserar vi i resultatdelen 
under rubriken Pedagogernas arbete i praktiken. Dessa situationer tolkar vi utifrån det 
teoretiska perspektiv som redovisats samt utifrån den information som förmedlats av 
pedagogerna vid intervjuer och spontana samtal. De autentiska situationerna som 
redovisas är utvalda utifrån studiens fyra frågeställningar. 

Etik 
Individskyddskravet 

Som forskare är man skyldig att ta hänsyn till berörda parters integritet. Detta gäller inte 
enbart enskilda individer utan även grupper, organisationer och deras lokalisering. 
Förutom integriteten måste hänsyn även tas till frivillighet, konfidentialitet och 
anonymitet (Bryman 2002, Vetenskapsrådet 2006). Att forskning bedrivs ligger både i 
samhällets och i dess medlemmars intresse, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
det hela är en balansgång.  

Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn 

t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Etik s. 5). 

Beroende på i vilket syfte forskningen bedrivs anses den mer eller mindre legitim. Varje 
forskare måste själv bedöma om det förväntade forskningsresultatet uppväger de 
negativa konsekvenser som möjligen kan uppstå. Alla formulerade regler och riktlinjer 
för ett etiskt förhållningssätt är inte helt entydiga. De kan ge en viss vägledning men 
lämnar också utrymme för egna ställningstaganden (Bryman 2002). Enligt vår åsikt är 
den studie vi genomfört viktig då den kan tillföra pedagoger och andra som kommer i 
kontakt med barn med utvecklingsstörning, insikt och kunskap beträffande barnens 
språkutveckling. Av den anledningen anser vi studiens legitimitet vara styrkt. Självklart 
har vi gjort allt för att följa riktlinjerna för forskningsetiska principer.  
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Vidtagna etiska åtgärder 

Vid första mötet med pedagogerna i särskolan då vi presenterade våra tankar och idéer 
om vår undersökning, informerade vi också muntligt om hur vi planerat att lägga upp 
studien. Efter samtycke och godkännande av rektor, författade vi ett brev som vi 
förmedlade till föräldrar och vårdnadshavare (Bilaga 3). I detta brev presenterar vi oss 
själva och vår forskningsstudie. Eftersom vi i klassrummet enbart observerar barnen 
ansåg varken vi eller pedagogerna på skolan det vara nödvändigt med 
föräldrarnas/vårdnadshavarnas samtycke. I brevet framgår vilka vi är, var vi kommer 
ifrån och vad vi ämnar göra. Vidare framgår tydligt i brevet att uppgifter om personer 
som ingår i undersökningen kommer att behandlas med största konfidentialitet och att 
uppgifterna enbart kommer att användas för forskningsändamålet.  

Inför varje intervju har vi muntligen informerat om intervjupersonens rättigheter att 
själv bestämma över sin medverkan och om att medverkan är frivillig. Vi har även 
informerat om deras rätt att avbryta intervjun om så önskas, och tydliggjort att alla 
uppgifter om intervjupersonen och andra personer som kan komma ifråga kommer att 
behandlas konfidentiellt och enbart användas i denna studie. De berörda pedagogerna 
har informerats om att uppsatsen, när den är färdig, kommer att finnas på 
Lärarhögskolan i Stockholm och på Libris hemsida under uppsök. Detta för att fler som 
är intresserade av ämnet skall kunna ta del av resultaten. Vid sammanställningen har vi 
noga beaktat de etiska krav som ställs när man forskar beträffande anonymisering. Vi 
anser att vi uppfyller de fyra nedan beskrivna huvudkrav som gäller etiska principer för 
forskning (Bryman 2002, Vetenskapsrådet 2006).  

Informationskravet 

De berörda personerna i studien skall av forskaren informeras om undersökningens 
syfte. Att deltagande är frivilligt och vilka moment som kommer att ingå i 
undersökningen skall tydligt informeras om (a.a.). 

Samtyckeskravet 

De berörda personerna i studien har själva rätt att bestämma om de vill medverka eller 
inte. Föräldrars eller vårdnadshavares godkännande och samtycke krävs om deltagaren 
är minderårig (a.a.). 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter som rör de berörda personerna i studien skall behandlas med stor 
konfidentialitet. Alla personuppgifter skall förvaras så att de inte kommer någon 
obehörig tillhanda och åtgärder skall vidtas för att förhindra identifiering av enskilda 
individer eller grupper av individer (a.a.). 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in om berörda personer i studien får endast användas för 
forskningens ändamål (a.a.). 
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TEORETISKT PERSPEKTIV 
Det finns inte mycket forskning och litteratur gällande förhållandet mellan 
språkutveckling och utvecklingsstörning. Med hjälp av några inom den svenska 
forskningens förgrundsgestalters beskrivningar av utvecklingsstörning, samt av andra 
forskares rön angående språkutveckling hos barn i allmänhet, anser vi oss ändå kunna 
dra slutsatser om utvecklingsstörda barns språkutveckling.   

Begåvning och begåvningshandikapp enligt  
Gunnar Kylén 
Vad är begåvning? 

Professor Gunnar Kylén koncentrerar sig i sina böcker Begåvning och 
begåvningshandikapp (1986) och Begåvning hos utvecklingsstörda (1987) på att 
beskriva vad nedsatt begåvning innebär. För att förstå innebörden av ett 
begåvningshandikapp är det viktigt att känna till vad begåvning är. I begåvningen byggs 
en verklighetsuppfattning upp. Denna skapas genom att olika sinnesintryck ordnas. 
Sinnesintrycken delar Kylén (1986, 1987) in i fem olika kategorier, efter rum, tid, 
kvalitet, kvantitet och orsak.  

Rumsuppfattning svarar på frågan var och innebär att man kan skilja på begrepp som 
här och där, bakom och under. Man lär sig hitta i sitt närområde och successivt utvidgas 
rumsuppfattningen till hela världen. 

Tidsuppfattning svarar på frågan när och innebär att man kan skilja på nu, då, sedan 
samt på före och efter. Vartefter utvecklingen fortgår förstår man att tiden kan delas upp 
i veckodagar och månader. Genom att relatera händelser till tid lär man sig att planera. 

Kvalitetsuppfattningen svarar på frågan vad och innebär att man förstår att objekt finns 
och att de även existerar när man inte ser dem. Man lär sig att det finns färger och 
former och man lär sig att de är bestående. Man kan skilja på hund och katt, träd och 
buske.  

Kvantitetsuppfattningen svarar på frågan hur mycket och innebär att man kan skilja på 
mer, mindre, längre, kortare och lika långa. Man kan räkna och förstå begrepp som 
dubbelt, hälften och lika många. 

Orsaksuppfattning svarar på frågan varför och innebär att man kan se samband mellan 
händelser. Man förstår till exempel att om man äter blir man mätt. Man förstår att man 
blir våt om det regnar.  

Verklighetsuppfattningen, som skapas genom våra sinnesintryck, hjälper begåvningen 
att leda tankar och handlingar mot olika mål. Begåvningen utvecklar även ett språk. 
Språket använder vi som stöd för våra tankar och det underlättar för oss att meddela oss 
med varandra. Språket underlättar begripande och opererande och har en mycket viktig 
roll vid kommunikationen människor emellan (Kylén 1986, 1987). 
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Vad är begåvningshandikapp? 

Har man ett begåvningshandikapp har man enligt Kylén (1986, 1987) ofta svårigheter 
att få struktur på verklighetsuppfattningen, att utföra tankeoperationer och att använda 
språk. Begåvningshandikappade har ett mer konkret tänkande, en lägre abstraktionsnivå 
som utvecklas långsammare. En begåvningshandikappad individ strukturerar och 
opererar rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak på ett mer konkret sätt. Individen har en 
ordnad verklighetsuppfattning, men den är enklare och mer konkret än hos 
normalbegåvade. Begåvningshandikappet resulterar i ett mer begränsat perspektiv. 
Utöver abstraktionsnivån på tänkandet har den begåvningshandikappade ett handikapp 
som sitter i korttidsminnet. Om en normalbegåvad individ klarar av att komma ihåg 5-9 
informationsenheter klarar en begåvningshandikappad av högst 3-7 enheter. Kylén 
(1986) poängterar vikten av att begåvningen behöver användas för att utvecklas.  

Kyléns A B C 

Gränsen mellan normalbegåvning och begåvningshandikapp brukar ligga vid 
intelligenskvoten 70, det vill säga 70 % av normal utveckling. Utifrån hur enkel och 
konkret verklighetsuppfattningen är delar Kylén (1986, 1987) in den i olika grader, som 
han kallar för A, B och C vilket motsvarar gravt, måttligt och lindrigt 
begåvningshandikapp. 

A-stadiet: Individens rums- och tidsperspektiv är mycket begränsat. Verkligheten är här 
och nu, det vill säga mycket konkret. Man kan känna igen det som händer ofta och det 
som är vardagliga rutiner. Man kan inte tala men förstår och använder kroppsspråk och 
signaler. Omgivningens lyhördhet är mycket viktig. Man kan inte förstå bilder. Man 
upplever dock känslor och sinnesintryck på samma sätt som alla andra. 

B-stadiet: Individen förstår sin närmiljö som en helhet men saknar fortfarande överblick 
över det frånvarande. Man kan inte reflektera över saker man själv inte upplevt. 
Tidsperspektivet kan omfatta en eller flera dagar och i vissa fall till och med veckor. 
Man lär sig tala och förstå bilder. Begrepp som imorgon kan förstås och man förstår att 
mugg, glas och kopp hör ihop. Man kan lära sig räkna men man kan inte utföra 
räkneoperationer. Förändringar som inte utförs konkret är svåra att förstå.  

C-stadiet: Individen får en allmän uppfattning om tillvaron. Man förstår att det finns 
platser man inte varit på och människor man inte träffat. Uppfattning om dåtid och 
framtid finns. Man kan gå olika vägar men ändå komma fram till samma plats. 
Uppfattningen om dygn, vecka och år klarnar. Man kan räkna hur långt som helst. Man 
kan lära sig att räkna, läsa och skriva. Man har svårt att arbeta med problem där många 
faktorer samverkar. Man kan inte tänka sig hypotetiska situationer. Man har svårt för att 
ändra på något som är gammalt och invant.  

Indelningen kan ses som besläktad med intelligensålderbegreppet. Med intelligensålder 
menas den prestation som är genomsnittlig för en viss ålder. Världshälsoorganisationen, 
WHO, utgår i sin stadieindelning från intelligenskvoten och delar upp på följande sätt:  

Har man en IQ mellan 70 och 50 är man lätt begåvningshandikappad, mellan 50 och 35 
är man måttligt begåvningshandikappad, mellan 35 och 20 är man svårt 
begåvningshandikappad och mellan 20 och 0 är man djupt begåvningshandikappad 
(Kylén 1986). 
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Känslorna dominerar 

Kylén (1986) sammanfattar begåvningshandikappet som att individen har lägre 
korttidsminneskapacitet och lägre abstraktionsnivå i tänkandet. Detta resulterar i 
begränsningar gällande inlärningen. Eftersom abstraktionsnivån i tänkandet är lägre blir 
de inlärda kunskaperna enklare och konkretare, vilket innebär att handlingsoperationer 
och tankeoperationer blir mindre flexibla, beroende på i vilket stadie individen befinner 
sig. 

När begåvningshandikappade ska fatta beslut utgår de från en konkretare och enklare 

verklighetsbild. Detta kan ge problem i situationer där abstraktioner och tankeoperationer krävs 

för en god lösning. Begränsningen i begåvningen innebär att känslorna alltid dominerar 

beslutsfattandet (s.37). 

Enligt Kylén (1986, 1987) är det viktigt att vi förstår hur begåvningshandikappade 
upplever sin omvärld och han poängterar att känslomässigt känner alla, även mycket 
gravt handikappade, den inställning och de attityder andra människor har till den egna 
personen. Det är viktigt att en individ känner grundtrygghet och att känslan av 
existensberättigande är stor. Man måste känna att man har rätt att ha en vilja annars 
kommer man inte att utnyttja de möjligheter som finns.  

Utan vilja att lära används inte de möjligheter till inlärning som finns (Begåvning och 

begåvningshandikapp s.29).  

 

Tre perspektiv på utvecklingsstörning enligt 
Karin Sonnander 
Vad är psykisk utvecklingsstörning? 

Enligt Karin Sonnander, professor vid Uppsala Universitet, är det gemensamma 
karaktäristika för utvecklingsstörning en hämmad förståndsutveckling som kan iakttas 
från barnaåren (Sonnander 1997). Fenomenet utvecklingsstörning kan beskrivas och 
studeras ur olika perspektiv och Sonnander (a.a.) menar att valet av perspektiv påverkar 
vad man ser och hur man ser. 

Företrädare för medicinska ämnen ser en psykisk utvecklingsstörning som en 
konsekvens av en biologisk defekt. Man försöker med hjälp av medicinska diagnostiska 
metoder att fastställa orsaken, sätta in behandling samt utveckla behandlingsmetoder 
och förebyggande åtgärder (Sonnander 1997).  

Enligt Sonnander (1997) är det inom pedagogiken inlärning man fokuserar på. 
Inlärningsförmågan kan variera stort bland personer med psykisk utvecklingsstörning. 
Det centrala inom specialpedagogiken är att utveckla och tillämpa särskilt avpassade 
undervisningsmetoder för barn, ungdomar och vuxna. 

Inom psykologin använder man psykometri*, vilket innebär att man utför 
intelligensmätning med hjälp av begåvningstest, för att beskriva psykisk 
utvecklingsstörning. I det psykologiska perspektivet räknas såväl organiska som sociala 
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faktorer med i bilden. I likhet med utveckling generellt betraktas psykisk 
utvecklingsstörning som en följd av samspelet mellan arv och miljö (Sonnander 1997). 
(Ord med * förklaras i ordlistan.)  

Tre perspektiv 

Det finns, enligt Sonnander (1997), tre perspektiv - analytiska redskap, som definierar 
och avgränsar gruppen med psykisk utvecklingsstörning; det epidemiologiska* 
perspektivet, det relativiserande perspektivet samt det konstruktivistiska perspektivet.  

Det epidemiologiska perspektivet 

Gemensamt för de olika perspektiven inom medicin, pedagogik och psykologi är att 
utvecklingsstörningen betraktas som en biologisk defekt främst i det centrala 
nervsystemet (Sonnander 1997). En sådan defekt kan vara genetisk eller orsakad av 
skador. Att vara psykiskt utvecklingsstörd innebär att man har en hämmad 
förståndsutveckling som kan iakttas från barnaåren. Barn som på grund av olika 
biologiska avvikande tillstånd riskerar att få funktionshinder kallas riskbarn. Dit räknas 
också barn som har en diagnostiserad skada vid födelsen, som med säkerhet kommer att 
medföra bestående funktionshinder. Att olika komplikationer i samband med graviditet, 
förlossning och under den första tiden därefter är relaterade till olika 
utvecklingsavvikelser och funktionshinder är välkänt (a.a.). Det går inte generellt att 
säga att alla personer som utsatts för skada till följd av sjukdom utvecklar 
funktionshinder eller handikapp. Oavsett om skadorna tillförts redan från födseln eller 
om de tillkommit tidigt i livet kan barnen utvecklas mycket olika menar Sonnander 
(1997). Generellt kan man säga att de riskbarn som vuxit upp under ogynnsamma 
förhållanden, socialt och psykologiskt, löper större risk för fortsatta problem. Den 
sociala miljön anses kunna påverka inverkan på risktillståndet både positivt och 
negativt. Detta har forskningen bevisat enligt Sonnander (1997). 

Det relativiserande perspektivet 

Sonnander (1997) beskriver det relativiserande perspektivet med att funktionshindret 
relateras till individens miljö och situation. Det är i mötet mellan alla tre faktorer som 
handikappet kan göras tydligt och kan definieras. Den omgivande miljön räknas som 
statisk och det är individens förmåga eller oförmåga att leva upp till de krav olika 
situationer ställer som mäts och bedöms (a.a.). De personer som utgör gruppen med 
psykisk utvecklingsstörning är, enligt Sonnander (1997), de personer som på grund av 
svag begåvning, samt utifrån det sociala kriteriet bedöms ha behov av hjälp och stöd, 
och som också erhåller särskilda insatser med anledning av detta. Till personer med 
svag begåvning räknas de som har en intellektuell förmåga som understiger 
begåvningsgenomsnittet, det vill säga en IQ lägre än 70, en kritisk gräns fastställd av 
WHO. Genom epidemiologiska undersökningar har man fått bekräftat att ca två procent 
av befolkningen är psykiskt utvecklingsstörda (Sonnander 1997).  

Det konstruktivistiska perspektivet 

Psykisk utvecklingsstörning förklaras av Sonnander (1997) ha sin grund i sociala 
konstruktioner snarare än som ett objektivt fenomen. Det fenomen som vi valt att kalla 
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för psykisk utvecklingsstörning gäller, enligt det konstruktivistiska perspektivet, endast 
för att vi valt att kategorisera individer i termer av psykometriska värden och andra 
sociala värden. Enligt Sonnander (1997) grundas den psykometriska definitionen av 
psykisk utvecklingsstörning på testresultat där en svag prestation är det grundläggande 
kriteriet. Dessa begåvningstest kan också fungera som urvalsinstrument för 
skolväsendet. När det gäller det sociala kriteriet, det som handlar om anpassning och 
hur individen lyckas möta de krav som samhället ställer, kan ett motsvarande 
resonemang föras där skalor och checklistor används för bedömningen. Vilka personer 
eller grupper som samhället väljer att särskilja och särbehandla beror på hur samhället 
har byggt upp sina hjälpsystem och på vilken hjälp och vilket stöd som erbjuds de 
personer som uppfyller kriterierna. Avgränsningen sker utifrån samhälleliga syften och 
behov med hjälp av kriterier som man enats om (a.a.).  
 

Utvecklingsstörning och psykisk störning enligt 
Carina Gustafsson 
Vad är utvecklingsstörning? 

Carina Gustafsson, legitimerad psykolog och doktorand vid institutionen för psykiatri 
vid Uppsala Universitet, skriver i sin artikel Utvecklingsstörning och samtidig psykisk 
störning - en kunskapsöversikt (1997) att begreppet utvecklingsstörning betecknar en 
person som under sin utvecklingstid har fått en avsevärd och varaktig nedsättning av 
sina sinnesfunktioner. Det är bara intelligensen som är begränsad, övriga psykiska 
förmågor som emotion, motivation och identitet (självuppfattning) behöver inte vara 
nedsatta. Utvecklingsstörningen är alltså enligt Gustafssons mening ingen sjukdom. 

Vad är psykisk störning? 

Psykisk störning innefattar, enligt Gustafsson (1997) svåra störningar i beteende, 
känslor, tankeprocesser samt sociala och mellanmänskliga relationer. Det finns många 
olika typer av psykiska störningar som utvecklingsstörda brukar drabbas av så som 
affektiva störningar* personlighetsstörningar, ångeststörningar, psykotiska störningar* 
och självskadande beteende (a.a.).  

Komorbiditet mellan utvecklingsstörning och psykisk störning 

Gustafsson menar (1997) att i och med att de utvecklingsstördas psykiska välbefinnande 
har uppmärksammats i högre grad har det gjorts en mängd studier där psykopatologi* 
hos utvecklingsstörda varit i fokus. Förekomsten av psykiska störningar hos 
utvecklingsstörda är enligt resultaten mycket högre i jämförelse med övrig befolkning. 
Det finns dock problem då prevalenssiffrorna* varierar betydligt. Detta kan bero på 
skillnader i definitionen av utvecklingsstörning, psykisk störning och kombinationen av 
dessa vilket kan leda till svårigheter att identifiera rätt personer. Det kan också bero på 
skillnader i urvalsmetoder då man kan ha använt olika förfaringssätt att välja ut sin 
undersökningsgrupp (a.a.).  
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Diagnostik 

Gustafsson (1997) menar att det faller sig naturligt inom vård och omsorg av 
utvecklingsstörda att uppmärksamma och ta den utvecklingsstördes psykiska lidanden 
på allvar. Det uppstår ofta en mängd frågor i utredningen av orsaken till de aktuella 
besvären då de utvecklingsstörda har svårigheter att själva berätta om sina symptom och 
behov. Det behövs därför en bred och integrerad diagnostik som tar hänsyn till 
samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala bakgrundsfaktorer för att 
individens beteende och symptom skall kunna sättas i sitt rätta sammanhang (a.a.). 
Anledningen till utagerande beteende, aggressivitet och självdestruktivitet kan vara att 
individen lider av en depression. Det här kan lätt förbises hos utvecklingsstörda då de 
själva inte kan ge uttryck för sitt problem. Detta kan få stora följder för de 
utvecklingsstörda personernas välbefinnande och allmänna situation (a.a.). Reaktiva 
psykoser*, anpassningsstörning och andra krissituationer är andra psykiska störningar 
som sällan berörs trots att utvecklingsstörda är mer utsatta för komplicerade och 
stressande situationer i sin vardag, situationer som kan utlösa dessa psykiska störningar 
och beteendeproblem (a.a.). 

Vad som är orsak till psykisk störning vet man inte med säkerhet. De flesta anser dock, 
enligt Gustafsson (1997) att det har med biologiska riskfaktorer och psykologiska 
stressfaktorer att göra.  

Kompetens och samordning 

För behandling och övriga insatser för de utvecklingsstörda behövs ett brett perspektiv. 
Det krävs kompetens från psykiatrins, habiliteringens och kommunens verksamheter för 
att utreda, planera och samordna insatser. Ett kunskapsutbyte mellan dessa 
verksamheter är enligt Gustafsson (1997) nödvändigt för kunskapsutveckling när det 
gäller utvecklingsstörning och samtidig psykisk störning i kombination. I Europa och 
USA har speciella enheter för att tillgodose utvecklingsstördas behov av vård och 
behandling byggts upp utanför den ordinarie hälso- och sjukvården. Där finns 
specialister, både medicinskt och psykologiskt, med specifik kompetens inom området 
utvecklingsstörning och psykisk störning. Det är något vi, enligt Gustafsson, saknar 
men absolut behöver i Sverige (a.a.). 

 

Psykisk utvecklingsstörning och genetik enligt 
Karl-Henrik Gustavson 
Vad är psykisk utvecklingsstörning? 

Karl-Henrik Gustavson, professor vid avdelningen för klinisk genetik vid Uppsala 
Universitet sammanfattar psykisk utvecklingsstörning som en hämmad 
förståndsutveckling som har drabbat en hjärna i utveckling (Gustavson 1997). En 
psykisk utvecklingsstörning baseras på anamnes* utvecklingsbedömning och 
psykometrisk diagnostik. Den psykometriska definitionen grundas på resultat av 
begåvningsprov där IQ används som mått. Om IQ är mellan 50 och 70 klassas det som 
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en lätt utvecklingsstörning, om IQ är mindre än 50 klassas det som en svår 
utvecklingsstörning (a.a.). Den sociala definitionen av psykisk utvecklingsstörning 
innebär att individen inte klarar av de krav som samhället ställer. Ett ytterliggare sätt att 
definiera psykisk utvecklingsstörning är genom administration. De personer som är i 
behov av särskilda åtgärder genom samhällets omsorgsorganisation för omvårdnad, 
utbildning och försörjning räknas som utvecklingsstörda (Gustavson 1997). 

Fragil- X syndrom 

Enligt Gustavson (1997) är det betydligt vanligare med lätt psykisk utvecklingsstörning 
hos pojkar än hos flickor. Anledningen kan förklaras genom prenatala* orsaksfaktorer 
vilka fördelar sig på kromosomrubbingar, vanligen Downs syndrom och fragil-X 
syndromet. Fragil-X syndrom är en DNA och kromosomförändring som kan ge varierad 
grad av utvecklingsstörning (a.a.). Den drabbar ca en pojke av 4000. En flicka av 4000 
är bärare av anlaget, men endast 20 procent av dem får syndromet. Orsaken till fragil-X 
är en förändring i moderns ena X-kromosom där ett DNA segment mångfaldigats i allt 
för stort antal. Sjukdomen är ärftlig och ärvs enligt ett komplicerat mönster. Pojkar med 
syndromet blir utvecklingsstörda. Framför allt försenas deras talutveckling. 
Utvecklingsstörningen yttrar sig i svårigheter att lära sig saker och att förstå vad andra 
menar. Även koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, läs- och skrivsvårigheter och 
kamratproblem är vanliga följder. Dessutom kan autistiska symtom förekomma 
(Gustavson 1997). 

 

Downs syndrom enligt Göran Annerén  
Göran Annerén, professor vid Uppsala Universitet menar att den vanligaste diagnosen 
vid förståndshandikapp är Downs syndrom (Annerén 1997). En stor utveckling har skett 
under 1900-talet. I och med att samhällets syn på förståndshandikappade har förändrats 
har träningen, det pedagogiska omhändertagandet och den medicinska kunskapen och 
vården förbättrats (a.a.). Detta har lett till att medellivslängden, som enligt Annerén 
beräknas till 57 år, har stigit hos personer med Downs syndrom. Det har även lett till en 
förbättrad intellektuell utveckling hos dessa personer. Förr var det ovanligt att personer 
med Downs syndrom lärde sig läsa men rapporter från USA visar att med rätt 
pedagogisk träning har man fått 75 procent av barnen att bli läskunniga. Utvecklingen 
har haft stor betydelse för livskvaliteten hos personer med Downs syndrom (a.a.).  

Vad är Downs syndrom? 

Redan år 1866 beskrev John Landon Down de syndrom som kom att kallas för Downs 
syndrom (Annerén 1997). Landon Down trodde att Downs syndrom berodde på en 
återgång till en lägre stående mongoloid ras, därför har tillståndet även kallats 
mongolism. Först år 1959 kunde man visa att Downs syndrom beror på en extra 
kromosom 21 (trisomi 21). Kromosom 21 innehåller ca 1000 anlag och man kunde 
därför inte säga hur alla dessa anlag tillsammans orsakade Downs syndrom. Under de 
senaste tio åren har man kommit fram till att det troligen är ett fåtal av anlagen på 
kromosom 21 som i överdos kan orsaka Downs syndrom (Epstein 1986 i Annerén 
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1997). Man tror att det är ett 20-tal anlag som kan ha betydelse. Det har gjorts stora 
forskningsinsatser för att finna de anlag som leder till de specifika problem som Downs 
syndrom medför (Annerén 1997).  

Hur påverkas kroppen? 

Hjärtat 

Annerén (1997) skriver att hälften av de med Downs syndrom har ett medfött hjärtfel. 
Dessa hjärtfel kräver operation i så tidigt stadium som möjligt. Opererar man före sex 
månaders ålder blir utgången betydligt förbättrad. 

Ögonen 

Det är väldigt vanligt med avvikande ögonrörelser vid Downs syndrom (Annerén 1997). 
Så många som 70 procent av barnen har brytningsfel och behöver glasögon. En till tre 
procent av barnen har medfödd grå starr, detta måste åtgärdas innan tre månaders ålder 
annars riskerar barnet att bli blint. De flesta personer med Downs syndrom utvecklar grå 
starr redan vid 20 års ålder (a.a.). 

Hörseln 

Ett annat stort handikapp enligt Annerén (1997) är hörselproblem. Mellan 50 och 70 
procent av individer med syndromet har hörselproblem. Ett dåligt utvecklat skelett i 
mellanansiktet resulterar i vätska bakom trumhinnorna vilket leder till en dysfunktion i 
mellanörat. Dessutom är barnen infektionsbenägna och drabbas ofta av 
öroninflammationer (a.a.).   

Övrigt 

Enligt Annerén (1997) har åtta procent av barn med Downs syndrom ett medfött hinder 
i tarmen som också måste åtgärdas direkt efter födseln. Förstoppning är vanligt vid 
Downs syndrom och antagligen beror det på muskelslapphet. 

Ungefär hälften av barnen med Downs syndrom är infektionsbenägna på grund av 
immunologiska problem. Det är därför viktigt att ge ett fullständigt vaccinationsskydd, 
frikostiga behandlingar med antibiotika samt att erbjuda barnen en allsidig kost (a.a.).  

Barnleukemi är 20 till 30 gånger vanligare vid Downs syndrom (a.a.). 

Autoimmunologiska sjukdomar vilka innebär att det bildas antikroppar mot de egna 
organen, är ett annat stort problem (a.a.). 

Personer med Downs syndrom är, enligt Annerén (1997), kortvuxna, det skiljer cirka 20 
cm i jämförelse med övrig befolkning, vilket kan bero på sköldkörtelhormonbrist eller 
glutenintolerans. Detta kan behandlas och en tidig upptäckt är därför viktig. 

Ett annat problem är tidigt åldrande och demensutveckling. Alla med Downs syndrom 
har vid 35 års ålder förändringar inne i hjärnan, oskiljbara från de förändringar som är 
kända vid Alzheimers sjukdom. Demensutvecklingen, som kallas Downs 
syndromdemens, sker dock senare. Downs syndromdemens är svårt att skilja från 
depressivitet som också är ett vanligt problem hos unga vid Downs syndrom (Annerén 
1997).  
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Begåvning och Downs syndrom enligt Irene 
Johansson 
Vad är utvecklingsstörning? 

Irene Johansson, professor i specialpedagogik vid Karlstad Universitet, menar i sina 
artiklar Ett samtal om språkutveckling före skolålder (1997) och Språkträning av barn 
med stora inlärningsproblem (1997) att samma fenomen ofta tillskrivs olika namn. Det 
som andra kallar för begåvningshandikapp, förståndshandikapp, subnormal begåvning 
och mental retardation, kallar hon för utvecklingsstörning. Hon menar att orden används 
på ett likartat sätt även om betydelserna kanske inte är helt identiska. Anledningen till 
detta kan enligt Johansson vara att orden har en negativ innebörd för många människor. 
För Johansson betecknar ordet utvecklingsstörd förhållandet mellan en störning i 
barnets utveckling och ett handikapp som vuxen (a.a.).  

Vad är begåvning? 

Begåvning är enligt Johansson (1997, 1997) ett redskap för bearbetning av information 
och lagring av kunskaper och erfarenheter. Detta redskap arbetar med olika grader av 
effektivitet beroende på egenskaper som hastighet, komplexitet, abstraktion, flexibilitet, 
kreativitet och tillgång till olika strategier. Utifrån hur man handlar eller det beteende 
man uppvisar blir man bedömd som normalbegåvad eller utvecklingsstörd. Som individ 
förväntas man kunna anpassa sitt beteende och handlande till olika situationer, det här är 
något som utvecklingsstörda inte alltid klarar av. Samhället betraktar, enligt Johansson 
(1997,1997), höga IQ poäng som det mest värdefulla hos en individ. Men för 
möjligheten att leva ett gott liv finns andra viktiga faktorer utöver språklig och logisk 
begåvning. En del individer kan ha större begåvning vad gäller att uppfatta andra 
individers känslor, upplevelser och avsikter än andra. Att kunna känna empati, så kallad 
interpersonell begåvning, mäts inte med IQ test, men kan vara minst lika viktig för ett 
gott liv (a.a.).  

Hur arbetar begåvningen? 

En förenklad bild av begåvningens arbete kan göra det möjligt för oss att förstå den 
enskilda individens svårigheter vid utvecklingsstörning. Bilden visar många orsaker till 
utvecklingsstörning som Johansson (1997) sammanfattar under rubrikerna perception, 
kognition och motorik.  

Perception 

Perception* är enligt Johansson (1997) att kunna rikta uppmärksamhet mot det som är 
viktigt både i helhet och i detalj, att kunna bearbeta intryck och att ha ett korttidsminne 
rymligt nog för att uppsamla intryckens delar. Storlek och hastighet i korttidsminnets 
kapacitet har stor betydelse för hur snabb eller långsam perceptionsprocessen blir. Ju 
mer planerat sökandet efter information är desto effektivare blir det. För att få 
information från yttervärlden använder vi våra sinnen, känsel, syn, hörsel, smak och 
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lukt. Från vår inre värld, det vill säga vår egen kropp, får vi information om hunger, 
törst, trötthet, känslo- och hälsotillstånd och musklernas arbete. Barn med 
utvecklingsstörning i form av Downs syndrom har perceptionsproblem. Dessa barn 
uppfattar hörsel, syn och känselintryck på ett annat sätt än vad de flesta av oss tror. De 
har störst problem med hörselintryck, även om hörseln är god, men också med syn och 
känselintryck. Dessa störningar kan uppträda enskilt eller i samspel med varandra. 
Vanligt för barn med Downs syndrom är att de inte aktivt söker ny information utan 
fortsätter hellre att bearbeta gamla intryck som om de vore nya. Att uppfatta detaljer i 
omgivningen är också något som är svårt för barn med Downs syndrom (a.a.). 

Kognition 

Kognition* är enligt Johansson (1997) en vidarebearbetning av perceptionen som 
innebär att man tolkar och förstår det man upplevt. Denna process sker i tankarna, i nära 
samarbete med minnet. Vanligt vid utvecklingsstörning är minnessvårigheter. Hos barn 
med Downs syndrom kan det finnas många varianter och det kan gälla både 
korttidsminnet och långtidsminnet. Det är svårt, och tar långt tid för dessa barn, att hitta 
rätt i minnet. Kognitionens arbete kan mätas i mentalt tempo, det vill säga den tid det tar 
att ta in intryck, bearbeta dem, hitta i minnet och mobilisera ett svar. Barnets mentala 
tempo kan vara svårt för omgivningen att anpassa sig till, men det är nödvändigt att 
göra det. Om anpassningen uteblir menar Johansson (1997) att barnet kan bli 
bombarderat av intryck, vilket innebär att barnet inte har en chans att bearbeta ett 
intryck innan nästa matas in. 

Motorik 

Beteende är enligt Johansson (1997) en handling och för att en handling ska komma till 
stånd fordras motorik. Varje rörelse måste initieras och planeras, detta är hjärnans 
arbete. Barn med Downs syndrom har motoriska svårigheter. De har svårt att samordna 
rörelser och att genomföra dem med den precision och hastighet som krävs. Främst 
tänker man kanske på den grova motorikens rörelser men för många barn orsakar 
finmotoriken större problem. Många barn skulle kunna tala och skriva på ett ganska bra 
sätt om det inte vore så svårt att styra den fina motoriken i handen, ögat och talorganet 
(a.a.).  

Inlärning och Downs syndrom 

Sambandet mellan inlärning och utvecklingsstörning uppfattas enligt Johansson (1997) 
olika. I flera länder talar man idag om barnens svårigheter i termer om 
inlärningsproblem istället för att tala om utvecklingsstörning. Barn med Downs 
syndrom har inlärningssvårigheter. Lusten till inlärning, längtan efter kunskap och 
utveckling, att tro på sig själv och att uppleva tillfredsställelse under inlärningens gång 
är viktiga faktorer för inlärningen. Barn med Downs syndrom kan ha en pessimistisk 
syn på sig själva som lärande individer (a.a.). De saknar uthållighet, motivation och 
vilja för uppgifter som de ännu inte kan. Även om livsvillkoren för människor med 
Downs syndrom har förändrats till det bättre lever fördomar och negativa attityder kvar. 
Vi söker enligt Johansson (1997) bekräftelse på det vi redan tror oss veta, snarare än att 
försöka finna andra sätt att se på samma sak. Istället för att lyfta fram förmågor hos 
människor med Downs syndrom fokuserar vi på oförmågorna. Det gäller för vuxna och 
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pedagoger att få barn med Downs syndrom att uppleva att det är mödan värt att 
anstränga sig. Det gäller att göra inlärningen rolig eftersom barnet måste arbeta hårt för 
att lära sig saker som andra barn har lätt för att lära (a.a.).  

 
Utmaningen för alla vuxna med ett pedagogiskt intresse blir att försöka tillrättalägga 

verkligheten så att barnens annorlunda bearbetning ändå resulterar i en produkt som tillåter ett 

så gott liv som möjligt ( Downs syndrom en bok för föräldrar och personal s.86) 

Språklig utveckling och Downs syndrom 

Forskningen visade redan för trettio år sedan att talet inte är det bästa språkredskapet för 
barn med Downs syndrom (Johansson 1997). Då dessa barn har speciella svårigheter att 
bilda tal är det orättvist att bedöma deras språkliga utveckling med ledning av deras tal. 
Den språkliga utvecklingen är mer avancerad än deras talutveckling. Därför bör barnen 
så tidigt som möjligt erbjudas ett visuellt baserat språkligt redskap. Ofta föreslår man 
tecken som komplettering och alternativ till talet. Teckenanvändningen påskyndar 
barnets språkutveckling och de har lättare att göra sig förstådda av andra människor som 
också kan använda tecken (a.a.). Forskning har visat, enligt Johansson (1997), att tidigt 
insatt språkstimulering för barn med Downs syndrom är gynnsamt för barnens totala 
utveckling. Ibland kan det dock vara så att barnen har språkliga kunskaper som de inte 
använder av den anledningen att de inte inser nyttovärdet av språket. Från att från 
början ha varit den viktigaste kommunikationskanalen intar tecknen så småningom en 
sekundär roll, men förblir ett vikigt redskap. För barn med hörselnedsättningar, vilket 
barn med Downs syndrom ofta har, har tecknen en ännu större betydelse. Vuxna kan i 
språkliga möten med barnen ha svårt att lägga sig på rätt nivå. Ofta anpassar de sig efter 
hur barnen talar och inte efter hur de förstår, tänker och minns. Risken med detta är att 
barnets språk stagnerar istället för att utvecklas framåt (a.a.).  

 

Vad är språk? 
Det finns enligt F.D. Karin Milles (muntlig källa) två vanliga synsätt på vad språk är. 
Man talar om språkbruk och språksystem. Språkbruket står för språket som funktion 
eller handling, till exempel två individer som talar med varandra. Med språksystem 
menas den struktur och det mönster som finns medfött i individens hjärna. Milles 
förklarar språksystemet som en universell grammatik (a.a.). Nedan följer en förklaring 
av språket som system.  

Språksystem    

Språket som system indelas i olika nivåer enligt Karin Milles (muntlig källa).  

Fonologi 

Fonemen är de enskilda betydelseskiljande språkljuden. När man definierar fonemen 
handlar det om hur och var i munnen vi bildar dem. Karin Milles (muntlig källa) menar 
vidare att en språkstörning som drabbar det fonologiska delsystemet ofta genererar 



 

 24

uttalsstörningar. Med fonologisk medvetenhet menar Frost (2002) att man kan urskilja 
olika ljud och därmed analysera fonemiska delar i ord. Det är oerhört viktigt att man 
förstår hur ett ord byggs upp för att klara läsinlärningen. Fonologisk medvetenhet 
uppnår man genom olika språkliga övningar och lekar, till exempel genom rim och 
ramsor, att dela upp ord i stavelser, finna och sedan byta ut första ljudet i ett ord. Frost 
(2002) menar vidare att det finns ett tydligt samband mellan att lära sig barnramsor, 
rimfärdighet och fonemmedvetenhet, och att det dessutom finns ett samband mellan de 
två senare färdigheterna och läsning. Fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att 
kunna avkoda ett ord. 

Nyckeln till koden ligger i insikten om att talets ljud representeras av bokstavstecken: Om man 

kombinerar dessa tecken på speciella sätt, representerar dessa kombinationer samma innehåll 

som kan återfinnas i talspråket (Läsundervisning Praktik och teorier s.79). 

För att behärska ett alfabetiskt språksystem måste man kunna flytta uppmärksamheten 
mellan det formmässiga och det innehållsliga och på så sätt skapa en förbindelse mellan 
ordens språkljud/bokstavstecken och ordens innehåll. Om man får tidig träning i att 
flytta uppmärksamheten har man lättare för att senare lära sig läsa (Frost 2002).  

Morfologi 

Morfemen är språkets minsta betydelsebärande enhet. Olika morfem tillför orden olika 
betydelse. Till exempel får ordet stol en annan betydelse om man lägger till morfemen -
ar, -ar-na, -ar-na-s. Morfemen är viktiga ledtrådar när vi tolkar språket. De hjälper oss 
att förstå strukturen och helheten (Bolander 2004). Karin Milles (muntlig källa) menar 
att en språkstörning som drabbar det morfologiska delsystemet ofta genererar 
svårigheter att böja ord.  

Semantik 

Maria Bolander (2004) hävdar att ord kan ha flera olika betydelser. Ibland har orden 
olika betydelse för olika människor. Ett ordförråd kan ses som ett system med relationer 
mellan orden, en slags kategorisering, och ordens betydelse kan ses som över eller 
underordnade. Ett vidare begrepp som hund blir överordnat det mer specifika begreppet 
dvärgpudel. Karin Milles (muntlig källa) menar att en språkstörning som drabbar det 
semantiska delsystemet ofta genererar svårigheter att kategorisera. Det kan också 
resultera i ett litet ordförråd.  

Syntax 

Syntaxen handlar om hur vi sätter ihop orden till fraser, satser och meningar, och vilka 
regler som styr. De flesta barn utvecklar en god syntaktisk förmåga på sitt modersmål 
per automatik. Om en språkstörning har drabbat det syntaktiska delsystemet genererar 
det ofta stora problem med att förstå och bilda komplicerade meningar enligt Karin 
Milles (muntlig källa).  

Pragmatik 

Pragmatiken handlar om hur man använder språket. Språket måste anpassas utifrån 
olika situationer. Språket är också fullt av underförstådda budskap och metaforer, vilket 
kan uppfattas som helt obegripligt om man inte behärskar pragmatiken. Karin Milles 
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(muntlig källa) beskriver vidare att om man har problem med pragmatiken så har man 
problem med att förstå diskrepansen mellan det man säger och den handling man menar 
skall göras. Ett exempel är att ett uttryck som Kan du kasta ett öga på det här? kan 
tolkas som att man faktiskt fysiskt skall utföra handlingen att kasta ett öga. Man kan 
också ha problem med att förstå ironi.  

 

Språkrelaterade funktionshinder 
Begränsad arbetsminneskapacitet 

Enligt Mats Myrberg (in press) har arbetsminneskapaciteten en avgörande betydelse för 
språkförståelsen. För att komma ihåg instruktioner, olika delar i en lång mening, delsteg 
vid huvudräkning krävs ett arbetsminne. Om arbetsminneskapaciteten överbelastas är 
risken stor att minnet fallerar. Har man begränsningar i både ordförrådet och 
arbetsminnet kan det räcka med ord med fler än två stavelser för att överbelasta 
arbetsminneskapaciteten. Detta kan enligt Myrberg (in press) medföra svårigheter i att 
läsa hela meningar. I arbetsminnet lagras och manipuleras tillfällig nödvändig 
information som behövs för individens språkförståelse, inlärning och resonerande. Ett 
begränsat arbetsminne påverkar med andra ord den språkliga informationsbearbetningen 
och därmed elevens förmåga till inlärning. Arbetsminnesproblem kan också påverka 
elevens egna språkliga produktion. Elevens associationsproblem, 
koncentrationsproblem och svårigheter att tolka och läsa av lyssnaren gör deras språk 
mer svårbegripligt än andra elevers (Myrberg in press). 

Språklig fattigdom 

Den språkliga och den kognitiva utvecklingen följs åt mer eller mindre parallellt enligt 
Per Linell (2003). I och med att de praktiska, perceptuella och kognitiva erfarenheterna 
av verkligheten utökas, framtvingas därmed ett behov av nya språkliga uttryck med 
därtill hörande begrepp och semantiska regler, och vice versa. Linell (2003) menar alltså 
att individens språk och individens kunskaper och erfarenheter om verkligheten har ett 
intimt samband. Ibland kan obalans uppstå mellan de språkliga och de kognitiva 
förmågorna. Det kan då leda till språklig fattigdom, vilket innebär att språket är 
underutvecklat i förhållande till den kognitiva, emotiva och sociala utvecklingsnivån. 
Individen förmår inte uttrycka vad han/hon vet eller känner. Detta får negativa 
konsekvenser för språket och kommunikationen (a.a.).     
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RESULTAT 

Skolan och dess närmiljö   

Någonstans norr om Stockholm ligger en skola vilken byggdes och startades i slutet av 
1960-talet. Skolan är situerad centralt i ett bostadsrättsområde och har goda 
kommunikationer till kranskommuner. Den ligger i direkt närhet till ett stort centrum, 
ett bibliotek och en sport- och simhall. Utöver skolans centrala belägenhet finns naturen 
direkt inpå knuten med möjlighet till skogsvistelser, lek och motion. Skolan som drivits 
i kommunal regi fram till år 2001 är numera en fristående skola och skolan omfattar 
årskurs F-9 med homogena klasser. Skolans elevantal är cirka 520 elever. Skolans 
arkitektur är i form av separata längor med korridorliknade skolgårdar emellan. Ena 
sidan av skolan gränsar mot ett skogsparti och i övrigt är skolan omgärdad av 
bostadsområdet. Eleverna har tillgång till gymnastiksal, textil- och träslöjdsal, bildsal, 
musiksal samt egen matsal vari alla skolans elever äter. I denna skola finns möjlighet till 
fritids för alla barn upp till år 3. På skolan finns också en grundsärskola från år F-10.   

Grundsärskolan 

I grundsärskolan går de elever som inte förväntas kunna uppnå den obligatoriska 
grundskolans mål på grund av en utvecklingsstörning. I grundsärskolan har man valt att 
dela upp eleverna på två enheter. Den ena innefattar år F-6 och den andra år 7-10. 
Särskolan är en egen skolform men bedrivs i nära anslutning till grundskolan. Lokaler 
som gymnastiksal, bildsal, slöjdsalar, musiksal och matsal nyttjas av alla elever på 
skolan oavsett skolform. Elever från särskolan såväl som elever från grundskolan har ett 
gemensamt Elevråd på skolan. I arbetet med att främja kamratskapen, att barn från 
särskolan möter barn från grundskolan, har skolan arbetat fram något som de kallar 
Mötesplatsen. Regelbundet träffas representanter från skolans alla klasser för att 
diskutera EQ-frågor med varandra under en lärares handledning. Fritidsverksamheten 
riktar sig både till grundskolans barn och till särskolans barn. Ingen åtskillnad i 
grupperna görs. Denna undersökning är en fallstudie över den enhet på särskolan som 
har barn från år F-6. 

 

Grundsärskolan år F-6 
Lokalerna 

Särskolans lokaler består av kapprum, två klassrum, två mindre studierum, ett 
kombinerat kök och uppehållsrum samt ett litet kapprum för personalen. I ett av 
klassrummen samt i de små studierummen finns tillgång till datorer. Alla barn har en 
egen arbetsbänk i något av rummen. Bänkarna är placerade så att eleverna har ett eget 
utrymme, ingen arbetsplats är precis bredvid den andra. Några av barnen sitter i ett av 
de mindre rummen. Enligt pedagogen är det svårt för barnen att koncentrera sig och 
därför har man valt denna möblering. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur barnen 
fungerar ihop och till deras utvecklingsståndpunkt vid placeringen.  
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Personalen 

På enheten arbetar två lärare, två assistenter och en talpedagog. Enheten är indelad i två 
grupper utifrån barnens ålder, och utifrån barnets aktuella utvecklingsnivå. En lärare 
och en assistent ansvarar vanligtvis för respektive grupp. Lärarna är två jämnåriga 
kvinnor i femtioårsåldern. De har arbetat tillsammans på enheten i fem år, och båda två 
har dessutom mångårig erfarenhet av arbete på såväl förskola som grundskola. De har 
förskolelärarutbildning med erfarenhet från arbete med kommunikationsstörda barn på 
en specialförskola, respektive fritidspedagogutbildning och 40 poäng i 
specialpedagogik. Båda assistenterna som arbetar på särskolan har barnskötarutbildning. 
Den ena av de två har förutom arbete på förskola drivit ett eget familjedaghem och 
arbetar sedan sex år tillbaka som assistent i skolan, varav de senaste fyra i särskolan. 
Talpedagogen arbetar på särskolan en dag i veckan. Hon har varit yrkesverksam i 44 år 
och är utbildad lågstadielärare, särskolelärare och talpedagog. Under nästan hela hennes 
yrkesverksamma tid har hon arbetat med särskolebarn. 

Eleverna 

Särskolan år F-6 består av 12 elever som är indelade i två grupper. Den ena gruppen, 
vilken vi hädanefter i detta arbete kommer att benämna som den lilla gruppen, består för 
närvarande av fem barn i skolår 2-4. Det är två pojkar och tre flickor. De fem eleverna 
har alla en utvecklingsstörning, till exempel har en av eleverna Downs syndrom och en 
annan Cortical Visual Impairment, CVI*. Dessa yttrar sig dock på olika sätt beroende 
av graden och arten av utvecklingsstörning. Utöver utvecklingsstörning finns det i 
gruppen också tilläggsdiagnoser som autism och språkstörningar. Den andra gruppen, 
vilken vi hädanefter i detta arbete kommer att benämna som den stora gruppen, består 
för närvarande av sju barn i skolår 4-6. Det är tre flickor och fyra pojkar. Även i denna 
grupp har barnen olika former av utvecklingsstörning, till exempel fragil-X och 
tilläggsdiagnoser som, autism, ADHD, vattenskalle, Crouzons syndrom, gomspalt och 
språkstörningar.   

Lokal arbetsplan i svenska 

Den obligatoriska särskolans kursplan i svenska har brutits ned till en lokal arbetsplan 
(Bilaga 4). Målen i denna arbetsplan är att eleven skall kunna: 

- läsa en enkel text och förstå den 

- skriva bokstäverna i alfabetet med stora och små bokstäver 

- stava enkla ord med hjälp av ljudning 

- tala i en liten grupp   

 

Dagliga rutiner 
Nedan följer en sammanställning av de dagliga rutiner som vi under vår observationstid 
kunde se på särskolan. Våra tolkningar och reflektioner har sin grund i det teoretiska 
perspektivet och i pedagogernas utsagor.  
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Ankomst till skolan 

Nästan alla elever i grundsärskolan anländer till skolan med färdtjänst. Vid ankomsten 
väntar en av assistenterna på eleverna och tillsammans gör elever och assistent sällskap 
till klassrummet.  

Kontaktboken 

Varje elev har en bok som fungerar som en kontaktbok mellan föräldrar och pedagoger. 
Boken är viktig för alla parter. I och med att barnen anländer till skolan med färdtjänst 
träffas inte föräldrar och pedagoger dagligen. I boken skriver föräldrarna om det har 
hänt något speciellt, till exempel om eleven sovit väldigt dåligt eller annat som är viktigt 
för pedagogerna att veta för att i så stor mån som möjligt kunna förstå elevens humör 
och beteende. Barn med utvecklingsstörning blir påverkade och har känslor som vilket 
barn som helst när något speciellt händer, men de kan ha svårt att själva berätta om 
känslor och händelser. I boken kan föräldrarna även informera om händelser såsom 
läkarbesök eller annan frånvaro. Eleverna i särskolan har till skillnad från andra elever 
vanligtvis en mindre minneskapacitet, vilket resulterar i att de har svårt att komma ihåg 
saker. Pedagogerna vittnar om att boken är viktig och fungerar som en länk i båda 
riktningarna. Den ger dem möjlighet att ha en dialog med hemmet och det som händer 
där. Dock föredrar oftast pedagogerna att ringa till föräldrarna i de fall något speciellt 
inträffat.  

Samling 

Musikstund - Observation 

När skolklockan ringer ställer alla barn upp sig på ett led och hälsar och tar pedagogen i 
hand innan de går in i klassrummet. Varje dag börjar med att alla elever tillsammans har 
en samling. Barnen sitter på pallar i en ring och får börja med att lyssna på musik en 
stund.  

Tolkning 

Syftet med detta är att barnen skall komma till ro och musik är något som får dessa barn 
att bli lugna. När musiken stängs av brukar pedagogen fråga barnen vilken sorts musik 
de just lyssnat på samt vilka instrument de kunde höra. Barnen övar sin hörsel i försöket 
att urskilja och känna igen instrumentens olika läten. Vidare lär barnen sig att sätta ord 
på olika musikstilar och lära sig musikens olika genrer. Här tränar barnen sin 
semantiska förmåga.    

Nallar och mannekänguppvisning - Observation 

Precis som i alla klasser har eleverna ofta med sig eller på sig något nytt. Detta tar 
pedagogen vara på. Ofta uppmuntrar hon en elev som har fina kläder på sig att berätta 
var de är inköpta, vem de fått dem av och att gå en liten mannekängrunda i ringen. Detta 
är något som uppskattas väldigt mycket av barnen. Har någon med sig en liten nalle, 
annan leksak eller bok får barnen gå runt i ringen och visa upp dylikt. Även här 
uppmuntrar pedagogen barnet att berätta om saken för kamraterna. Sedan ber hon barnet 
att gå ut i hallen och lägga ned leksaken i skolväskan.  
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Tolkning 

Syftet med att uppmuntra barnen på detta sätt är att pedagogerna tycker att det är enormt 
viktigt att fånga varje tillfälle till språklig aktivitet och kommunikation eleverna 
emellan. Dessutom lär man sig mycket genom att våga uppträda inför andra. De andra 
barnen, som lyssnar, lär sig att ta hänsyn när någon annan pratar och lär sig att glädjas 
med andra. En annan vinst med denna form av aktivitet är att barnen tränar sitt minne. 
Barnen utmanas att försöka komma ihåg och berätta om varifrån föremålet kommer och 
var det är inköpt. Detta är något som är väldigt svårt för de flesta barn med 
utvecklingsstörning då korttidsminnets kapacitet är starkt begränsad.   

Dagens datum - Observation 

Samlingen går vidare genom att pedagogen river av ett blad med dagens datum i 
almanackan och sätter upp det på en tavla under passande veckodag. Under 
veckodagarna sätts lappar med begreppen idag, igår och imorgon upp. Varje dag får 
sedan en av eleverna skriva på tavlan vilken veckodag, vilket datum, vilken månad och 
vilket år det är. Vissa av barnen klarar av att själva skriva på tavlan, medan andra 
skriver av det som pedagogen redan skrivit. Eleven som skrivit på tavlan får sedan 
muntligt berätta vad det var för dag igår, vad det är för dag imorgon och vad det är för 
dag idag. Vidare brukar pedagogen fråga, beroende på vilken elev som är framme vid 
tavlan, var eleven bor, vad eleven har för telefonnummer och andra personuppgifter. För 
att visualisera årets månader och dagar använder sig pedagogen av kulor som träds på 
en tråd. Varje månad har en tråd och varje kula representerar en dag. Röda dagar, till 
exempel söndagar, markeras med röda kulor, de andra dagarna har träfärgade kulor. 
Trådarna hänger sedan på en anslagstavla under månadens namn. Varje dag träds en ny 
kula på tråden så att antalet kulor motsvarar dagens datum. Sedan räknar pedagogen 
tillsammans med eleverna hur många kulor det finns på tråden. De räknar först på 
svenska sedan på engelska och ofta även på spanska, då barnen tycker om detta 
moment.  

Tolkning 

Syftet med dessa aktiviteter är att varje dag träna och befästa kunskaper hos eleven. 
Kunskaper som från en dag till en annan kan upplevas som nya av en del av barnen i 
gruppen. Begrepp som dagar, veckor, månader, igår, idag, och imorgon är nödvändiga 
att känna till för att kunna uttrycka sig och kommunicera med sin omgivning. Samhället 
är uppbyggt och planerat utifrån att alla har en fungerande tidsuppfattning. Då 
tidsuppfattning är något abstrakt medför detta stora svårigheter för barnen. 
Utvecklingsstörda barn har i regel en låg abstraktionsnivå. Detta är något som 
pedagogerna tänker mycket på och de har som mål i sin undervisning att varje elev ska 
bli så självständig som möjligt och klara sig i samhället. Återkommande aktiviteter, som 
till exempel skolans Elevråd, har möte varannan torsdag. Detta har många av barnen lärt 
sig. Dock har de ibland svårigheter att förstå när torsdagen inträffar. Av den 
anledningen är det viktigt att dagligen öva och traggla veckans alla dagar, om och om 
igen. Att berätta vad man heter i efternamn, vilket telefonnummer man har och var man 
bor kan kanske verka enkelt. Men det är det inte alltid för de här barnen. Att kunna sina 
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personuppgifter och att kunna berätta vem man är är viktigt om man kommer ifrån 
gruppen eller sitt sällskap. Därför tränar pedagogerna detta dagligen med barnen.  

Dagens struktur - Observation 

Med hjälp av symboler i form av bilder går pedagogen sedan igenom vad som skall ske 
under dagen. Bilderna sätts upp på tavlan. Varje moment som sker under dagen har en 
egen bild.  

Tolkning 

Dessa barn behöver ordning och struktur i tillvaron. Symbolerna ger ett viktigt visuellt 
stöd för de barn som har svårt att uppfatta talet. Dessutom hjälper de minnet att komma 
ihåg hur dagen ser ut. De kan när som helst under dagen titta efter vad som skall ske 
härnäst. Om någon av dagens rutiner ändras, är det väldigt viktigt att pedagogen noga 
går igenom ändringen med barnen både auditivt genom talet och visuellt genom att 
ändra ordningen på symbolerna.  

Dagens nyheter - Observation 

Inte varje dag, men några gånger i veckan pratar pedagogen om vad som står i tidningen 
med barnen. Hon försöker välja ut goda nyheter att prata om. Detta går till så att 
pedagogen har med sig någon tidning som hon bläddrar i och visar upp för barnen. Hon 
frågar om någon hört om någon speciell nyhet och tillsammans med barnen bestämmer 
de sig sedan för en nyhet som de klipper ut och sätter upp på anslagstavlan. 

Tolkning 

Syftet med denna nyhetsuppdatering är att försöka få barnen att bli medvetna om och 
hänga med i vad som händer i närområdet och i världen. Pedagogen försöker att anknyta 
till hos barnen tidigare inlärd kunskap och i och med att urklippet hängs upp på 
anslagstavlan finns möjlighet att återkoppla till händelsen senare. Det ger också en 
möjlighet för pedagogen att undersöka huruvida tidigare kunskaper i ämnet är befästa.  

 

Avkoppling - Observation 

En annan återkommande daglig rutin är vilan. Den infaller i direkt anslutning till 
avslutad lunch. Båda pedagogerna vilar tillsammans med alla barn på golvet och lyssnar 
på avslappnande musik.  

Tolkning 

Syftet med avkopplingen är att samla kraft inför eftermiddagen. Eget arbete i bänkarna 
innebär för dessa barn en enorm ansträngning och det går åt oerhört mycket energi till 
att tänka, vilket resulterar i att barnen blir trötta och behöver tid för återhämtning. 
Viktigt att komma ihåg är att inget sker automatiskt för dessa barn, de får ofta kämpa 
med gammal kunskap som om den vore ny.  
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Röris och bollträning - Observation  

Efter avkopplingen behöver kroppen komma igång igen. En av pedagogerna har 
dagligen Röris tillsammans med barnen. Röris är ett lätt gymnastikprogram som 
genomförs, utan att barnen byter om, i klassrummet. Med hjälp av en CD-skiva med 
musik och instruktioner får barnen turas om att leda gruppen.  

Tolkning 

Syftet med denna aktivitet utöver att få kroppen att komma igång, är att träna barnens 
motorik och koordination. Dessutom får barnen träning i att som ledare få med sig 
gruppen och stå i centrum, och övriga barn får träning i att följa ledarens rörelser och 
instruktioner.  

Efter Röris är det daglig bollträning. Barnen står i en ring och pedagogen står i mitten. 
Bollen kastas mellan pedagog och barn på olika sätt, till exempel med en arm eller 
under benet. Den som inte kan fånga bollen eller kastar fult, så att mottagaren inte kan 
fånga bollen, får sätta sig ned på mattan. Pedagogen berättar att detta är något som 
barnen tränat länge på och gjort stora framsteg i.  

Tolkning 

Syftet med bollträningen är liksom med Röris att träna barnens motorik och 
koordination. Dessutom tränas barnens reaktionsförmåga upp och förmågan att anpassa 
sina rörelser, det vill säga att inte kasta för hårt eller för mjukt.   

 

Språkträning  

Dagligen har pedagogerna språkträning med respektive grupp. Då tränas olika saker i 
språkutvecklande syfte. Det kan vara att eleverna tränar musklerna i munnen genom 
mungymnastik, att klappa sina namn och olika ord i stavelser, att läsa högt för 
kamraterna i en storbok eller att träna alfabetets olika bokstäver, både versaler och 
gemener. De tränar fonologi genom att lyssna var i orden ett visst ljud finns och på olika 
sätt tränar de också vilka grafem som hör till de olika fonemen. De övar syntaxen 
genom att pedagogerna alltid försöker få eleverna att prata och svara med hela 
meningar. Läsförståelsen tränas genom att pedagogerna ställer följdfrågor till den bok 
som de just läst högt.  

 

Det pedagogiska arbetet i teorin 
Sammanställning av intervjuresultat 

Nedan följer en sammanställning av de resultat vi fått fram genom intervjuer vilka 
utförts på särskolan ifråga.  

Alla de intervjuade är överens om att något av det viktigaste i deras arbete med barnen 
på särskolan är att lyssna på barnen, att ge barnen tid och ständig uppmuntran. De 
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försöker att så långt som möjligt arbeta på det sätt som man arbetar på i den vanliga 
grundskolan. Dagliga rutiner är väldigt viktiga och kontinuitet i verksamheten är a och o 
för dessa barn. Det krävs mycket lugn och tålamod av personalen i arbetet med dessa 
barn. Man måste ständigt prata tydligt och långsamt och viktigt är också att man inte 
talar för mycket. För att förstärka talet använder personalen kroppsspråk och tecken som 
stöd (TSS). De menar också att det gäller att alltid fånga de tillfällen till kommunikation 
som ges. Genom att uppmuntra barnen att berätta främjas barnens språkförmåga och 
sociala förmåga. De övas i att tala inför grupp samt att visa hänsyn och att lyssna till 
andra. Utöver de spontana tillfällen till kommunikation som uppstår används 
morgonsamlingen till att få barnen att berätta om olika saker som hänt eller saker som 
ska hända. En annan återkommande aktivitet är att läraren tillsammans med barnen tittar 
i dagstidningen och pratar om de nyheter som står i denna. 

Barnen på särskolan tycker om att uppträda inför varandra. Personalen uppmuntrar 
barnen i syfte att stärka deras självförtroende och för att stärka gruppkänslan. Dagligen 
tränas också ett av barnens munmotorik. Det går till så att en av assistenterna går till ett 
angränsande rum med barnet och tränar bland annat med en gomplatta. Detta barn har 
ett färdigt träningsprogram som en logoped har utformat. 

Lärarna på särskolan arbetar mycket med att få barnen att förstå varför man behöver 
bokstäver och ord och hur bokstäver och ljud hör samman. De använder sig mycket av 
storböcker som de läser för barnen och tillsammans med barnen. Dessa böcker är 
lättlästa och går hela tiden att bygga vidare på. Båda lärarna vittnar om att detta är den 
allra bästa läsmetoden. Vidare berättar lärarna att de arbetar med att lära barnen att 
återberätta en berättelse. Detta är mycket svårt för de här barnen. Man tränar att komma 
ihåg vad berättelsen egentligen handlar om, vad händer i början, vad händer i mitten och 
vad händer i slutet?  

Personalen arbetar på ett mycket varierat sätt. De går inte bara in för en sak i taget utan 
provar alla möjliga sätt att arbeta hela tiden. Det gäller att locka barnen till att skriva 
och framför allt till att våga skriva. Lärarna vittnar om att barnen har en låg självkänsla 
och att de tror att de inte kan. Detta kan bottna i att både lärare och föräldrar hela tiden 
hjälper barnen. De får inte den tid de behöver för att visa att de kan själva. Barnen är 
också rädda för att göra fel när de ska skriva, och av den anledningen försöker 
personalen låta bli att peta i och påpeka felen om de inte är helt säkra på att barnet klarar 
ett påpekande. Detta med individanpassning är något som all personal också gärna talar 
om. Individanpassning är en förutsättning för att verksamheten överhuvudtaget skall 
fungera. Det krävs minutiös planering från personalens sida. Man kan inte göra samma 
övningar med alla barn. I princip krävs en individuell planering av skolarbetet för varje 
enskilt barn. Som exempel på individanpassning berättar lärarna att det finns ett barn på 
särskolan som går i vanlig klass under alla lektioner utom på matematiken. Denna 
lösning har fallit väl ut och barnet trivs mycket bra i båda klasserna. Ett annat barn som 
visat sig väldigt duktig i matematik får vissa dagar ha sina matematiklektioner i en 
vanlig klass. Allt för att skapa utmaningar på rätt nivå. Assistenten, som ofta arbetar 
enskilt med de barn som behöver lite extra tid, vittnar också om att alla barn befinner 
sig på olika nivå. Viktigt är då enligt assistenten att man känner av om en uppgift är för 
svår eller för lätt. Målet är att lyckas anpassa undervisningen till varje barn för att barnet 
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skall må bra. För det är när barnen trivs och mår bra som de kan göra framsteg i 
skolarbetet.  

Givetvis arbetar personalen efter den kursplan som finns för särskolan. Denna kursplan 
har de omarbetat till en lokal arbetsplan (bilaga 4). Det allra viktigaste målet för dessa 
barn att uppnå, enligt all intervjuad personal, är att barnen under skolåren skall få ett bra 
självförtroende samt att de efter skoltiden skall klara sig i samhället. Det som de flesta 
andra barn klarar per automatik, måste barnen på särskolan få speciell träning i. Barnen 
tränas såväl socialt som praktiskt. De måste lära sig att åka buss och tåg, gå till 
biblioteket och att gå och handla. Lärarna tränar under matematiklektionerna barnen i 
att hantera och förstå pengars värde. Att uppskatta vad saker och ting kostar och vad 
pengar är värda är oerhört svårt för barnen. Det blir för abstrakt även om man fysiskt 
tränar att handla. Ett annat mycket viktigt mål är att barnen skall kunna uttrycka sig 
genom talet. Att de kan göra sig förstådda och förstå andra människor. I övrigt är det 
väldigt individuellt för varje elev vilka mål som sätts då de alla befinner sig på så olika 
nivå, men ett övergripande mål är att barnen skall kunna läsa. Att läsa på skyltar och att 
förstå enkla instruktioner är också en förutsättning för att kunna klara sig i samhället på 
egen hand.  

Talpedagogen som kommer en gång i veckan för att arbeta med alla barnen berättar att 
de flesta barnen på särskolan har uttalssvårigheter, men att hon i första hand arbetar med 
kommunikationen. Hon ser det som allra viktigast att få barnen att kommunicera och,  
precis som lärarna på skolan, arbetar hon mycket med att få alla barn att tala och 
kommunicera med hela meningar. Hon berättar också att arbetet med dessa barn är 
väldigt långsiktigt. Till skillnad från de barn som hon arbetar med i vanliga 
grundskolan, måste hon med barnen i särskolan arbeta med hela språket och hela barnet. 
Det betyder att övningarna ser väldigt olika ut från barn till barn. Ibland kan det vara så 
att hon arbetar med tecken som stöd, med bilder, med uttalssvårigheter, med rösten, 
med barnens uppmärksamhet och koncentration och med barnens meningsbyggnad. 
Hon berättar också att det blir mycket spel då barnen kommer till henne. En anledning 
till det är att det finns mycket bra material som är utformat i spelform och när man 
arbetar med spel använder barnen alla sina sinnen. Se, höra, röra och göra. Det är också 
mycket viktigt att barnen känner det lustfyllt och roligt att få komma till logopeden. 
Logopeden upplever att barnen tycker det är roligt och stimulerande och detta tror hon 
också beror på att barnen får en helt egen stund och total uppmärksamhet med en 
pedagog. Även talpedagogen, liksom övrig personal på särskolan, poängterar att det är 
mycket viktigt att inte ha bråttom, man måste hela tiden ge dessa barn en chans att tänka 
själva, ge barnen tid med andra ord.  

 

Det pedagogiska arbetet i praktiken 
Med utgångspunkt i denna studies frågeställningar följer nedan en sammanställning och 
tolkning av pedagogernas arbete. Från de fältobservationer, vilka vi gjorde under en 
tvåveckorsperiod på särskolan, är nedanstående situationer hämtade.  
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Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov, när det gäller att tala? 

Situation 1 

Under ett språkträningspass sitter läraren och barnen på mattan i klassrummet. Det är 
dags att träna tungans muskler. För att träna dessa använder sig läraren av en särskild 
tungövningssaga. Denna saga kallar hon Gumman som vårstädar. Denna träning går ut 
på att stärka tungans muskulatur, att lära sig att styra tungan och att mjuka upp och 
värma upp hela munnen. Läraren berättar sagan för barnen och lägger till och visar de 
rörelser som hon vill att barnen skall göra efter henne. Till exempel när hon berättar att 
gumman skurar golvet så ska barnen dra tungan i nedre gommen som en skurmopp, 
fram och tillbaka. När läraren berättar att gumman putsar fönster så ska barnen dra 
tungan på insidan av främre tandraden när hon tvättar insidan, och de skall dra tungan 
på tandradens utsida när gumman tvättar utsidan av fönstret. Hela tiden visar läraren 
överdrivet noga själv hur barnen skall göra. Sagan innefattar många olika moment som 
skall göras med munnen och tungan. Efter sagans slut, frågar läraren barnen om de kan 
tala om varför de tränar med munnen på det här sättet?  Ett barn säger då att man har 
muskler i ansiktet. Läraren ger genast barnet respons på detta uttalande genom att fråga 
vidare varför dessa muskler behöver tränas. Barnen säger att det gör man för att man 
skall kunna prata.  

Tolkning av pedagogens arbete  

Lärarens syfte med denna övning är att öva upp motoriken i munnen och ansiktet för att 
träna barnens artikulation och stärka deras muskler. Många av barnen har en 
språkstörning som tilläggsdiagnos till sin utvecklingsstörning. Dessa barn behöver extra 
motorisk träning. Med utgångspunkt från Irene Johanssons teorier angående barn med 
Downs syndrom, tolkar vi det som att dessa barn behöver finmotorisk träning av 
talapparaten. Läraren har under en intervju vittnat om att barnen i gruppen har mycket 
dålig munmotorik och av den anledningen måste man börja med att träna upp 
musklerna. Genom denna övning erbjuds barnen en lustfylld mungymnastik som 
genomförs på ett lekfullt sätt, något som är viktigt eftersom denna övning hör till 
dagliga rutiner.  

Situation 2 

Under en morgonsamling sitter båda grupperna tillsammans i en ring på pallar. Läraren 
ser att ett av de äldre barnen har ett bandage på två av fingrarna, och ber då barnet att 
berätta vad som har hänt.  

Läraren: Åh, har du gjort dig illa? Berätta hur det gick till! 

Barnet: Kolla… I… 

Paus. Läraren ger eleven tid att tänka. Säger efter en stund: 

Läraren: Du har klämt dig? 

Barnet:  På ytterdörren. Där man går in och ut. Vi hade vart i fären. 

Paus. Barnet tänker vidare.  
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Läraren: I affären ja… 

Barnet: Ja visste inte, XXX öppnade dörren, ja sa aj, aj, aj, aj  osså fick ja is. Is. Is fick 
ja. Is. Sen duschade ja. Mamma hjälpte mig då. 

Läraren: Jaha, kom det blod? 

Barnet: Nääee, en liten bula bara. Ja va lessen, lessen va jag, lessen. Det svider. 

Läraren: Det kommer att bli bra! 

Barnet:  ja kan inte gå på judon… 

Ett annat barn säger snabbt: Vi kan säga att du inte kan. Det säger vi. Vi gör det!! 

Tolkning av pedagogens arbete 

Genom att uppmuntra dem att berätta så ofta de kan om egna upplevelser och att om det hänt 

någonting försöka anamma ögonblicket när någonting är aktuellt.---För det svåraste är att 

vänta ut dem för de kan behöva så mycket kraft att komma till tals. Söka rätt på orden och så 

(Lärare på särskolan under en intervju). 

Läraren är här snabb att fånga ett tillfälle att få ett barn att tala inför gruppen samtidigt 
som hon tränar de andra barnen i att lyssna uppmärksamt. Med hjälp av att hon hela 
tiden ställer följdfrågor får hon barnet att gå vidare i sin berättelse. Om vi håller oss till 
Gunnar Kyléns modell anser vi att detta barn har en relativt bra verklighetsuppfattning 
även om den ter sig enklare och mer konkret än hos ett normalbegåvat barn i 
motsvarande ålder. Med lärarens hjälp och uppmuntran lyckas barnet väl med att 
använda sitt språk som stöd för sina tankar och för att meddela gruppen. Barnet visar i 
denna situation, utifrån Irene Johanssons kriterier, perceptiv och kognitiv förmåga, i det 
att barnet har tolkat och förstått det självupplevda. En process som sker i tankarna i nära 
samarbete med minnet. Vi tolkar det som att läraren i denna situation anpassar sig till 
barnets mentala tempo och ger barnet den tid det behöver för att hitta i minnet och 
formulera ett svar. Något som Johansson poängterar vikten av. 

Man kan tydligt se att de andra barnen i gruppen lyssnar och följer med i berättelsen 
även om de inte ställer följdfrågor. De följer det berättande barnet uppmärksamt med 
blicken och det ena barnets snabba svar vad gäller judon, visar att det har lyckats både 
med att lyssna och förstå vad det hela handlar om.   

Situation 3 

Denna situation utspelar sig på mattan i ett av klassrummen. Läraren talar om för barnen 
att nu ska de leka Ett skepp kommer lastat. Barnen känner igen leken och blir glada. 
Tillsammans bestämmer läraren och barnen att de skall lasta skeppet med olika drycker. 
Barnen har lekt leken förut så läraren förklarar inte reglerna närmare. Läraren börjar. 

Lärare: Ett skepp kommer lastat med mjölk 

Barn 1: mjölk, fanta 

Lärare: Ja ett skepp kommer lastat säger du då till XXX med mjölk och fanta.  

Barn 2: Sprite 
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Lärare: Ja, ett skepp kommer lastat men du måste skicka vidare till XXX och säga vad 
vi också lastade. 

Barn 2 skickar vidare till barn 3 som inte kommer på någonting. En diskussion uppstår 
mellan barnen om vad dryck är. Till slut utropar barn 3:  

Barn 3: KAFFE!  

Inget av nästföljande barn klarar av att säga Ett skepp kommer lastat de klarar dock av 
att upprepa några av dryckerna som nämnts i rummet. Leken avslutas för att några barn 
måste gå på annan aktivitet. 

Tolkning av pedagogens arbete 

Denna lek gick enligt vår tolkning inte särskilt bra. Barnen har väldigt svårt att uttrycka 
sig med hela meningar. De tar ofta den lätta vägen och säger enstaka ord. Läraren har 
enligt vår tolkning många intentioner med denna lek. Genom att hon hela tiden försöker 
få barnen att säga Ett skepp kommer lastat med tränar hon barnens syntaktiska förmåga i 
det att hon vill få dem att uttrycka sig i hela meningar. Hon tränar även deras 
semantiska förmåga genom att leken i sig går ut på att komma på så många olika 
nämnare till kategorin dryck som möjligt. Vidare tränas barnens arbetsminneskapacitet 
och ordförråd i det att de skall komma ihåg och upprepa de drycker som skickas samt 
komma på nya drycker att skicka. Under intervjuer med talpedagog och lärare framgick 
att alla är överens om vikten av att barnen skall lära sig att uttrycka sig i hela meningar. 
För att kunna uttrycka sig i hela meningar behöver man ett stort ordförråd. 
Talpedagogen berättar under intervjun att hennes intention är att också få med sig 
barnens föräldrar i arbetet med att lära barnen att uttrycka sig i hela meningar. Hon 
menar att även om föräldrarna förstår vad barnet vill då det enbart säger hungrig är det 
viktigt att även de uppmanar barnen att använda hela meningar då de talar.  

Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov, när det gäller att läsa? 

Situation 1 

Stora gruppen ägnar sig åt storboksläsning. Meningen med storboksläsning är att lärare 
och elever gemensamt tittar och talar om bilderna i boken. I och med att man talar om 
bilderna förstärker man kontexten för barnen. Bilderna ger också ett stöd till texten i 
boken. Alla barnen och läraren sitter på pallar i en ring. Läraren håller i storboken och 
läser högt för barnen. Detta är en bok med mycket lite text. Det är max två meningar per 
uppslag. Då läraren läst texten för barnen är det deras tur att läsa. De får i tur och 
ordning läsa högt för sina kamrater. De barn som har problem med att läsa själva, 
hjälper läraren genom att läsa före. Ibland räcker det med att läraren enbart ljudar första 
bokstäverna i ordet så kommer barnen igång. Ett barn som läser, fastnar på ordet solen.  

Läraren: Vad börjar det på för bokstav? 

Eleven: s  

Läraren: Ja, du måste ljuda då   

Eleven: sssso…solen!  
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Att läsa i storbok är något som alla barn tycker är roligt. De utmanar varandra att läsa så 
snabbt de kan.  

En av eleverna, som kommit lite längre i sin läsutveckling, får läsa en annan bok än 
övriga i gruppen. Eleven läser boken högt för gruppen och läraren ber eleven att berätta 
vad den handlar om. Eleven berättar då att det är 6000 grader på solen och 15 miljoner 
grader i mitten och att solen är en stjärna. Övriga barn i gruppen sitter och lyssnar 
uppmärksamt.  

Tolkning av pedagogens arbete 

Det läraren gör i denna situation är att få med alla eleverna i läsning oavsett om de 
själva kan läsa eller ej. Storboksläsning är ett användbart verktyg då alla elever kan 
deltaga utifrån sina egna förutsättningar. I det att de tillsammans talar om vad de ser på 
bilderna i boken har de lättare för att komma ihåg händelseförloppet. Den gemensamma 
bildläsningen hjälper barnen att sätta ord på det de ser. Vilket i sig utökar deras 
ordförråd. Storboksläsningen är ett mycket bra sätt att uppnå kollektiv uppmärksamhet i 
gruppen. Trots att dessa barn har problem med både arbetsminneskapaciteten och 
ordförrådet kan de känna glädje i storboksläsningen. Vi har noterat mycket positiva 
kommentarer från barnen och de har visat tydliga tecken på att de uppskattar 
storboksläsning. De känner tillfredsställelse och säkerhet när de klarar av att läsa texten 
i boken. Om det beror på att läraren läst före eller att samtalet om bilderna hjälpt dem 
spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är att barnen känner att de klarar av läsningen. 
Eftersom läraren har uppmärksammat att ett av barnen i gruppen har kommit betydligt 
längre i sin läsutveckling ger hon barnet större utmaningar. Här kan vi tydligt se ett 
exempel på individanpassning. Hon utmanar barnet genom att ge det en mer avancerad 
bok med något mer text. Vidare ber läraren eleven att återberätta delar av innehållet. 
Detta gör hon i syfte att kontrollera elevens läsförståelse.  

Av intervjun med läraren framgår att hon tycker att storboksmetoden är mycket bra då 
den fungerar bra i verksamheten och ger utrymme för att alltid bygga vidare på teman 
och texter. Böckerna är också utvecklande då det hela tiden uppstår nya ord att förklara. 
Därmed utökas barnens ordförråd.  

Situation 2 

Den lilla gruppen har svenska och barnen sitter på mattan med läraren. Läraren börjar 
med att träna alfabetet med barnen. Två planscher finns uppsatta, den ena med 
alfabetets versaler och den andra med dess gemener. Läraren ber barnen att rabbla 
alfabetet samtidigt som hon pekar på bokstäverna. Varje barn gör detta två gånger då 
läraren pekar på båda planscherna. Detta klarar de flesta av barnen i gruppen väldigt 
bra. Läraren ber sedan barnen att säga vilka bokstäver hon pekar på, men nu pekar hon 
på slumpmässigt utvalda bokstäver. Denna övning är svårare för barnen.  

Läraren går vidare genom att ta fram olika kort. En del av korten har bilder medan andra 
har text. Läraren ger var och ett av barnen ett kort, bilderna gestaltar ett ord på två 
bokstäver. I tur och ordning frågar sedan läraren barnen hur deras ord låter. Barnen 
svarar och får sedan resa sig upp och skriva sitt ord på tavlan. Barnen har fått 
instruktioner att skriva med små bokstäver. Detta resulterar i att några av barnen skriver 
sina ord med extremt liten text. De flesta av barnen kan läsa sitt ord på kortet men få 
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kan skriva det. Ett av barnen verkar ägna sig åt gissningar, det läser något helt annat än 
det som står. När alla har skrivit sitt ord på tavlan lägger läraren ut kort med ordbilder 
på mattan. Barnen skall sedan hitta rätt ordbild till sitt kort. Denna övning går bra för 
nästan alla barn.  

Tolkning av pedagogens arbete 

När läraren övar alfabetet med barnen på detta sätt handlar det om att om och om igen 
befästa och nöta in informationen. Det här är något som lärarna under intervjuerna noga 
påpekat är en av de största svårigheterna gällande de här barnen. De har så svårt för att 
komma ihåg den kunskap som lärs in. Återigen är det arbetsminnet som ställer till 
problem. Det här hänger ihop med perceptionsförmågan hos barnen. Då läraren är 
medveten om dessa problem ser hon det nödvändigt att ofta upprepa och traggla olika 
saker, som i det här fallet alfabetet. När läraren sedan ber barnen att namnge de 
bokstäver som hon slumpvis pekar på, gör hon detta i syfte att kontrollera om barnen 
verkligen vet vad bokstaven heter och hur den ser ut, eller om de bara rabblar den 
inövade alfabetsramsan.  

Syftet med övningen med korten är att koppla ljud till bokstäver och att se sambandet 
hur bokstäver bildar ett ord. Läraren vill att barnen skall ljuda och läsa sitt ord och 
därefter skriva det. Under en intervju säger hon:  

Att kunna rabbla alfabetet, det är lätt, det kan ju alla göra nu. Men att koppla samman varje 

bokstav med ett ljud, det är inte lika lätt (Intervju med lärare på särskolan). 

Läraren menar vidare att barnen med bildens hjälp har lättare att läsa orden.  

Då läraren ber eleverna att skriva med små bokstäver, har hon för att underlätta för 
eleverna valt bort att använda uttrycket gemener. Situationen visar dock att barnen 
uppfattar lärarens instruktioner ordagrant, i det att några av barnen använder väldigt små 
bokstäver när de skriver ordet. Det här kan kopplas till Kyléns teorier om att 
utvecklingsstörda barn har en lägre abstraktionsnivå i tänkandet. De tolkar ordet små 
utifrån betydelsen liten.  

Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov, när det gäller att skriva? 

Situation 1 

Stora gruppen läser i storboken och tittar på bilden i boken. Meningen med denna 
övning är att barnen tillsammans skall komma på och skriva en egen text till bilderna. 
Den text som redan finns i boken har läraren täckt över.  

Läraren: Vad ser ni på bilden? 

Barn 1: Hopprep 

Läraren: Jag ser ett hopprep. Inte bara hopprep. 

Barn 1: Jag ser ett hopprep. 

Läraren: Vad ser du? (vänder sig till ett annat barn) 
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Barnen är väldigt uppmärksamma på de saker och detaljer de ser på bilderna. De 
kommer på mycket att berätta om. Tillsammans hittar de på meningar som läraren 
skriver på tavlan. Av dessa meningar väljer de sedan gemensamt ut två:  

Flickan hoppar hopprep och är glad. Det finns en halvmåne på himlen. 

Läraren skriver in meningarna i storboken.  

Tolkning av pedagogens arbete 

Trots att barnen inte själva håller i pennan ger läraren med sitt arbetssätt barnen 
möjlighet att formulera texten. I det att läraren talar med barnen om vad de ser på bilden 
och att barnen i hela meningar får uttrycka det och sedan välja ut två meningar har de 
själva producerat sin text. I denna övning tränar läraren återigen elevernas syntaktiska 
förmåga. Läraren får också in morfologin i övningen då barnen lär sig att orden i 
meningarna måste stå i sin rätta form och bestämning. De måste lära sig att det inte 
räcker med att skriva Flicka hoppar hopprep och är glad när man menar en specifik 
flicka. Läraren har i intervjun berättat att när barnen gemensamt i samtal och 
diskussioner får skapa en text blir dessa texter betydelsefulla och angelägna för barnen. 
Texterna ligger helt enkelt innehållsmässigt och språkligt nära barnen. De får också en 
bild av att det de hör och säger kan nedtecknas.  

Situation 2 

Under morgonens samling har barnen pratat om vad de gjort under helgen. Nu har den 
lilla gruppen gått in till sitt klassrum och barnen skall utifrån samlingens samtal enskilt 
rita och skriva om helgens aktivitet. För att få barnen att återigen minnas ställer läraren 
olika frågor till barnen. I vissa fall får läraren skriva före varefter barnen skriver av. Ett 
av barnen har under samlingen berättat att det varit på bio och sett en film som heter och 
handlar om bilar. Delar av detta barns text (bilaga 5) kommer vi att använda för 
textanalysen. Nedan följer en redogörelse för hur barnets text växte fram. 

Barnet börjar med att skriva ordet BOI och fortsätter med ordet Bill. Vidare skriver 
barnet namnet på alla som var med på bion (övertäckt av etiska skäl). Barnet slutar 
skriva efter detta. Barnet vill inte fortsätta och svarar inte på tilltal. Läraren 
uppmärksammar att bland de familjenamn som barnet skriver dyker ett annat namn upp 
flera gånger. Detta är ett namn på en klasskamrat och läraren vet att denna kamrat inte 
varit med vid biobesöket. Då frågar läraren: 

Läraren:  XXX? Vill du gå med XXX på bio? 

Eleven lyser snabbt upp och nickar bekräftande med huvudet.  

Läraren: Skriv det då, ska du skriva det då, att du vill gå med XXX? 

Detta blir för svårt för eleven och läraren föreslår då att om hon skriver först så kan 
barnet skriva av. Barnet verkar tycka att detta är en bra ide och nickar igen varpå hon 
skriver av meningen (markerad på bilaga 5). Barnet anser sig nu klar med texten och 
läraren uppmanar barnet att skriva namn och datum längst ned på papperet. Barnet 
skriver då sitt eget och kamratens namn och lägger ifrån sig papperet.  
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Tolkning av pedagogens arbete 

Då lärarens syfte med denna övning är att få eleverna att skriva gör hon allt för att 
uppmuntra den processen. Med sina upprepade frågor om vad de gjort, vilka som var 
med, om det var roligt, tråkigt och så vidare får hon barnen att gå framåt i sin 
tankeprocess. Om man betänker att det är som Irene Johansson beskriver, att dessa barn 
har svårt att hitta rätt i minnet borde lärarens frågor vara till stor hjälp för barnen. 
Viktigt är dock att barnen mellan frågorna får tid att tänka efter ordentligt. Beroende på 
om perceptionsprocessen hos barnet är snabb eller långsam behöver de olika individerna 
olika långt tid på sig. Ju mer planerat sökandet efter information är desto effektivare blir 
det.  

Textanalys 

Att själv producera en text av detta slag (bilaga 5) kräver mycket energi av skribenten. 
Vi kan se en tydlig skillnad på ord som barnet skrivit själv och de ord som hon skrivit 
av (markerat på bilaga 5). Dessutom kan vi urskilja vilka ordbilder som är 
automatiserade för detta barn. Barnet har inga problem med att skriva sitt eget namn. 
Bokstäverna är väl utformade och det går per automatik att skriva dem. När hon sedan 
skall skriva namnet på sin kamrat blir det genast problem. Vi kan se att hon tvekar 
angående bokstavsföljden och angående utformandet av bokstäverna. Att skriva 
kamratens namn kräver, de få bokstäverna till trots, mycket mer energi av det här barnet 
än det gör att skriva redan kända ordbilder. Ordet och är automatiserat för detta barn. 
Att ha förmågan att kunna stava ett sådant ord visar att barnet lärt sig ordbilden utantill 
och inte behöver ljuda eller tänka för att konstruera ordet.  

Hur arbetar en särskolas pedagoger, utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov, när det gäller att lyssna? 

Situation 1 

Läraren och barnen i den lilla gruppen sitter på mattan i klassrummet. Läraren säger till 
barnen att idag skall vi arbeta med ord som börjar på bokstaven a, och ljudar för barnen 
hur bokstaven låter. Sedan ger hon ett exempel på ett ord som börjar på a. Detta ord är 
apa och hon skriver det sedan på tavlan. Därefter frågar hon barnen om de kan fler ord 
som börjar på bokstaven a. 

Ett barn: Apelsin 

Läraren: Ja just det.  

Läraren skriver ordet apelsin på tavlan och frågar barnen om de kan andra ord som 
börjar på a. Barnen tycker att detta är en svår övning och kommer inte spontant på några 
fler ord.  

Ett barn säger efter en stund: Abbe! 

Läraren: Ja just det. Abbe det är ju ett namn. Det var ju en kompis till Madicken, eller 
hur?  

Läraren skriver upp namnet Abbe på tavlan. Därefter är det stopp igen. Barnen ger 
förslag på ord som innehåller bokstaven/ljudet a, till exempel bada och katt, men har få 
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förslag på ord som börjar på a. Här bestämmer sig läraren för att lägga om sin strategi. 
Hon ber assistenten att hjälpa till att hitta ord som börjar på a. Det hela resulterar, efter 
gemensamma ansträngningar, i att assistenten och läraren själva ger förslag på ord som 
läraren skriver upp på tavlan. 

Därefter läser läraren orden i kör tillsammans med barnen och sedan ber hon barnen var 
för sig att läsa orden. Trots att orden i detta läge har lästs flera gånger, både i grupp och 
enskilt, har några av barnen problem med att läsa orden själva. Läraren stödläser då 
tillsammans med barnet och följer ordet med fingret på tavlan. Ett exempel som kan ges 
är att ett av barnen som först klarat av att läsa orden korrekt i grupp tillsammans med 
läraren, inte klarar av att läsa orden på egen hand. Barnet läser det första och det andra 
ordet korrekt men får sedan problem och blir tveksam.  

Tolkning av pedagogens arbete 

I denna situation tränar läraren barnen i att hitta fonemet [a] i början av ett ord. Det 
handlar om att lyssna ordentligt efter ljudet. Detta kräver att barnet känner till 
sambandet mellan fonem och grafem, samt att barnet auditivt skall kunna urskilja var i 
ordet ljudet kan höras, det som Frost kallar fonologisk medvetenhet. Huruvida barnen 
behärskar och ser sambandet mellan fonem och grafem är väldigt individuellt inom 
gruppen. En del barn klarar detta bättre än andra. Det finns barn i gruppen som inte 
verkar behärska detta alls och med utgångspunkt i Frosts teorier skulle det då vara en 
omöjlighet för dessa barn att avkoda ett ord. Alla kan visserligen ord som innehåller 
bokstaven/ljudet a men de börjar inte på a. Vidare tränar läraren barnen i att läsa högt i 
grupp och individuellt.   

Barnen har i denna situation uppenbara korttidsminnessvårigheter (jmf Kylén). Detta i 
sig resulterar i att barnen har ett fattigt ordförråd. Vidare kan det faktum att dessa barn 
har en lägre abstraktionsnivå ha betydelse. Att först förstå begreppet börjar, och att 
sedan plocka fram ett passande ord ur minnet är en tvåstegs process som kräver mycket 
tankeverksamhet och stor abstraktionsförmåga. När det gäller läsningen kan vi ana att 
barnen snarare försöker memorera orden än att läsa dem. Exemplet med barnet som 
klarade de två första orden bekräftar den teorin. Detta kan ha med korttidsminnet att 
göra enligt vår tolkning. Det kan också vara så att barnet, i det fall det faktiskt läst 
orden, har förbrukat så mycket kraft och energi på avkodningen att det helt enkelt inte 
orkar fortsätta. De här barnen har ingen automatiserad avkodningsförmåga vilket leder 
till att de varje gång de stöter på ett ord som de skall avkoda behandlar ordet som om 
det var första gången de såg det.  

Det kan också vara så att barnens hörsel ställer till problem. Om vi utgår ifrån Irene 
Johanssons teorier, nämligen att barn med Downs syndrom har peceptionsproblem, 
varav hörselintrycket är det främsta, skulle detta kunna förklara problemen. Åtminstone 
för det barn som har Downs syndrom. Om man har svårt att urskilja och bestämma 
ljudet kan man heller inte hitta rätt ord.  

Läraren försöker konkretisera situationen både auditivt och visuellt genom att både 
muntligt tala om för barnen hur bokstaven a låter och skriftligt genom att visa hur den 
ser ut. Hon ger också exempel på ett ord som börjar på a. När hon märker att uppgiften 
är svår för barnen försöker hon hjälpa dem på traven. Läraren berättar att hon brukar 
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träna mycket på att koppla samman bokstäver och ljud, då hon av erfarenhet vet att detta 
är något som är svårt för dessa barn, trots den dagliga träningen.  

Situation 2 

Lässtund med en assistent och två av barnen som båda har en utvecklingsstörning vilken 
beror på kromosomförändringar. Kromosomförändringarna är Downs syndrom och 
fragil-X. Assistenten läser högt ur en bok om Emil i Lönneberga. Det är kalas i Katthult 
och Emils pappa skall hissa flaggan. Då pappan går iväg från flaggstången vill Emil 
hjälpa sin pappa. Han kommer då på att han skall hissa upp Ida i flaggstången. Ida 
skrattar och tycker att det hela är roligt. Det slutar givetvis med att Emil åker in i 
snickerboa som vanligt.  

När assistenten läser gömmer sig ett av barnen bakom henne. Barnet kommenterar 
också när assistenten läser men nästan ohörbart. Barnet kommer sedan fram igen och är 
väldigt intresserat av bilderna i boken. Det andra barnet visar inget intresse för bilderna 
men verkar lyssna uppmärksamt.  

En lärare kommer in i rummet och det blir paus i läsandet. Läraren frågar:  

Läraren: Vad har XXXX läst för er? 

Inget av barnen svarar.  

Assistenten frågar: Vad hette pojken som jag just läst om? 

Barn 1: Vadå?? 

Paus. Inget av barnen svarar.  

Barn 2:  Ida.  

Assistenten: Vad gjorde Emil med Ida? 

Inget av barnen svarar. 

Tolkning av pedagogens arbete 

Syftet med assistentens läsande är att lära barnen att lyssna och förstå. Att använda sig 
av en för barnen välkänd saga är en bra metod för att fånga deras uppmärksamhet. 
Barnen lyssnar till synes uppmärksamt och intresserat och ett av barnen visar också stort 
intresse för bokens illustrationer. När det sedan blir en paus i läsandet passar den lärare 
som just inkommit i rummet på att uppdatera sig själv om vad som sker i rummet. Det 
visar sig mycket snart att läsförståelsen i detta fall är liten. Om det beror på att barnen 
blev lite överrumplade av det tvära avbrottet och att det var läraren och inte assistenten 
som ställde frågorna är svårt att säga. Som åhörare fick vi en känsla av att barnen 
förstått mer av sagan än de förmådde återberätta. Utifrån Kyléns teorier om hur 
korttidsminnet kan påverka ordförrådets storlek är det svårt för dessa barn att skapa en 
inre bild till det som händer i berättelsen. Ännu svårare torde det då vara att återberätta 
berättelsens innehåll och svara på frågor om denna. Även i de fall barnen lyckats skapa 
en inre bild om händelseförloppet i sagan blir det problem när de skall sätta ord på det. 
Arbetsminneskapaciteten har stor betydelse för språkförståelsen (jmf Myrberg).  
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DISKUSSION  
Huvudresultatet som vi fått fram i denna studie är att det bedrivs 
språkutvecklingspedagogik i alla vardagliga situationer i särskolan. Utifrån våra fyra 
forskningsfrågor har vi sett att genom att knyta an till barnens erfarenheter uppmuntras 
barnen att utveckla sitt tal och sin språkliga förmåga. De tränas också i att lyssna när 
andra talar. När det gäller att skriva försöker pedagogerna också att utnyttja barnens 
erfarenheter för att underlätta och göra skrivarbetet lustfyllt. Läsningen bygger på en 
gemensam upplevelse i form av storboksläsning eller att pedagogen läser högt för 
barnen. Ofta läses texterna om och om igen för att barnen lättare skall känna igen och 
identifiera sig med texten. Pedagogerna arbetar helt i enlighet med läroplanen och den 
obligatoriska särskolans kursplan i svenska och de tar stor hänsyn till barnens 
individuella förutsättningar och behov. Men en fråga som vi som författare ställer oss är 
om detta är tillräckligt. Vår studie har visat att forskning om utvecklingsstörda barns 
språkutveckling till stor del saknas. Vår hypotes är att om mer forskning fanns och till 
större del medvetet utnyttjades så skulle kvaliteten på språkutvecklingen i särskolan 
kunna höjas ytterliggare och undervisningen skulle bli än mer individanpassad.  

Metoddiskussion  
Fallstudien som metod 

Vi anser att fallstudien som metod har fungerat mycket väl för att besvara vår 
forskningsfråga som är att undersöka och belysa hur en särskolas pedagoger arbetar 
för att utveckla elevernas språk när det gäller att tala, läsa, skriva och lyssna. 

Att komplettera deltagande observationer med semistrukturerade intervjuer har för 
studiens syfte fallit mycket väl ut.  

Deltagande observation med fältanteckningar 

En svårighet vid observationerna har varit att undvika att bli involverad i den praktiska 
verksamheten. Detta har dock inte påverkat studiens resultat. Då vi befunnit oss på 
särskolan under en sammanhängande tvåveckorsperiod har vi samlat in ett stort 
observationsmaterial. Att bli involverad i den praktiska verksamheten har dock varit 
fördelaktigt i det att vi fått en nära kontakt med barnen och personalen. I och med att vi 
fick en chans att lära känna barnen närmare ökade vår förståelse för och insikt i 
pedagogernas arbete.     

Intervjuer 

Alla intervjuerna förlöpte väl och gav oss väl utförliga och användbara svar. Samtliga 
intervjupersoner var införstådda med att intervjuerna bandinspelades. Dock märktes att 
de intervjuade blev något nervösa och spända av detta till en början, men vi anser inte 
att det påverkade resultatet. 
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Reflektioner och slutsatser 
På jakt efter forskning 

Att arbeta med barns språkutveckling när det gäller att tala, läsa, skriva och lyssna är 
något som pedagoger gör dagligen såväl i särskolan som i den vanliga skolan. Hur man 
bör göra i teorin kan vi som blivande pedagoger alltid läsa oss till, åtminstone om vi 
ämnar arbeta i den vanliga skolan. Det finns en hel del forskning om barns 
språkutveckling men stor del av den forskningen tar sin utgångspunkt i att barnen inte 
har någon utvecklingsstörning, utan att de i princip har en normal utveckling både vad 
gäller deras kognitiva förmåga och deras fysiska förmåga. Vår forskningsfråga som var 
att undersöka och belysa hur en särskolas pedagoger arbetar för att utveckla elevernas 
språk när det gäller att tala, läsa, skriva och lyssna kräver dock forskning om 
utvecklingsstörda barns språkutveckling för att vi i någon mån skall kunna analysera 
huruvida det arbete pedagogerna gör i särskolan utvecklar barnens språk på bästa sätt.  

Forskning om utvecklingsstörda barns språkutveckling har till viss del gjorts, men inte 
tillnärmelsevis i den utsträckning som vi förväntat oss. Av den anledningen valde vi att i 
vårt teoretiska perspektiv redovisa en hel del forskning om utvecklingsstörning och de 
problem som störningen i sig kan medföra. Det är forskning som i princip inte har 
någon specifik koppling till dessa individers förmåga till språkutveckling - Irene 
Johanssons forskning undantagen. Vidare valde vi att redovisa forskning angående 
språkutveckling i allmänhet. Nu efter studiens slut, anser vi att detta sätt att angripa 
problemet föll väl ut. Vi anser att vi med hjälp av de teoretiska perspektiv vi presenterat, 
kan dra slutsatser angående utvecklingsstörda barns språkutveckling och därmed att vi 
har tillräckligt på fötterna för att kunna analysera pedagogernas arbete med barnen när 
det gäller att tala, läsa, skriva och lyssna.  

Flexibilitet i strukturen 

Under vår observationsperiod på särskolan har vi noterat att personalens arbetssätt i 
teorin stämmer överens med deras arbetssätt i praktiken. Personalen strävar mot samma 
mål i sitt arbete och är samspelta vad gäller struktur, undervisning och målsättningar. 
Dessa mål överensstämmer väl med de mål som står att finna i den obligatoriska 
särskolans kursplan i svenska.  I Kyléns forskning (1986, 1987) framgår det tydligt att 
begåvningshandikappade ofta har svårigheter att få struktur på 
verklighetsuppfattningen, av den anledningen behöver barnen kontinuitet i 
verksamheten. 

Detta är något som vi också sett i praktiken under vår tid på särskolan. De dagligen 
återkommande rutinerna ger barnen en kontinuitet och trygghet i deras skolvardag, 
något som vi upplevt som en förutsättning för att främja barnens lärande och 
välmående. Lärarna strävar mot att eleverna skall uppnå de mål som ställs i 
kursplanerna men påpekar samtidigt att målsättningen blir väldigt individuell utifrån 
barnens förutsättningar. Samtidigt som det är viktigt att barnen får utmaningar är det 
också viktigt att barnen får känna framgång och att de lyckas med sina uppgifter. 
Utmaningen får därför aldrig bli så stor att barnen uppfattar den som oöverstiglig. Irene 
Johansson (1997) framhäver vikten av att barnen känner tillfredsställelse och att de har 
en tro på sig själva under inlärningens gång. Det här innebär att lärarnas arbete hela 
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tiden är en balansgång. Att finna rätt uppgift för rätt barn vid rätt tillfälle kräver stor 
lyhördhet och kännedom om eleverna från lärarens sida. Vi har under vår vistelse på 
särskolan noterat att lärarna anpassar sin undervisning till barnen och deras dagsform 
vilket innebär att den strukturerade kontinuiteten som råder på särskolan ändå 
genomsyras av flexibilitet.    

Gruppdynamik och integritet 

För att uppnå en bra inlärningsmiljö är det oerhört viktigt att alla barnen mår bra. Precis 
som Kylén poängterar (1986, 1987) är det ingen mening med att försöka få dessa barn 
att lära sig något om barnen i gruppen inte känner sig trygga med varandra. Trots att 
barnen själva är så känsliga för andra människors agerande mot dem själva, har de 
mycket liten uppfattning om sitt eget gränsöverskridande när det gäller andras integritet. 
Dessa barn har precis som andra barn en stor integritet kring sin person, men ofta 
uppstår det irritation då de andra barnen inte känner av var gränsen för till exempel 
fysisk beröring går. Personalen arbetar mycket med att barnen skall lära sig att 
respektera och visa hänsyn för varandra. Här verkar personalen har lyckats väl, vi som 
utomstående upplevde att alla i gruppen är mycket rara och kärleksfulla mot varandra.  

Språkutvecklingen då? 

Det vi har uppfattat vara ett av de främsta målen är att dessa barn i framtiden skall klara 
sig på egen hand i samhället, vilket innebär att de måste kunna kommunicera med sin 
omvärld. Undervisningen är uppbyggd utifrån varje elevs utvecklingsnivå och de flesta 
barnen har det oerhört svårt med språket och kommunikationen. I alla 
undervisningssituationer arbetar pedagogerna med att utveckla barnens språk, både i tal 
och i skrift. En reflektion som vi gjort under vår tid på särskolan är att samlingen har en 
klar prägel av språkutvecklande arbete. I de olika momenten i samlingen kan vi se en 
spännvidd över att både tala, läsa, skriva och lyssna. Samlingen tillåts ta den tid som 
behövs. I och med att läraren fångar de tillfällen som barnen ger till kommunikation kan 
samlingen ibland dra ut på tiden. Momentet är ett utmärkt tillfälle för pedagogen att 
arbeta språkutvecklande i det att kommunikationen är verklighetsanknuten och känns 
naturlig för barnen.  

Såväl Kylén (1986, 1987) som Johansson (1997) menar att utvecklingsstörda har en 
lägre arbetsminneskapacitet. Om vi tar fasta på det och samtidigt väger in Myrbergs (in 
press) teorier att arbetsminneskapaciteten har en avgörande betydelse för 
språkförståelsen menar vi att storboksläsning är en bra metod att använda. I situationen 
på sidan 36 är texten sedan tidigare känd för barnen och i och med samtalet om bilderna 
och den fåordiga texten behövs inte så mycket kraft och energi till ordavkodning. I och 
med att barnen med bildernas hjälp känner till kontexten blir läsningen lustfylld istället 
för arbetsam. Storboksläsningen är också ett av de tillfällen då pedagogen kan uppnå 
kollektiv uppmärksamhet.  

I situationen på sidan 35 när pedagogen och barnen leker Ett skepp kommer lastat tränas 
både barnens semantiska och syntaktiska förmåga. Maria Bolander (2004) förklarar i sin 
teori att ett ordförråd kan ses som ett system med relationer mellan orden, en slags 
kategorisering. Karin Milles (muntlig källa) menar att en språkstörning som drabbar den 
semantiska förmågan resulterar i svårigheter att kategorisera vilket därmed leder till ett 
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litet ordförråd. Alltså är det väldigt viktigt att hela tiden träna barnens semantiska 
förmåga. Att läraren också tränar den syntaktiska förmågan i syfte att barnen skall lära 
sig att tala i hela meningar istället för med enstaka ord är också något som barnen måste 
tränas i dagligen. Karin Milles (muntlig källa) poängterar att om en språkstörning 
drabbar den syntaktiska förmågan får barnet svårt att förstå och bilda hela meningar.  

Under vår vistelse på särskolan har vi i praktiken sett hur svårt det är för barnen att 
uttrycka sig i hela meningar. Man får inte glömma bort vilken kraftansträngning som 
faktiskt krävs när dessa barn skall hitta ord och begrepp i sitt minne. När de väl hittat 
orden eller begreppen skall de också orka uttrycka dessa. För de flesta av dessa barn tar 
denna process lång tid, och av den anledningen är det enklast för barnen att använda 
enstaka ord istället för hela meningar.  

Som Irene Johansson (1997) poängterar så är arbetsminnet inte rymligt nog för att samla 
upp all information. Detta gör att information som barnen fått sedan tidigare ofta 
behandlas som ny information. Vi ser i situationen på sidan 37 att det är svårt för barnen 
att koppla ljud till bokstäver och att se hur bokstäver bildar ord. Inte bara i den här 
situationen har barnen dessa problem. Vi har uppmärksammat att lärarna ofta nöter in 
och tragglar samma kunskaper om och om igen. Detta gör de enligt vår tolkning för att 
informationen skall befästas, vilket tar betydligt längre tid för dessa barn än för barn i 
allmänhet.  

De flesta barnen i särskolan har som vi nämnt tidigare stora språkliga störningar, vilket i 
sin tur kan var orsak till att de inte svarar på lärarens frågor. I situationen på sidan 42 
kan det kanske bero på en språklig fattigdom hos barnen. Om vi betänker att dessa barn 
har vad Per Linell (2003) kallar för språklig fattigdom, det vill säga ett underutvecklat 
språk som leder till att barnen inte förmår uttrycka sig, så får det naturligtvis negativa 
konsekvenser för deras språk och kommunikation. Det kan alltså vara så att barnen inte 
förstår behållningen av sagan, att barnen förstår men inte kan uttrycka sig eller att 
barnen inte ges tillräckligt med tid. Enligt Karl-Henrik Gustavsons (1997) teorier kan 
fragil-X medföra svårigheter att lära sig saker och att förstå vad andra menar. 
Framförallt försenas dessa barns talutveckling. Vad gäller barnet med Downs syndrom, 
om vi utgår från Irene Johanssons teorier (1997), kan den språkliga utvecklingen vara 
mer avancerad än talutvecklingen, med andra ord kan det vara så att barnet förstår mer 
än vad det förmår ge uttryck för.  

Fler frågor och funderingar 

Denna studie tangerar så mycket mer än bara pedagogernas språkutvecklande arbete. Vi 
ansåg det dock vara nödvändigt att redogöra för de förhållanden som gäller i särskolan 
för att förstå hur pedagogernas arbete organiseras. Efter vår tid på särskolan har vi insett 
vikten av att ständigt arbeta med att lära barnen att kommunicera. Den språkutveckling 
som sker per automatik hos barn som varken har språkstörning eller 
utvecklingsstörning, är något som både barnen på särskolan och pedagogerna ständigt 
måste arbeta med.  

Även om vi har fått svar på vår forskningsfråga, det vill säga hur pedagogerna i 
särskolan arbetar när det gäller att tala, läsa, skriva och lyssna är det många frågor som 
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återstår. Faktum är att vi efter denna studies färdigställande har fler frågor i ämnet än vi 
hade innan vi började vår undersökning. 

Som vi inledningsvis nämnde i diskussionen så arbetar pedagogerna mot såväl 
läroplanen som kursplanens mål. Däremot har det inte framgått att de använder sig av 
något teoretiskt ramverk för sin verksamhet och sin pedagogik. Påverkar detta barnens 
utveckling och undervisning? Behövs teorier? Ja, vi tror att det kanske gör det. I alla fall 
om barnen har många olika diagnoser och/eller diagnoser som inte är så vanligt 
förekommande. För att kunna ge varje barn bästa möjliga stöd tror vi att det krävs en 
relativt djup kunskap om de olika diagnosernas problematik.Vi menar, precis som Jan 
Rocksén (2006) att det krävs att pedagogen har speciella kunskaper om de pedagogiska 
konsekvenser som varje enskilt funktionshinder medför. Därutöver krävs det kunskap 
om hur språkutvecklingen fungerar hos dessa barn. Ovanstående är en förutsättning för 
att man inom specialpedagogiken skall kunna göra det som Karin Sonnander (1997) 
eftersträvar, nämligen att utveckla och tillämpa särskilt avpassade 
undervisningsmetoder för enskilda individer. Därför behövs det mer forskning. 
Forskning som samverkar över gränserna både biologiskt, psykologiskt och 
pedagogiskt. 

Carina Gustafsson (1997) poängterar att behandling och övriga insatser för 
utvecklingsstörda måste ses i ett brett perspektiv. Detta är något som vi anser väldigt 
viktigt när det gäller pedagogiken. Det är inget nytt i sig att barn lär sig saker på olika 
sätt, oavsett utvecklingsstörning eller inte, men insikten om hur olika och hur många 
sätten faktiskt är är troligen inte fullkomlig bland pedagoger idag. Vi tror att mer 
forskning skulle bidra till en ändå bättre individanpassad undervisning såväl i särskolan 
som i den vanliga skolan. 

En ständigt återkommande fråga som uppkommit hos oss under denna studies gång är 
hur vi som blivande pedagoger skall kunna ge de barn, som har liknande problem som 
barnen i särskolan har, men som väljer att gå i en vanlig skola, en meningsfull skolgång 
och tillräckligt med resurser? Vi menar att för att kunna göra en rättvis bedömning om 
vad man kan kräva av en individ måste pedagogen ha kunskap om och tillgång till 
forskning för att hitta varje barns ultimata inlärningspotential. Det handlar om att hitta 
de rätta verktygen för varje individ. Vi tror att det skulle underlätta att göra en rättvis 
bedömning och fördelning av resurser gällande dessa barn om det fanns mer forskning 
om varje enskilt handikapps förutsättning för språkutveckling. Detta kräver dock att 
pedagogen har ambitionen att ta till sig denna forskning och kunskap att omsätta den i 
praktiken.   

Men vem och vad avgör vad som är en meningsfull skolgång? Är det att lära sig att gå 
och handla på egen hand eller är det att lära sig att läsa och skriva? Den här frågan kan 
bara besvaras utifrån varje individs förutsättningar. Av den anledningen påpekar vi åter 
vikten av att pedagogerna har kunskap om hur det enskilda barnets handikapp påverkar 
dess inlärningsmöjligheter. Det är dock viktigt att vi som pedagoger lyckas lyfta fram 
barnens förmågor istället för att fokusera på deras oförmågor, något som enligt Irene 
Johansson (1997) tyvärr är alldeles för sällsynt. Forskning om utvecklingsstörning 
finns, forskning om icke utvecklingsstörda barns språkutveckling finns, men vi 
efterlyser mer forskning om utvecklingsstörda barns språkutveckling. Kanske får vi 
tillfälle att återkomma i ämnet i en annan studie. 
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ORDLISTA 

Affektiv störning  Avvikelse från normalt stämningsläge 

 

Anamnes Sjukdomshistoria, en patients egen beskrivning av hur sjukdomen uppstod, 
hur den ter sig och dess symptom  

 

CVI   I egentlig mening ingen utvecklingsstörning. En funktionsnedsättning som 
drabbar synperceptionen    

 
Epidemiologi Vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker 
och förlopp 

 

Kognition Tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras  

 

Perception  Varseblivning 

 

Prenatala orsaksfaktorer  Händelse som skett före födseln 

 

Prevalenssiffror Term inom epidemiologin för den andel av befolkningen som en viss 
tid har en sjukdom 

 

Psykometri Bestämning av mentala prestationer, förmågor, personlighetsdrag, attityder 
med kvantitativa metoder  

 

Psykos Samlingsnamn för psykiska störningar där uppfattningar och värderingar om 
verkligheten är förändrad  

 

Psykopatologi Läran om psykiska symtom, d v s om avvikelser i upplevelser och 
beteenden 

 

Reaktiv Uppträder som reaktion på något    
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