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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika faktorer i omgivningen kan påverka 

kommunikationen runt elever i skolans tidigare år. Rapporten består dels av en teoretisk 

inledning, för att förtydliga vissa begrepp knutna till området, dels av redovisning av 

elevobservationer i en undervisningssituation och intervjuer med deras lärare. 

 I studien undersöks kommunikationens form, innehåll och hur den används. Av 

resultatet framgår varierande kommunikationssätt alltifrån kroppsspråk till tecken, 

bildkommunikation och verbalt både från elever och från lärare.  Frågan om det 

kommunikativa innehållet handlade oftast om lektionens upplägg.  

Studien visar, i fråga om kommunikativ användning, att konkreta föremål är viktiga för 

att få i gång kommunikation i särskolan och att tomrum mellan aktiviteter används av 

eleverna till att kommunicera med varandra, vilket de inte gjorde på lektionerna i övrigt.  

Min slutsats av denna studie är att det har betydelse i vilka situationer som det 

kommuniceras. Viktigt är också lärarens sätt att bemöta elevernas försök att 

kommunicera. Dessutom att läraren är lyhörd och uppfattar kommunikationsförsöken 

och framförallt skapar situationer där man uppmuntrar till kommunikation.  
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Inledning 

Jag har tidigare arbetat som elevassistent i Särskolan i 13 år och har då kommit i 

kontakt med många olika sätt att kommunicera med bl. a. teckenkommunikation och 

förtydligande med hjälp av bilder av olika slag. Jag har lagt märke till hur arbetsamt det 

kan vara för eleverna att inte förstå eller bli förstådd av omgivningen och vill därför 

gräva lite djupare in i vad kommunikation egentligen består av. För att kunna ha nytta 

av detta som utbildad pedagog i särskolan, skulle det vara intressant att studera detta 

närmare. Träningsskolan inom den obligatoriska särskolan har, för övrigt, 

kommunikation som ett av de fem ämnesområdena i kursplanen. 

I min verksamhetsförlagda utbildning under Lärarutbildningen, med inriktning på de 

yngre åldrarna, har jag delvis funnits i grundskolans verksamhet. För att få mer bredd i 

föreliggande studie studeras kommunikationen i såväl särskolan som i grundskolan. 

Bakgrund 

Ann Ahlberg (2001) och ett kommunikativt relationsteoretiskt perspektiv, har varit en 

tidig inspirationskälla inför föreliggande studier.  Min utgångspunkt är från ett 

perspektiv där man belyser samspel mellan elever och omgivning. Jag vill undersöka 

hur kommunikationsprocesser kan komma till uttryck. I mina studier har jag för avsikt 

att skapa kunskap om gynnsamma förhållanden för att kunna möta alla elevers olika 

behov, men också visa variationen som finns i de olika skolorna. 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag väljer här att inleda med att klargöra några, i studien, vanligen förekommande 

begrepp. 
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Särskolan 
Särskolan är en skolform som innefattar både den obligatoriska särskolan och 

gymnasiesärskolan (Skolverket, 2001).  Den obligatoriska särskolan är uppdelad i 

träningsskola och grundsärskola och omfattar nio år med möjlighet till ett tionde. Till 

särskolan kommer de barn som, på grund av sin utvecklingsstörning, bedöms inte kunna 

nå kunskapsmålen i grundskolan. Klasserna i särskolan är oftast små och har högre 

vuxentäthet än vad som är vanligt i grundskolan.  

Från utvecklingsstörning till intellektuellt 
funktionshinder 
Utvecklingsstörning innebär att det blivit en störning i personens biologiska utveckling 

under fosterstadiet, förlossningen eller upp till dess barnet uppnått en ålder av 18 år.  

Det innebär först och främst brister i förmåga till inlärning (Gotthard, 2007).  

Utvecklingsstörningen handlar i de flesta fall om skador i det centrala nervsystemet, 

CNS. Inlärningssvårigheterna varierar beroende på var hjärnskadan är placerad (Bakk & 

Grunewald, 2004). Gotthard framhåller att man i dag ofta använder begreppet 

intellektuellt funktionshinder, vilket innebär det samma som utvecklingsstörning 

(2007).  Kylén (1981) gör en stadieindelning av begåvningsutvecklingen i tre stadier 

baserat på Piagets stadieteorier om barns utveckling. I A-stadiet1 menar Kylén att 

kommunikationen befinner sig på en nivå där man endast förstår signal- och 

kroppsspråk. Personen är beroende av en kommunikation här och nu och behöver 

omges av lyhörda människor som kan förstå en icke språklig kommunikation. 

Kommunikationsmöjligheterna ökar rejält när personen befinner sig i B-stadiet2, då 

man oftast förstår tal och bilder. Då personen befinner sig i C-stadiet3 ökar de 

kommunikativa resurserna ytterligare, i och med att läs- och skrivförmågan tillkommer. 

Personer med utvecklingsstörning har, enligt Kylén, svårt att samordna sinnesintryck 

och därmed får de svårt att hitta struktur på rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak. 

Brodin (2005) menar att drygt 70 % av alla personer med utvecklingsstörning har någon 

form av kommunikationssvårigheter. Att kunna tolka andras mimik och gester är ofta 

                                                      
1 Personer i A-stadiet har en svår utvecklingsstörning (Bakk& Grunewald, 2004).  

2 Personer i B-stadiet har en måttlig utvecklingsstörning. 

3 Personer i C-stadiet har en lindrig utvecklingsstörning. 
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svårt för personer med intellektuellt funktionshinder, vilket kan försvåra förståelsen för 

hur man påbörjar och avslutar samtal (Bakk & Grunewald, 2004).  

Kommunikation 
Kommunikation (lat. communica´tio) betyder ”ömsesidigt utbyte”, kommer från 

commu´nico som betyder att ”göra gemensamt” (Nationalencyklopedin, 1993). 

Kommunikation mellan människor kallas samspel, vilket innefattar både verbalt och 

icke-verbalt. När vi kommunicerar med ord kallar vi det för samtal (Heister Trygg, 

2008). Människors behov av att kommunicera är ofta mycket likartat, däremot så skiljer 

det sig i fråga om förutsättningar för att få behoven uppfyllda. Kommunikation delas in 

i faser då vi först påbörjar ett samspel eller samtal med att ställa en fråga, eller ett 

påstående. Även icke verbalt kan initiera ett samtal som t ex. att räcka upp handen eller 

hojta. Sedan svarar vi antingen med ord eller ordlöst med en fysik reaktion, visar 

känslor eller använder kroppsspråket och kanske en gest eller fysisk reaktion. Vi 

upprätthåller kommunikationen med en turtagning av frågande och svarande för att den 

inte ska avstanna.  Till sist avslutas samspel eller samtal med att det bara upphör, någon 

blir innesluten i sig själv, går sin väg, eller att någon väljer att använda en lämplig 

avslutningsfras.  

Barn utvecklar olika funktioner i kommunikationen och detta görs samtidigt som barnet 

utvecklar ordförråd och grammatik (Heister Trygg, 2004). Heister Trygg hänvisar till 

Light som menar att våra behov av att kommunicera kan handla om att vi vill kunna be 

om något, vill kunna berätta om något, vi vill kunna småprata och uttrycka oss på ett 

acceptabelt sätt. När det handlar om personer med kommunikationshandikapp finns ofta 

ett större behov av att kunna be om och att kunna informera.  

Klepstad Færevaag (2004) framhäver vikten av att lära sig pragmatiska4 regler i språket 

som också passar in i det sammanhang som man ingår i. Barn behöver också lära sig att 

tolka språkbruk och kroppsspråk.  Andra samtalsfärdigheter som Klepstad Færevaag 

poängterar är att kunna starta ett samtal, följa ett tema, klara av turtagning och att kunna 

avsluta samtalet.  De barn som har pragmatiska svårigheter kan ofta använda ett språk 

som inte är ”passande” eller typiskt för deras ålder. I ett kommunikationsperspektiv kan 

kontext, tonläge och tonfall vara avgörande för att förstå barns avsikt med det de säger. 
                                                      
4 Pragmatik handlar om hur vi använder vårt språk i sociala sammanhang (TRAS, 2004).  

 4



 

Enligt Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner (2003) bör pragmatisk språkstörning inte 

betraktas som ett individuellt fenomen, utan ses som ett komplicerat samspel mellan 

individuella svårigheter och de sociala sammanhang man deltar i. De pragmatiska 

symptomen visar sig inte kontinuerligt utan kan variera mellan olika situationer och 

krav (a.a.). 

Kommunikation i olika kursplaner 

I grundskolans kursplan för ämnet svenska kan man läsa följande: 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 

samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och 

hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. (Skolverket, Lpo 94) 

Undervisningen i särskolan följer grundskolans läroplan, Lpo 94, men har egna 

anpassade kursplaner som anpassas efter elevens egna förutsättningar och där målen är 

annorlunda ställda och där man understryker vikten av samspel med omgivningen. 

Även i grundsärskolans kursplan ingår kommunikation i ämnet svenska:  

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

skriva. Att kunna kommunicera med andra är viktigt för att utvecklas känslomässigt, socialt, 

kulturellt och intellektuellt. Att kunna samspela med sin omgivning är grunden för 

kamratgemenskap och delaktighet i samhället. (Skolverket, 2002, s 43) 

I träningsskolans kursplan utgör kommunikation tillsammans med estetisk verksamhet, 

motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning de fem huvudområdena. 

Angående kommunikation står följande: 

Kommunikation är en förutsättning för samspel med andra människor. Att bygga upp en vilja 

att kommunicera är av grundläggande betydelse för den individuella utvecklingen och för att 

utveckla relationer. Ämnesområdets syfte är att oberoende av grad och kombination av 

funktionshinder utveckla elevens förmåga att kommunicera. 

Budskapet i kommunikationen kan uttryckas i verbal form såsom tal, teckenspråk och skrift i 

ickeverbal form såsom blick, mimik, gester, kroppshållning, röstvariation, tecken som stöd till 

tal och bilder. (Skolverket, 2002, s 53) 

Omgivningens betydelse för kommunikation 

Kommunikation består enligt Brodin (2008) av tre viktiga delar: kommunikativ form, 

kommunikativt innehåll och kommunikativ användning. Med form menar Brodin de 

redskap vi använder för att uttrycka någonting t.ex. verbalt eller icke verbalt 

kroppsspråk, ljudframställning, gester, TAKK (Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation), bilder, talat eller skrivet språk. Innehåll anger det 
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budskap som överförs och erfarenheter, upplevelser och känslor som är inbakade. När 

Brodin beskriver begreppet användning menar hon hur man använder sin förmåga och i 

vilka situationer man kommunicerar. Heister Trygg (2008) menar att 

kommunikationens funktion kan ha olika syften. Att vilja informera, fråga, 

argumentera, visa känslor, styra, roa, retas eller uttrycka önskemål är vanliga 

anledningar till kommunikation. 

Vid en normal språkutveckling kan man se de tre delarna form, innehåll och 

användning, som en lyckad interaktion (Brodin, 2008).  Blir det däremot avbrott i någon 

av delarna eller i samspelet dem emellan, kan man konstatera att språkutvecklingen blir 

avvikande. Brodin pekar på vikten av att omgivningen är lyhörd och har förmåga att 

tolka och försöka förstå barn med utvecklingsstörning. Att upprätthålla intresset att vilja 

kommunicera är viktigt i det sociala samspelet. Finns inte viljan hos barnet finns risk att 

barnet lär sig att det inte lönar sig att vara aktiv. Detta tillstånd kallar Brodin för inlärd 

hjälplöshet. Som vuxen finns det också en risk att man tolkar barnet för snabbt och inte 

avvaktar barnets gensvar. Barn med utvecklingstörning behöver tid att reagera, tid att 

samla sig och tid att uttrycka sig, annars får barnet ingen chans att förmedla sitt budskap 

och blir lätt beroende av en starkare part.  

Brodin hänvisar till forskning som betonat att utvecklingsstörda barn behöver många 

erfarenheter och saker att kommunicera kring. Ett objekt kan underlätta 

kommunikationsmöjligheterna hos barnen. Kommunikationens funktion varierar 

beroende på kontexten, förmågan hos personen med utvecklingsstörning och 

samspelspartnern. 

Heister Trygg (2008) använder liknande teori för att förklara hur kommunikation ska 

fungera. Hon anser att det måste byggas en BRO mellan olika perspektiv. Barnets 

förutsättningar samordnas med Redskap som är lämpliga och Omgivningen anpassar 

sig så att det kan bli en kommunikation.  

Vidare hänvisar Heister Trygg till Kerstin Göransson som i sin avhandling visar att barn 

med utvecklingsstörning som går i särskolan, samspelar mer sällan än barn som är 

normalbegåvade. Barn med utvecklingsstörning har också färre samspelspartners och 

samspelar kortare sekvenser.  Detta beror inte främst på den kognitiva 

funktionsnedsättningen utan på de bristande möjligheter till samspel som råder, vilket 

kan förklaras med att klasserna i särskolan är små.  
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Johansson (1988) framhåller att positiva samspel är viktigt då det är i ömsesidiga 

relationer med andra människor som barnet får en bild av jaget och identiteten. Om 

omgivningen har en positiv inställning ger man barnet också en positiv självbild i högre 

grad.  

Heister Trygg (2008) refererar också till Lotta Andersson som i sin avhandling påtalar 

att stor del av kommunikationen i särskolan är vuxencentrerad. I denna form, som hon 

kallar vertikal, menar hon att den vuxne ofta ställer ledande frågor som de förväntar sig 

bestämda svar på. Den barncentrerade kommunikationen, där den vuxne 

uppmärksammar, uppmuntrar, bekräftar, upprätthåller och vidareutvecklar samtalet, 

förekommer mer sällan i särskolan, enligt Andersson. 

Barn kommer inte i gång att samspela förrän den vuxne vänder sig bort från gruppen, 

hävdar Heister Trygg. Genom ett gemensamt språk att samspela med, har 

kommunikationen bäst förutsättningar för att utvecklas. Kommunikationsträning i grupp 

bör erbjudas barn i ungefär samma ålder. De får då större möjlighet till en mer jämlik 

kommunikation och kan lättare bryta egocentreringen. En mer utförlig information 

angående den kommunikativa miljön, ges i Heister Tryggs riktlinjer som bifogas 

(bilaga1).  

I Diana Berthéns avhandling (2007) ges en inblick i särskolans historik tillbaka till 1894 

års betänkande. På den tiden då de sinnesslöa, nu intellektuellt funktionshindrade, 

uteslöts från folkskolan, prövade man vilka barn som ansågs bildbara eller icke bildbara 

genom att de sinneslöa barnen fick gå två år på en försöksavdelning. De obildbara 

avvisades även från sinnesslöanstalterna.  Bildbarheten, tolkar Berthén, handlade om i 

vilken utsträckning barnet var möjligt att fostra.  Arbetet skulle också inbegripa att 

forma barnens beteende och deras sinnes- tal- och rörelseförmåga.  Endast de barn som 

ansågs som mottagliga för teoretisk undervisning fick delta i både teoretisk och praktisk 

undervisning. Övriga bildbara fick endast möjlighet till den praktiska undervisningen.  

Berthén menar att försöksavdelningens syfte även präglar syftet i dagens särskola 

beträffande innehåll och syfte. Efter de många studier som gjorts i en träningsklass och 

en grundsärklass, konstaterar Berthén att det pedagogiska arbetet i särskolan visar stark 

betoning på fostran och förberedelse utan slutpunkt. De skolkunskaper som vanligen 

inhämtas, menar Berthén, får träda i bakgrunden.  Berthén visar också att 

verksamheterna drivs med olika motiv, mål och medel i träningsskolan respektive 

grundsärskolan. I och med detta utkristalliseras olika verksamheter: en 
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vardagsförberedande och en undervisningsförberedande.  Vidare anser Berthén att 

eleverna även nu förbereds för vardagsliv och undervisning och eventuellt bildbarhet 

prövas. Detta härleder hon till den tidiga verksamheten med försöks- och 

arbetsegentliga skolavdelningar (a.a.).   

Alternativa kommunikationssätt 

Heister Trygg (2008) delar in AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, i 

två huvudspår.  Kropps-, sinnesnära och manuella AKK-former såsom naturliga 

reaktioner och signaler, kroppsspråk, gester, mimik, ljud och Tecken som AKK. Här är 

man oberoende av hjälpmedel, och använder den egna kroppen. De grafiska AKK-

former där vi använder något synligt, konkret eller i tryckt form: saker, bilder och 

symboler, gör att man blir beroende av att dessa finns tillgängliga för att kunna 

användas.  Exempel på bilduppsättningar som gör att barn kan utveckla begrepp och ord 

eller för att kommunicera kan vara foton, Nilbilder5, Pictogram6och Widgit7.  

 

 

 

 

Att använda TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 

innebär att använda tecken som stöd i språk- och taltillägnandet (Heister Trygg, 2004). 

Man använder tecken tillsammans med talat språk och tecknar i huvudsak bara 

nyckelord. Dessa anpassas efter varje individs behov och förmåga. Det är vanligt att 

man slutar teckna när personen kan uttrycka sig verbalt, men enligt Heister Trygg finns 

kvarstående behov av att lärare använder tecken. Heister Trygg menar att även om 

omgivningen tycker att personen har en god språkförståelse, bör man fortsätta att teckna 

för att uppehålla språkstimulansen. Hon menar att det också kan vara ett sätt att visa att 

man är lojal mot personen när man ställer upp på att kommunicera på dennes sätt. För 
                                                      
5 Nilbilder består av tecknade färgbilder.  www.nilbild.se  
 
6Pictogram, svartvita siluettbilder som utesluter detaljer och endast har de viktigaste delarna med. 
Det är det vanligaste bildmaterialet bland begåvningshandikappade (Bakk & Grunewald, 2004) och 
www.pictogram.se

7 Widgit är bilder och symboler som används i dataprogrammet Communicate: In Print. Man kan 
kombinera med andra bilder och t.ex. göra recept, skapa böcker, nyhetsblad, scheman, arbetsblad, 
veckobrev, instruktioner, bildstödskort, överlägg till samtalsapparater mm. www.hargdata.se  
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att god kommunikation ska uppnås har omgivningen stor betydelse för barn med 

funktionshinder. En tecknande miljö gör att barnet får kommunicera på sina villkor, 

delaktigheten i gemenskapen ökar och statusen för kommunikationssättet ökar. 

Barn med utvecklingsstörning uppfattar, bearbetar och tolkar ofta hörselintryck 

annorlunda än normalt (Johansson, 1988). Det är t.ex. vanligt att barn med Downs 

syndrom har auditiva svårigheter och de har ofta lättare att uppfatta och förstå 

synintryck än hörselintryck.  

Läs och skrivfärdigheter är väldigt viktigt för alla barn (Fallon m.fl., 2004). För de barn 

som behöver AKK är förmågan att läsa och skiva ännu mer väsentlig, förutsatt att de har 

tillgång till en lång rad av AKK system. De barn som har allvarliga 

kommunikationssvårigheter och som inte skaffat sig läs- och skrivfärdigheter, är 

oförmögna att använda AKK system baserade på traditionell ortografisk läsning (system 

med bokstäver, ord och fraser). De kan därför komma att få begränsad delaktighet i 

undervisning, arbetsliv och i samhället. Även om personer som använder AKK lär sig 

läsa och skriva, visar forskning (se t ex Fallon m fl., 2004) att dessa personer ändå har 

en sämre läs- och skrivförmåga än sina jämnåriga och detta håller i sig ända upp i vuxen 

ålder. Resultat från flera studier visar dock enligt Fallon m fl., (2004) att barn med 

medfödda språkstörningar kan, med hjälp av läsprogram bestående av ordbilder, ta till 

sig en begynnande ordbildsläsning. Dessa resultat bidrar med värdefull information till 

lärare som arbetar med barn i behov av AKK. Med en anpassad hjälp och stöd i 

utvecklingen av läsfärdigheter, kan barn i behov av AKK bli bättre rustade för att lyckas 

när de deltar i teoretiska, yrkesmässiga och vardagliga aktiviteter.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv 
Enligt Vygotskij (1934/ 1999) har barn förmåga att, med hjälp och i samarbete, lösa 

uppgifter som är ämnade för lite högre åldrar. Med det avsåg han att endast den 

inlärning som kommer före utveckling, är bra i barndomen: 

Forskningen visar på ett övertygande sätt att det som på ett stadium vid en given ålder ligger 

inom den närmaste utvecklingszonen förverkligas och övergår till den aktuella utvecklingens 

nivå på ett efterföljande stadium. Med andra ord är det så att det som barnet i dag kan göra i 

samarbete kommer det i morgon att kunna göra självständigt. (Vygotskij, 1999, s 333) 
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I ett sociokulturellt perspektiv står samspelet mellan kollektiv och individ i fokus och 

man utgår från hur man tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 

2000). Säljö hävdar, med referens till Vygotskij, att vi för att förstå och agera i vår 

omvärld använder språkliga och fysiska redskap/verktyg. Genom kommunikation 

skapas sociokulturella resurser utifrån tidigare generationers erfarenhet och genom 

kommunikation förs resurserna vidare.  I ett sociokulturellt perspektiv blir barnet 

medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja genom att höra vad andra 

talar om och hur de förhåller sig till omvärlden. Omvärlden medieras8 av barnen genom 

lek och samspel med omgivningen. Genom lärande och utveckling utgörs en kanal där 

kommunikation äger rum och utgörs av en länk mellan det inre språket (tänkandet) och 

det yttre (interaktion). Enligt ett sociokulturellt perspektiv kan individer ta till sig nya 

sätt att tänka, resonera och handla genom att delta i kommunikation.  

Kommunikation och mänskliga handlingar är situerade praktiker som alltid kan 

relateras till kontext och de redskap som finns till hands. Inga situationer är neutrala. 

Säljö refererar till empiriska studier som gjorts där barn i olika situationer får samma 

uppgifter: på uppmaning av vuxen, moment i tävling och genom lek. Resultaten visade 

sig bli mycket bättre i lekversionerna av uppgiften, där aktiviteten blev bekant och 

meningsfull för barnen. Det är i den vardagliga interaktionen som vi formas som 

sociokulturella varelser och det är då kunskaper och färdigheter får liv. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Jag vill undersöka hur kommunikationen kan komma till uttryck bland skolelever, och 

varför och i vilka situationer de kommunicerar. Min utgångspunkt är att ur ett 

sociokulturellt perspektiv undersöka olika faktorer i omgivningen som kan påverka 

kommunikationen. Exempel på sådana faktorer är möblering, gruppstorlek, situationer, 

modaliteter9 , artefakter10 eller arbetssätt.  

                                                      
8 Ett sociokulturellt sätt att benämna hur barn förtolkar omvärlden på olika sätt (Säljö, 2000). 
9Av latin, kommer från modus som betyder sätt, sätt att vara (Bonniers lexikon, 1996). 
10 Ordet artefakt kommer från latin och betyder ”konstgjord”, ett av människohand fabricerat 
föremål, en konstprodukt (Nationalencyklopedin, 1989).    
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Frågeställningar 
Vilka kommunikationssätt använder elever och lärare?  

Vad innehåller kommunikationen? 

Hur ser kommunikationen ut?  

I vilka situationer kommunicerar eleverna? 

Vem tar initiativ till kommunikationen? 

Vad resulterar kommunikationen i och hur reagerar eleven?  

Metod 

Kvalitativa undersökningar 
I min undersökning har jag valt att ha ett kvalitativt förhållningssätt med inspiration från 

hermeneutiken (Patel & Davidsson, 1994). Med detta menas att man studerar, tolkar och 

försöker förstå den mänskliga existensen. Min tidigare erfarenhet, mina tankar och 

intryck kan ses som en tillgång till forskningen och jag pendlar mellan att se delar och 

att se helheten som Patel & Davidsson nämner som den hermeneutiska spiralen. Jag har 

valt att observera i olika skolsituationer och mitt förhållningssätt i 

observationssituationerna har varit att delta så lite som möjligt för att kunna koncentrera 

mig på att samla in information. Kullberg (1996) menar att etnografisk forskning i 

klassrummet kännetecknas av engagemang, aktivt lyssnande, intensiv observation och 

fortlöpande analys. I de flesta av situationerna har barnen vetat att jag ”bara tittat” på 

deras verksamhet, utan att delta. Merriam (1994) menar att relationen mellan observatör 

och observerade, kan variera från fullständig deltagare till fullständig observatör. Min 

delaktighet i gruppen har kommit i andra hand i förhållande till att samla in information. 

Jag har också valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning. Kvale 

skriver att kunskap byggs upp i samspel mellan två personer som samtalar om ett 

gemensamt intresse för dem båda (Kvale, 1997). Vidare menar Kvale att den 
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intervjuade kan förmedla sin situation ur sitt eget perspektiv och det blir därmed ett 

kraftfullt sätt att fånga intervjupersonernas vardagsperspektiv. Kullberg (1996) 

framhåller att i en etnografisk intervju ställer man öppna frågor men är också 

uppmärksam på vad som sägs mellan raderna. 

Urval 
De elever som har valts ut till studien har dels valts med hjälp av biträdande rektor i 

särskolan och dels med hjälp av läraren i en tillgänglig grupp på en av mina 

verksamhetsförlagda skolor under lärarutbildningen. Detta är en urvalsmetod som 

Patel& Davidsson (1994) lyfter fram. Enligt Kullberg (1996) kan det vara en fördel att 

som klassrumsforskare vara förtrogen med det fält där man bedriver sina studier. Man 

behöver då inte ägna energi åt att lära känna fältet. Hon menar dock att man bör vara 

observant på att distansera sig och skapa nya vinklar på forskningsobjektet. Etnografiskt 

sett kan man säga att man ser saker med nya ögon.  

Jag har kontaktat de berörda lärarna och fått ett godkännande från dem och jag har även 

skickat ut ett föräldrabrev till de aktuella eleverna (bilaga 2). Jag har fått ett nej från en 

förälder angående dennes barn som deltagande och detta respekterar jag och väljer 

därför en annan elev att observera.  

Tanken har från början varit att jag skulle observera tre elever i särskolan och tre elever 

i grundskolan. Det har dock blivit bortfall med en elev från grundskolan då jag 

behövdes i en barngrupp vid observationstillfället.  Merriam (1994) menar att forskaren 

på fältet ska hjälpa till vid behov och visa intresse för vad som händer. Jag bedömer att 

det räcker med de fem observationerna som jag gjort. Mina observationer gäller alltså 

två flickor i grundsärskolan, en pojke i träningsskolan, en pojke och en flicka i 

grundskolan, totalt fem elever som alla är i de yngre skolåldrarna.  

För att förenkla läsningen i kommande studier benämner jag träningsklassen med 

träning och grundsärklassen med grundsär. 

Genomförande 

Observationer 

Jag har observerat ett lektionstillfälle och en rast per utvalt barn. Detta har genomförts 

med hjälp av strukturerad spaltdokumentation i ett observationsschema för att lättare 
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kunna tolka de olika observationerna. Observationsschemat (bilaga 3) har jag 

konstruerat med inspiration från Patel & Davidsson (1994) och Bjørndal (2005) och 

med frågeorden var, när, hur, varför och med vem i ryggsäcken.  Observationsschemat 

har även tillkommit med inspiration från Brodin (2005) där hon belyser 

kommunikationens tre väsentliga delar: kommunikativ form, kommunikativt innehåll och 

kommunikativ användning. Spaltordningen i mitt observationsschema vidareutvecklade 

jag mellan mina undersökningar då jag upptäckte en mer naturlig ordning att observera 

på.  

Analys av observationerna 

I min analys har jag utgått ifrån frågeställningarna ”Vem tar initiativ till 

kommunikationen?” och ”Hur besvaras kommunikationen”. Dessa har jag valt att baka 

ihop då jag anser att de är svåra att dela på. Vidare analyseras frågeställningarna ”Vilka 

kommunikationssätt använder eleverna?” och ”Vad handlar kommunikationen om?” . 

Jag har knutit samman mina frågeställningar med begreppen form, innehåll och 

användning, då jag ser en koppling mellan dessa. Därefter har jag direkt sammanfattat 

min observation av varje elev. Jag har också analyserat mina observationer med 

utgångspunkt i varje frågeställning för sig, för att tydligare kunna klargöra resultaten. 

För att underlätta min läsning har jag också namngett de observerade eleverna med 

fingerade namn.   

Intervjuer 

Jag har valt att intervjua de tre lärarna som är aktuella till respektive elever. Lärarna i 

träning och grundsär är fritidspedagoger i botten med 60 respektive 40 poäng 

specialpedagogik utöver. Läraren i grundskolan har Lärarutbildning. Sambandet mellan 

mina observationer och lärarens uppfattningar och erfarenhet belyses och därmed blir 

bilden bredare av elevernas kommunikation. Jag har genomfört mina observationer och 

därefter, som ett komplement, intervjuat läraren. Jag valde att arbeta i den ordningen för 

att kunna vara så öppen som möjligt, utan att veta för mycket av eleven innan och 

fokusera på det jag verkligen såg, inte vad jag förväntade mig att se. Detta framhålls av 

Bjørndal (2005). 

De berörda lärarna har alla godkänt att jag använt mig av diktafon för bandinspelning. 

Jag har tydliggjort att endast jag själv skall lyssna på banden, och att jag sedan skall 

förstöra och kasta dessa. Platsen för intervjutillfällena har lärarna själva fått välja.  Inför 
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intervjuerna har jag sammanställt en frågeguide att utgå ifrån och som har utmynnat i att 

dela upp frågorna i kategorier som skolan, lektionen och eleven (bilaga 4). Frågorna har 

skrivits utifrån min egen nyfikenhet, erfarenhet och med inspiration från tidigare läst 

litteratur.  

I själva intervjusituationen har det blivit en låg grad av standardisering, vilket innebär 

att jag ställt följdfrågor och formulerat nya frågor under intervjun samt ställt frågor i en 

ordning som har känts lämplig i sammanhanget (Jfr Patel & Davidsson, 1994).  Den 

låga grad av strukturering som jag också använt mig av, har gett intervjupersonerna fritt 

utrymme att svara, vilket har resulterat i öppna och uttömmande svar byggda på egna 

övertygelser från lärarna. Kvale (1997) framhåller det fenomenologiska idealet vilket 

innebär att den intervjuade får beskriva sina upplevelser utan att intervjuaren avbryter. 

Jag har också tagit till mig av vissa idéer från någon intervju för att tillägga den frågan 

till de andra intervjuerna. Kullberg (1996) menar att i etnografiska studier sker 

planeringen av samtal och intervjuer fortlöpande under processens gång. Hon pratar 

också om den löpande analysen där forskaren pendlar mellan data och teori. Vissa 

frågor har dock, av naturliga skäl, inte känts relevanta för läraren i grundskolan, då 

kommunikation där kan ses som mer självklar.  När jag har intervjuat lärarna har vi på 

grund av deras upptagna tid, behövt dela upp intervjusituationerna i två delar. 

Intervjuerna har totalt pågått mellan 60 och 90 minuter vardera. Jag har sedan skrivit ut 

intervjuerna ordagrant och skickat dem i tillslutet kuvert till respektive lärare. Kullberg 

menar att den etnografiske forskaren fortlöpande transkriberar ljudband ordagrant och 

analyserar dessa. Lärarna har fått chansen att granska vårt samtal och lägga till eller ta 

bort sådant som vi upplevt olika vid intervjutillfället. En av lärarna har kommit med ett 

tillägg angående hennes arbete runt kommunikation. 

Jag har skrivit ut intervjuerna själv för att direkt kunna inleda analysarbetet med 

intervjuerna och hitta detaljer som kan vara relevanta i min analys (Jfr Kvale, 1997). 

Därefter har jag använt olikfärgade pennor för att lättare kunna dra paralleller och 

slutsatser från mitt material. Kvale (1997) pekar på att man kan växla mellan olika 

tekniker för att skapa mening. Man kan inledningsvis skaffa sig ett allmänt intryck av 

intervjuerna, för att sedan gå till utvalda avsnitt och göra djupare tolkningar. Jag gör här 

en vidare tolkning av mina intervjuer med hjälp av att relatera mitt material till 

begreppen form, innehåll och användning. 
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Etiska överväganden 
De etiska ställningstaganden som jag har använt mig av knyter an till Vetenskapsrådets 

rekommendationer (2002). I det utdelade föräldrabrev till de berörda barnen har jag 

förklarat syftet med min undersökning och däri klargjort att det är frivilligt att delta, att 

forskningsresultaten kommer att bli offentliga i DIVA11, men anonyma och att de har 

rätt att dra sig ur undersökningen när de vill. Jag har också berättat att jag observerar 

barnen och håller anteckningarna inlåsta för mig själv. 

 Jag har också inhämtat samtycke från de berörda barnens lärare, för att komma och 

observera i deras verksamhet. Vid intervjusituationerna har jag frågat om godkännande 

för bandinspelning. Vi har också i möjligaste mån försökt undvika att nämna elevernas 

namn på banden.  

Min ambition har varit att försöka ha en så jämn könfördelning som möjligt. Namnen på 

eleverna har jag fingerat för att öka anonymiteten. För att öka anonymiteten ytterligare 

väljer jag också att inte nämna de geografiska platser som eleverna har sin skolgång på, 

då jag anser att det inte har någon betydelse för mina undersökningars resultat.  

Resultat 

Observationerna 
Jag har observerat fem elever, vilka alla är i de yngre skolåldrarna. Edvin går i 

träningsskolan, Anna och Diana går i grundsärskolan, och Clara och Bernard går i 

grundskolan.   Med mitt kvalitativa förhållningssätt till undersökningarna väver jag 

samman resultat och tolkning (Jfr Patel & Davidsson, 1994). Jag inleder med en kort 

beskrivning av de olika elevernas klassrumsmiljöer, därefter analyserar jag varje elev 

för sig utifrån frågeställningarna.  

Miljön i Edvins klassrum 

Det är samling i träningsklassen med 4 elever (en elev är för närvarande sjuk). 

Samlingsrutinen ser likadan ut från dag till dag. Alla elever har var sin dag som de 

                                                      
11 DIVA innebär det Digitala vetenskapliga arkivet. Där har man samlat avhandlingar och andra 

publikationer från nordiska universitet och högskolor (Backman, 2008). 
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”jobbar ” med samlingen. När jag gör min observation är det Edvins tur. Eleverna sitter 

i sina bänkar i en halvcirkel, vända med ansiktena åt läraren och tavlan. Var och en har 

sitt egna lilla schema fastsatt på sin bänk där de själva sätter upp dagens schemabilder 

bestående av Pictogram- bilder. Varje elev och personal finns med på enskilda foton och 

de som är närvarande sätts upp på stora tavlan. 

I träning sitter man i bänkarna mestadels när de har samling. Annars sitter de oftast 

tillsammans vid ett runt bord när de jobbar: 

Jag tycker att gruppen tillför varandra så otroligt mycket! Att jobba vid runda bordet ger 

jättemycket! Man ser varandra och sporrar varandra. De är så måna om varandra och man 

kan prata och locka med på ett helt annat sätt om de är allihop. (Lärare träning) 

Miljön i Annas och Dianas klassrum 

I klassen sitter det, för närvarande, fem elever i sina bänkar som står placerade som en 

halvcirkel med ansiktena mot tavlan och läraren. Flera av eleverna har, enligt läraren, 

kontrollbehov och får på det viset ögonkontakt med alla. Två av eleverna har nu enskild 

undervisning på annan plats. 

Eleverna och läraren har sedan ett och ett halvt år arbetat in en fungerande stund med 

tydlig struktur, då de arbetar i ”gröna boken” enligt LTG- metoden12. Innan jag kom har 

eleverna fått berätta något från helgen som läraren skrivit upp på tavlan. Sedan skriver 

hon allas meningar på datorn och skriver ut så att alla eleverna får allas meningar. Var 

och en stryker under alla namn med rött, med blått alla ”jag” och med grönt alla ”sa”. 

Sedan får de orden till sin egen mening urklippta för att limma ihop de i rätt ordning och 

därefter rita till meningen. När alla är klara går de en och en fram till läraren och läser 

högt för de andra vad de skrivit och går runt och visar var och en hur det ser ut. Sedan 

applåderar alla till den som visat sitt arbete.  

I grundsär är det mycket lärarstyrt och läraren sätter tydliga ramar. Om det ska vara 

självständigt arbete måste det vara väldigt tydligt och konkret. Om läraren vill prata om 

olika saker som hon vill lyfta så leder hon själv. Eleverna samtalar då inte med 

varandra. 

                                                      
12 LTG, Läsning på Talets Grund. Läsmetod utvecklad av Ulrika Leimar där man utgår från 

helheten, den gemensamma texten, låter barnen arbeta med delarna för att sedan återigen gå 

tillbaka till helheten. Leimar ville använda det ordförråd eleverna själva hade med sig in i skolan. 

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg  
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Miljön i Bernards och Claras klassrum 

I grundskolan arbetar man blandat med pararbete, gemensamt i stor grupp och enskilt 

arbete. Man varierar mellan lärarstyrt och eget arbete. Man ändrar också möbleringen 

från bänkar placerade som en hästsko till bänkar i rader eller i smågrupper, beroende på 

vad som ska göras. De har inget speciellt schema som sätts upp. Läraren brukar tala om 

dagens aktiviteter muntligt. De har ett tillåtande klimat i klassrummet när det gäller att 

samtala med varandra under lektion.  

Vad innehåller kommunikationen och vem tar initiativen? 

I nedanstående redogörelse väljer jag, i första delen, att väva samman observationer av 

Vem som tar initiativ, hur kommunikationen besvaras och vad kommunikationen 

handlar om från mitt observationsschema.  Skälet till detta är att jag inser att dessa tre 

delar hänger samman.   

Edvin 

Vid mitt observationstillfälle har jag sett att Edvin flera gånger petar på sitt schema på 

bänken, som besvaras med respons från läraren på olika sätt. Ibland med skratt och bus, 

ibland som ett störande moment. Edvin svarar inte så ofta verbalt när läraren talar till 

honom. När läraren frågar hela klassen är det ingen som svarar. Men när hon riktar 

frågan direkt till Edvin svarar han ofta med ett tecken som är ”fel” i sammanhanget och 

med ett litet busigt flin efteråt.  När läraren frågar om vilken mat det är idag, svarar 

Edvin tydligt med tecken för ”Fisk”, ”Potatis” och ”Sås”. Läraren förtydligar genom att 

säga orden verbalt. När han ska skriva sitt namn på tavlan säger han sitt namn och 

”Nej!”, när han skrivit en bokstav som han verkar missnöjd med. Han tecknar också 

siffrorna i dagens datum, men när det är dags att svara på vilken månad det är, tecknar 

Edvin nästan alla andra månader utom den rätta. Han skrattar och tittar busigt på mig. 

När det är dags att sjunga får Edvin hjälp av läraren att teckna, och han tittar då in i 

tavlan i stället för på kamraterna. 

 När Edvin ska duka på fruktbordet ställer personalen en del frågor till Edvin som är lite 

längre bort. Han svarar ibland med ett ljud ”Ööö” eller inte alls.  Sedan sitter de vid 

runda bordet och ibland tittar han i taket. När han får frågor om något han gjort i helgen 

eller annat som ligger honom nära, svarar han med att teckna något djur. En i 

personalen frågar honom hur han kom hem från bowlingen dagen innan. Edvin håller 

för ansiktet och säger ”Ähh!”. Läraren frågar vad Edvin gör på slöjden och då tecknar 
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han ”Elefant”, ”Måla” och ”Lila”.  Läraren svarar och förtydligar med tal. Läraren 

sjunger en sång om en elefant och gör rörelser till sången och visar på Edvin. Han tar 

bort lärarens hand och säger ”Mää!”. När läraren uppmanar Edvin att säga till en kamrat 

att kasta äppelskrutt i papperskorgen, håller Edvin för ögonen. Sedan säger läraren att 

Edvin kan duka av för det är han duktig på. Edvin fnissar och skuttar till när han dukar 

av. Han ställer sig vid en personal med händerna på ryggen och verkar vänta på hans 

mugg. Läraren säger ”Tycker du han är sölig?” och då skuttar Edvin iväg till läraren och 

kramar henne och börjar slicka henne på kinden. De skrattar och busar och läraren 

säger: ”Inte slicka på mig! Jag är väl ingen glass heller!” Edvin svarar: ”Ka”.  

 När läraren sedan läser i en bok, svarar Edvin på lärarens frågor: ”Vad gör de?” Edvin 

tecknar ”skridsko”. Han tittar noga på bilderna och tecknar ”fisk” och ”kallt” och säger 

verbalt ”kallt”. Läraren och Edvin kommunicerar fram och tillbaka om bilderna i boken 

och Edvin verkar intresserad och skrattar.  När det blir dags för en fri lekstund tar Edvin 

sig för ansiktet och gör en grimas när läraren frågar vad han vill leka med. Han får 

sedan hjälp av personal att ta fram ett pussel ur skåpet.  

Anna 

I min observation av Anna har jag sett att hon, i fria leksituationer inomhus, avvaktar 

och ser osäker ut. Hon säger vid flertal tillfällen saker till kamraterna, men får sällan 

svar på tal.  Anna riktar även ofta frågor till en vuxen. Hon pratar också för sig själv ett 

par gånger. När de leker med tåg och klossar inleder Anna ofta frågor till kamrater 

såsom: ”Ska vi göra rekord?” eller kommenterar sitt torn: ”Upp i taket”. Hon tittar på 

kamraterna men ingen svarar. Hon får dock respons av en kamrat då hon säger 

”Rekord” om sitt byggda torn. Då börjar kamraten tralla på ”Rekordbyrån, 

Rekordbyrån”. Även under lektionstillfället pratar Anna flera gånger till kamrater som 

inte svarar. På lärarens frågor svarar hon gärna rakt ut det hon vill säga och även då 

någon annan elev blir tillfrågad svarar Anna rakt ut. Anna kommenterar också småsaker 

som händer i hennes närhet, såsom att hon tappar saker, vilken färg hon har på pennan 

eller kommenterar andras pennfodral och liknande utan att någon svarar på det. När 

Anna ritar vad hon gjort i helgen kommenterar hon det hon ritar. Läraren lägger då och 

då in frågor som gör att det blir en lång konversation som handlar om det som Annas 

själv har varit med om i helgen innan.  Anna säger till läraren: ”Ritar jag vågorna först!” 

och menar teckningen med helgmeningen.”Var det mycket vågor på stranden?” frågar 

läraren då. Anna svarar inte utan pratar med sig själv när hon ritar. Sedan säger Anna: 
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”Stenarna!” och ser på läraren när hon pratar. Anna fortsätter: ”Tar 3 stenar, lägger inne 

i mitt rum, stenarna. Mamma hittar också sten”. Läraren svarar: ”Vart lade hon sina 

stenar? Tog hon också med hem?”. Anna svarar: ”Mmm…hon lade de i kassen. Här, de 

låg i kassen” säger hon och ritar vidare.  

Vid ett tillfälle ser jag att Anna räcker upp handen och får frågan av läraren. Frågan 

lyder då: ”Vart var Pelle?”, vilket jag tolkar som att Anna undrar var klasskamraten 

befinner sig, som inte är i klassrummet. Läraren svarar att Pelle jobbar i ett annat rum. 

Diana 

Då jag har observerat Diana har jag sett att hon ofta tar initiativ till kommunikation med 

kamraterna i leken på skolgården. Det är ofta hon och ett barn till som styr upp leken 

och de andra barnen gör som de säger. ”Passa X! Han måste skjuta!”. Eller inomhus när 

de leker med tågbanan: ”X, kom då, du ska köra hitåt!”, ”Gör så här på X!” eller ”Nu 

får alla vänta här!”. Dessa två kamrater har ofta verbalt utbyte och lekpratar och turas 

om att tala.  

När det är lektion pratar Diana ofta för sig själv eller rakt ut till alla utan att få ordet: 

”Min röda är borta”, ”En vit”. ”Oj, oj,oj, slut. Den är slut!” säger hon sedan riktat åt 

läraren, men får inget svar.”Nej den var inte slut, jag vänder om den. Jag får inte in 

den”. Läraren ”svarar” genom att gå till Dianas bänk och hjälper henne med limstiftet. 

Diana ställer, flertalet gånger, frågor till läraren då läraren står längre bort och hjälper 

någon annan elev. Ibland blir hon då besvarad av läraren och ibland inte.  Diana frågar 

rakt ut: ”Är det sa först?”. Läraren hör och svarar: ”Du får se vad det står i texten.” 

Diana säger till läraren: ”I morgon är det tisdag och då ska vi jobba”. Läraren svarar: 

”Men i dag är det måndag” . När hon pratar så handlar det ofta om det hon gjort i helgen 

och vad hon använder för ordbild i sitt arbete angående helgen. När Diana konverserar 

på lektionerna är det hela tiden med läraren.   

Bernard 

Bernard fyller i när någon klasskamrat läser fel, då är Bernard där och rättar till, flera 

gånger. Han frågar lika ofta rakt ut i luften, och ingen svarar. När han läser högt inför 

klassen, frågar han läraren om det kommer något svårt ord. Läraren svarar då. Vid två 

tillfällen frågar han läraren om han får fortsätta att läsa, hon svarar först att någon annan 

ska läsa och nästa gång att de läst klart. Bernard och läraren för en dialog om 

bronsåldern som de just läser om, inför hela klassen.  När läraren läser upp vilka som 
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ska läsa ihop, vinkar han till den kamrat som han ska läsa med och hon svarar med ett 

leende. Först turas de om att läsa och sedan diskuterar och funderar de på uppgiften 

samtidigt som de pratar om helt andra saker som inte hör dit.  I klassrummet går 

Bernard fram till läraren och frågar om han får sitta i ett annat rum och jobba. Läraren 

svarar nej, då eleverna nu ska arbeta med lera och behöver vara i klassrummet med 

närhet till eventuella verktyg. Det är oftast Bernard som tar initiativ till att 

kommunicera, endast vid tre tillfällen ser jag att kamrat inleder samtalet, som han 

besvarar. Bernard pratar också högt, rakt ut i klassen vid några tillfällen och skojar. 

Ingen svarar då honom med ord.  Ibland skrattar någon eller ler. Sedan har Bernard och 

läraren en dialog, som han inleder, angående hans lerarbete. När Bernard frågar rakt ut 

om han får gå på rast är det ingen som svarar. Däremot när han höjer rösten och nämner 

lärarens namn, får han svar om att det är okej.  

Clara 

När en klasskamrat frågar högt i klassrummet, om var en annan kamrat är, svarar Clara 

henne rakt ut. Clara får frågan av läraren efter att ha räckt upp handen, vid tre tillfällen. 

Hon svarar och läraren frågar henne vidare hur hon menar. Vid ett tillfälle svarar hon 

”Mm” på lärarens följdfråga och ser förlägen ut. När läraren går fram till Clara och 

frågar ”Vill du ha en egen text?”, svarar hon inte verbalt utan tar bara emot texten.  

Läraren frågar alla: ” Vad betyder det att plundra gravar?” Flera räcker upp handen bl.a. 

Clara. Clara får frågan, verkar osäker och svarar: ”De har snott?”. En klasskamrat 

tilltalar Clara och hon tittar på klasskamraten och flinar. Läraren uppmanar eleverna att 

hitta viktiga ord i texten till en gemensam mindmap på tavlan. Clara tittar hela tiden upp 

och på den klasskamrat som pratar. Sedan hänger hon med huvudet i ena handen.  Clara 

räcker upp handen och får ordet: ” De dära hemliga gångarna”. Läraren: ”Vilket ord 

tycker du att jag ska ta?”. Clara: ”Gångarna”. Läraren till alla: ”Kan ni komma på fler 

ord som kan vara bra att ha med i mindmapen?” Clara räcker upp handen och får ordet: 

”Det dära tar och tjuvar”. Läraren: ”Kan vi ta plundra då?” Clara svarar med ett ”Mm” 

och ser förlägen ut.  På frågan från läraren om hon vill skriva på datorn, nickar hon och 

går dit. Vid två tillfällen svarar hon på kamrats fråga dem emellan. 
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 I leken på rasten pratar Clara mer. Hon tar för sig av talutrymme, inleder och svarar på 

kommentarer när de spelar ”King”13. En kamrat beundrar hennes tröja och då svarar 

Clara med ett leende. När hon vill byta plats i kön frågar hon en kamrat och de byter 

plats.  

Sammanfattning  

Edvin svarar inte när läraren ställer frågor till hela klassen. När läraren riktar frågan 

direkt till honom svarar han. Svaren blir ofta med ”fel” tecken med bus i blicken. 

Läraren bekräftar med tal och tecken. Om avståndet blir längre till personal som inleder 

samtal med Edvin svarar han inte. Det är mest läraren som ställer frågor. Edvin är alert 

och svarar då det kan vara ett djur inblandat. När läraren läser ur en bok tecknar Edvin 

spontant. Anna pratar ofta på fria lekstunder med kamrater som inte svarar. Hon svarar 

ofta rakt ut i klassen även om en annan kamrat fått frågan. Vid tillfället då hon ritar vad 

hon gjort i helgen har hon en lång konversation med läraren om det. Läraren driver 

samtalet vidare genom följdfrågor. Diana tar ofta initiativ till konversation på raster och 

styr gärna med de andra kamraterna. På lektionen pratar hon mycket för sig själv och för 

samtal endast med läraren. Bernard konverserar ofta med läraren inför hela klassen. Det 

är oftast Bernard som tar initiativ till samtal med kamraterna. Bernard pratar ofta högt i 

klassrummet under arbetets gång, men räcker lika ofta upp handen när det ställs frågor. 

Clara räcker vid flera tillfällen upp handen och får frågan som hon svarar på. Ibland 

svarar Clara med ett ”Mmm” eller en nickning. Clara konverserar inte så mycket med 

kamraterna på lektionstid, utan det sker på rasten.  

Vilka kommunikationssätt och redskap använder eleverna?  

Edvin 

Edvin använder blicken och mimiken tydligt för att visa vad han vill. Jag har sett att 

Edvin använder TAKK i huvudsak. Kroppsspråket är ofta tydligt, då han lägger handen 

på huvudet och håller på något ställe som någon råkat komma emot. Han använder 

ibland ljud som ”Öh” när han inte verkar vilja svara på en fråga. Edvin tecknar bara när 

det gäller att svara på lärarens frågor. Jag har endast sett ett tillfälle då han 

kommunicerar med en kamrat och det är i väntan på att nästa aktivitet skall börja. Edvin 

                                                      
13 King är ett spel som spelas på en plan med fyra uppritade rutor. Det står en elev i varje ruta och 

man spelar med en fotboll eller basketboll. Man slår på bollen till varandra med händerna och 

bollen får bara studsa en gång i varje ruta, annars åker man ut ur spelet.  
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snurrar på stolen som står mellan honom och hans kamrat. Kamraten snurrar då också 

på stolen. De utbyter ögonkontakt. Edvin blir hjälpt att själv ta initiativ till konversation, 

när de läser en bok och tittar på bilderna. Då kommenterar han spontant de olika djuren 

och vad de gör i boken. De har sedan en ”i-påse” innehållande saker och djur där 

begynnelsebokstaven är ”i” på samtliga saker. Edvin tecknar till alla ”i-sakerna”, t.ex. så 

tecknar han ordet ”indian” när den kommer upp. Ibland kommer det även ett ljud till: 

”Öhh”, ”Aka”(bråka), ”Oj, oj oj”. 

Anna 

Jag har observerat eleverna ute på rasten när de spelar fotboll på skolgården. I min 

observation använder Anna kroppsspråket. Hon hoppar flera gånger till och ser glad ut. 

Hon kramas i fotbollsspelandet på initiativ av de andra kamraterna. Hon ställer frågor 

till en vuxen ibland angående målställningen. Hon vickar också ibland till med huvudet. 

Anna skriker högt då någon gör något som hon inte vill. 

Under lektionen pratar Anna ofta rakt ut till alla, ibland svarar läraren på hennes 

funderingar. Anna pratar i bland i omvänd ordföljd t.ex. ”Pelle hälsa på” då hon undrar 

om jag hälsat på Pelle, en klasskamrat. Eller ”Ritar jag vågorna först” då hon menar: 

”Jag ritar vågorna först”. Vid några tillfällen svarar Anna på kamrats funderingar kring 

pennor och annat. Hon viftar till med pennan vid ett tillfälle till kamrat och de utbyter 

ögonkontakt.  

Diana 

I leksituationen använder Diana sig tydligt av kroppsspråket då hon pekar och visar var 

kamraterna ska stå eller göra. 

Under lektionen pratar Diana ofta högt och kommenterar vad som händer runt henne. 

Hon verkar ”tänka högt”. Ofta pratar hon utan att rikta sig eller titta på någon annan.  

Diana använder ibland ljudeffekter till teckningarna när hon ritar. Vid ett tillfälle söker 

hon kontakt med bänkkamrat och knäpper med fingrarna åt honom. Han svarar med att 

göra likadant tillbaka. De utbyter då ögonkontakt. Vid ett tillfälle klagar Diana på sin 

mage: ”Å, min mage!” och tittar upp och verkar vilja ha uppmärksamhet, men ingen ser 

eller svarar henne.  
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Bernard 

Jag har sett, när jag observerat Bernard, att han är väldigt aktiv i klassrummet i fråga om 

att kommunicera med läraren och kamrater. Bernard tittar i boken om bronsåldern och 

räcker upp handen utan att få svara. Hans bänkkamrat läser högt ur boken och Bernard 

rättar henne när hon läser: ”Ska jag säga det?” Han rättar igen.  Han frågar rakt ut 

angående texten: ”Var det i trä?” Ingen svarar. Nu är det Bernards tur att läsa och han 

funderar på stavningen av ett ord: ”Bevaka. Står det bevaka?” säger han och tittar upp 

på läraren. Läraren svarar: ”beveka”. Sedan frågar Bernard om han får fortsätta att läsa. 

Läraren svarar genom att säga: ”Nu får X läsa” och frågar sedan alla: ”Vad menar man 

med…?” Bernard svarar efter att ha räckt upp handen och fått frågan: ”Det var dyrt”. 

Sedan pratar Bernard och läraren en stund angående bronsåldern inför klassen och 

läraren visar i boken. Han räcker ofta upp handen och får också ofta fråga eller berätta. 

Det är ofta som Bernard frågar läraren då han verkar vilja göra rätt. Bernard 

kommunicerar ibland spontant och verbalt med kamraterna.  När de jobbar med lera 

”lekpratar” några elever med varandra. Bernard arbetar och kommunicerar med 

kamrater samtidigt. 

Även i leksituationen ute på rasten, ser jag att Bernard är väldigt verbal med 

kamraterna. Han talar om regler i King och använder termer som ” Den var inne” eller 

”Du åker ur”. Han visar då också tydligt med kroppen och använder sin höga status 

bland kamraterna.  

Clara 

Clara nickar i bland till svar på lärarens fråga. Jag ser att hon stor tid, av lärarens 

genomgång, ägnar åt att bita på fingrarna, kamma och fläta sin lugg.  När hon får svar 

på en fråga, efter att ha räckt upp handen, ser hon förlägen ut och kryper ihop med 

överkroppen. Vid några tillfällen byter hon och en kamrat ögonkontakt och ler till 

varandra. Hon gör inget större väsen av sig, och sitter sedan länge själv och arbetar i 

tystnad. Efter lång tid frågar läraren om Clara vill skriva på datorn. Clara nickar och går 

till datorn. När hon skrivit en stund går hon fram till läraren och säger: ”Jag är klar”. 

Läraren svarar ”Jaha, vad bra” och går med Clara till datorn, tittar då igenom hennes 

arbete och rättar i texten. Claras mimik är ganska neutral och svår att läsa av. 

 I leksituationen på rasten tar Clara för sig mer när de spelar King. Hon pratar lika 

mycket som kamraterna om regler och ur det går och kamraterna verkar jämspelta. 
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Clara säger ibland: ”Passa!” med en inlevelse för spelet. Här ser jag tydligt när hon 

uttrycker glädje och frustration med kroppen och verbalt. 

Sammanfattning  

Hos Edvin kan jag se att han kommunicerar mer spontant med TAKK när det finns 

någon konkret att hålla i eller en bild att utgå ifrån. Han kommunicerar nästan inte 

någonting tillsammans med de andra kamraterna. Kommunikation kring Edvin drivs för 

det mesta av lärarens frågor och han besvarar med en gest, ljud eller TAKK. Både Anna 

och Diana är verbala, men använder båda kroppen som verktyg. Kommunikation elever 

emellan under lektionen är nästan obefintlig. Både i träning och i grundsär ser jag dock 

att eleverna tar några tillfällen när det blir tomrum och gestikulerar och gör rörelser till 

varandra, såsom viftar med penna eller knäpper med fingrarna, som sedan besvaras av 

en kamrat. I träning används stolen som en artefakt i kommunikationen. Bernard 

använder mest det talade ordet och Clara är ofta tyst, försiktig och verkar osäker när hon 

får frågan av läraren. Hon utbyter ofta blick och leende med kamrater på lektionen. 

Intervjuerna 
Nedan följer resultatet av intervjusvar som rör kommunikation i olika 

lärandesituationer. Jag väljer här att väva samman min analys med citat från de olika 

lärarna. 

Vilken betydelse kan kommunikation ha i de olika skolformerna? 

I träningsskolan ligger kommunikation som en central grund för hela verksamheten: 

Jag skulle vilja poängtera att det är viktigt att ha med de 5 ämnesområdena i allt jag gör, 

kommunikation, socialt samspel, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och estetisk 

verksamhet. Att ämnena går i varandra men att kommunikation är den röda tråden i allt 

arbete. Jag utgår i från varje enskild elev men använder gruppen och det sociala samspelet i 

all inlärning. Att träna självständighet och hjälpa eleven "över tröskeln", att vara en coach för 

varje elev. Det är min uppgift att lära mig att tolka eleven och att hitta ett sätt till 

kommunikation som passar just den eleven, med bilder, tecken, kroppsspråk mm . (Lärare 

träning) 

Läraren i grundsär jobbar på att hitta balansen med elevernas prat.  I Annas IUP står det 

att hon ska ”lyssna på andra och vänta på sin tur”. De tränar på att också andra ska 

prata. I grundsär har de olika kommunikationssätt till varje elev: 
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Någon som man inte tänker på när man jobbat med ett tag, men när jag berättar för den ene 

kanske jag gör det på ett sätt och till den andra gör jag på ett annat sätt, för att samma sätt 

inte funkar på båda två. (Lärare grundsär) 

Arbetssätt med mest lärarstyrt gör att om läraren vill prata om olika saker som hon vill 

lyfta, får läraren själv leda och hjälpa eleverna på traven. Eleverna samtalar oftast inte 

med varandra på lektionstid, det har de svårt för allihop, enligt läraren. 

Läraren i grundskolan försöker se till att eleverna drar nytta av varandra, att de samtalar 

med varandra. Hon menar att för många elever är det svårt att förstå att man själv ger 

genom att fråga och samtala. De tränar ibland på att de två och två får berätta för 

varandra t.ex. vad de gjort under helgen. Eleverna förstår oftast inte att de ska utvidga 

samtalet och ställa frågor för att få veta mer. Läraren anser att eleverna behöver träna 

mer på det.  

Hur gör lärarna för att visa eleverna vad som ska komma att hända 
under dagen? 

I träningsklassen och grundsärklassen använder man sig av pictogram - bilder och foton 

som sätts upp synligt på tavlan. Widgit- bilder från Communicate: in print används 

också, men mest för att förtydliga känslor och uttryck. I träning har man även ett eget 

schema till varje elev på bänken. När det ska hända något nytt ritar läraren streckgubbar 

och förbereder eleverna på hela förloppet genom enkla teckningar på tavlan. 

 I grundsärklassen görs speciella medtagbara specialscheman när det händer något 

speciellt som t.ex. utflykter och skolavslutningar, då eleverna kan titta på vid behov. 

Läraren i grundsär uttryckte det så här: ”Eleverna är jättetrygga när vi tar med schemat 

och då funkar det. Vi kan ju hålla bilderna i vårt huvud, det kan ju inte våra elever”. Om 

läraren missat informera eleverna eller att det blivit en sen förändring, hanterar läraren 

det olika för varje barn i grundsär. Vissa blir mer oroliga än andra, men personalen vet 

hur de ska lägga fram det till var och en om det blir förändringar. Någon behöver 

tydlighet med att ändra i bilderna medan annan kan behöva prata av sig. 

 Läraren i grundskolan har tidigare skrivit upp på tavlan, medan det nu blir mestadels 

muntligt. 

Hur gör lärarna om eleverna vill berätta något? 

I träning hänvisar de inte till någon annan stund. Personalen blir glad när eleverna vill 

berätta och eleverna får prata när de vill. 
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I grundsär har de en strikt regel att inte prata i samlingen då det finns elever som inte 

klarar av att sitta så länge. De bekräftar och styr så att eleverna får prata sedan:  

De kan prata om vad som ska hända nästa dag. Det händer ungefär samma sak. Vi har 

försökt att liksom ”Nu gör vi det här”. Vi försöker att alltid gå de tillmötes. Ibland är det 

mycket stressprat. Det bubblar ut grejer och man får stoppa och säga att de får berätta en 

sak. Annars kan det bli att de byter samtalsämne fem gånger inom två minuter. På 

morgonsamlingen på måndagar får de ganska obegränsat med tid för att berätta om vad de 

gjort i helgen. (Lärare grundsär) 

I grundskolan försöker läraren ta reda på vad det är som ska berättas. Det kan ibland 

vara sådant som nog inte är så intressant för andra. Ibland får de berätta direkt eller så 

kan de få vänta till nästa lektion. Det beror sig på vad som ska göras i övrigt. 

Vilka kommunikationssätt och redskap används? 

Edvin använder tecken och sitt språk som består av olika ljud som personalen kan läsa 

av. När Edvin kommer i gång att teckna handlar det ofta om mat eller djur. Med 

kroppsspråket kan han också tydligt visa vad han vill och inte vill. Han kan också ta 

hjälp av ett foto i dagboken, som visar vad han gjort i helgen som varit, om han vill 

berätta något. 

I grundsär kan Diana ibland kommunicera genom att visa att hon har ont:  

Just att ta sig tid att prata och lyssna, kommunikationen - och visa med kroppen. Diana kan 

ofta använda andra vägar att kommunicera t.ex. genom att visa att hon har ont lite här och 

var. Det är allting någonting varje dag. Ont i fingret var det idag, det kan vara ont i hälen, 

huvudet och det känns att de gör det för att få i gång en kommunikation. (Lärare grundsär) 

Diana kan också använda sig av att rita teckningar själv av något hon varit med om.  

Diana använder mycket mimik och hennes underläpp åker ibland ut och hon pressar 

fram tårar när hon är missnöjd.  Annas tal lossnade vid sju års ålder. Runt Anna används 

ofta ritprat14 och med hjälp av veckodagarnas olika färger15, används detta som ett 

manus för Anna när det ska komma att hända nya saker. Bilder från digitalkamera och 

Widgit från Communicate: in Print, använder hon sig av.  

                                                      
14 Ritprat kan förklaras med att den vuxne ritar som förstärkning på vad som skall komma att 

hända. Det kan också förklaras som en sorts social berättelse och en förberedelse för eleven hur 

en situation kan komma att se ut. 

15 Ett enhetligt färgsystem för veckans dagar som arbetades fram av RPH- Sär och stiftelsen ALA i 

slutet av 1980-talet. Måndag- grön, tisdag- blå, onsdag- vit, torsdag- brun, fredag- gul, lördag- 

rosa, söndag- röd (Gotthard, 2007). 
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Bernard i grundskolan är väldigt framåt och är ofta med och resonerar i klassrummet. 

Han är väldigt verbal men använder också kroppsspråket för att visa sin höga status. 

Clara kan vara otydlig i sitt sätt att kommunicera: 

Jag tycker att hon har blivit mera tydlig så. Hon kan berätta mer självmant nu än vad hon 

gjorde. Förr då kunde hon få en fråga och så svarade hon inte. Hon satt tyst. Hon sa inte 

”Jag vet inte” eller ”Jag kan inte” eller så. Utan hon satt bara där tyst. Och man kan ju inte 

vänta för länge heller. Det blir ju pinsamt till slut. Så att hon har ändrat på sig ganska 

mycket. Till det positiva faktiskt. (Lärare grundskolan) 

 Hennes mimik är ibland svår att avläsa i klassrummet. Hon har dock, enligt läraren, 

utvecklats mycket det senaste året: 

Det är svårt att veta vad hon känner också för hon har ju ingen mimik kan man säga. Jag ser 

inte i hennes ansikte hur hon mår riktigt. Hon visar inte det. Jag tror att hon kan vara 

dominant bland kompisar men det är ju ingenting som vi märker i klassrummet. Men i leken 

kommer det nog. (Lärare grundskolan) 

Hur gör eleverna om de inte förstår/blir förstådda? 

Eleverna reagerar på olika sätt. När det gäller Edvin i träningsskolan kan man, enligt 

läraren, inte se när han inte förstår. Han stänger ibland av och tittar ofta upp i taket, men 

läraren vet inte riktigt vad det står för. Om Edvin inte blir förstådd själv lägger han 

oftast av och ger upp.  

I grundsär kan Diana stampa med foten, visa med hela kroppen och utbrista ”Öhh!” när 

hon inte förstår. Hon kan reta kompisarna för att de pratar konstigt eller ignorera dem. 

Diana är oftast lätt att förstå och man kan ställa motfrågor till henne. Anna bli däremot 

inte alltid förstådd. Hon följer, enligt läraren, inte alltid logiska banor i sina tankar.  

I grundskolan har läraren sett att Bernard tar för sig, att han säger ifrån direkt om han 

inte förstår och är oftast tydlig och blir själv förstådd:  

Han är direkt på. Han är inte sådan som sitter och liksom är tyst och ”fnular” och så utan han 

signalerar, med en gång när han inte förstår, då vill han ha hjälp att komma vidare. (Lärare 

grundskolan) 

Clara sitter ofta tyst på lektionerna och svarar inte alltid på tilltal/fråga från läraren. Hon 

kan sitta tyst länge och räcka upp handen utan att läraren märkt något. Hon gör inga 

väsen av sig. 
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Analys och diskussion  

Metoddiskussion 
Jag har valt att arbeta med en form av triangulering som analysverktyg för att se min sak 

från olika perspektiv (Kullberg, 1996). Kullberg menar att resultatet blir tillförlitligt om 

man använder flera sorters data som leder till samma resultat. Formen av 

metodtriangulering som jag använt mig av, innebär att jag använt olika metoder så att 

man kan se saker från olika håll. Detta har genomförts genom att jag observerat elever 

och intervjuat lärarna om den observerade situationen, men också med tillägg som jag 

inte såg den stund jag var närvarande i skolsituationen. 

Kvaliteten på min undersökning bedömer jag ha stor trovärdighet och validitet eftersom 

jag har kompletterat med både observationer och intervjuer angående samma 

frågeställningar. Kullberg (1996) menar att om jag, som forskare, i hög grad undersökt 

det jag från början hade tänkt undersöka, kan det innebära att arbetet har en god 

validitet. Den är tillförlitlig och jag har använt de vetenskapliga metoderna på ett 

noggrant sätt.  

Situationerna som jag har observerat i de olika skolformerna, anser jag vara vanligt 

förekommande men kan däremot inte generaliseras för att gälla alla. Mina observationer 

är avgränsande fallstudier på utvalda elever med hjälp av särskolans biträdande rektor 

och läraren i grundskolan. Enligt Patel & Davidsson (1994) kan de ses mer som 

slumpmässiga stickprov.  

Att observera är ett jobb som kväver koncentration och man måste veta vad man tittar 

efter. Trots att man är medveten om detta är det omöjligt att hinna med att se allt som 

händer i de olika situationerna. Redan efter första observationen insåg jag att jag 

behövde justera ordningen i mitt observationsschema. Det blev en, för mig, mer naturlig 

ordning att skriva på. Jag hade också från början för avsikt att filma 

observationstillfällena, men av etiska skäl fick jag avstå från det. Min bedömning är att 

det hade krävts en etisk prövning och det fanns inte tid för detta. Det är dock inte säkert 

att jag fått se mer om jag filmat.  Det är också oklart hur eleverna skulle ha påverkats av 

att ha en filmkamera i sin närhet. Endast min närvaro bedömer jag att eleverna inte var 

särskilt påverkade av. Några elever frågade mig vad jag skrev, men nöjde sig med svaret 

att jag tittade på lärarens jobb och därmed gjorde läxan till min skola.  
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Rasterna utomhus upplevde jag svårare att observera. Jag ville inte vara alltför nära 

eleverna, av etiska och moraliska skäl och med tanke på att eleverna skulle behålla sin 

integritet. Detta gjorde att jag tittade och gick undan en stund för att anteckna. Jag 

upplevde också att det var svårt att hinna med att skriva vad som gjordes och sades på 

rasten i grundskolan, eftersom eleverna då kommunicerade fortlöpande.   

Inför observationerna visste de berörda lärarna vilka elever jag observerade. Det kan ha 

kommit att påverka kommunikationen enligt min mening. I grundskolan fick Clara 

svara på många frågor, vilket jag inte vet om det är vanligt förekommande eller för att 

läraren visste att jag observerade henne. I träning och grundsär kan det ha blivit på 

samma vis, nämligen att läraren frågade de aktuella eleverna extra mycket den aktuella 

dagen eftersom jag var där.  

I min första intervju följde jag intervjufrågorna ganska väl. I den andra intervjun deltog, 

förutom läraren, en assistent. Frågorna var inledningsvis mer öppna och detta ledde 

troligtvis till att läraren och assistenten också var mer öppna och berättade fritt om sitt 

arbete angående kommunikation. Intervjusituationen påverkades förmodligen av att de 

var två som intervjuades samtidigt, som berättade fritt utan att bli avbrutna. Jag 

bedömer i och med detta att trovärdigheten är hög beträffande innehållet.  Inför den 

tredje och sista intervjun hade jag tagit till mig nya idéer från tidigare intervjuer, som 

jag bakade in i vårt förhållandevis strukturerade samtal.  Bandinspelningen tycktes inte 

störa någon av mina informanter, men var ett ovärderligt verktyg för mig i mitt 

analysarbete. 

Jag anser att de metoder jag använt passar bra för mitt syfte att lyfta fram hur 

kommunikation kan komma till uttryck kring skolelever i den tidiga skolåldern.  

Frågeställningarna är också inspirerade från, och kopplade till, en etablerad teori från 

Brodin (2008) angående form, innehåll och användning i kommunikation. Eftersom jag 

arbetar med ett sociokulturellt perspektiv har jag fokuserat på hur olika saker i 

omgivningen kan påverka hur kommunikation kan utspela sig.  

Analys utifrån form, innehåll och användning 

Kommunikativa former som elever och lärare använder 

Kommunikation från Edvins sida är i form av TAKK, ljud, kroppsspråk, blickar och 

gester och foton från dagboken som hjälp att minnas vad han gjort. Edvin kan känna 
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igen några skrivna ordbilder som är väl inövade och i sitt rätta sammanhang. Läraren 

använder TAKK, Pictogram i dagsschema och Widgit. För att förtydliga känslor har de 

fotograferat all personal när de gestaltar de vanligaste känslorna. På det viset har det 

blivit lite lättare för eleverna att själva uttrycka exempelvis trötthet och liknande. 

Läraren använder förutom Pictogram, TAKK, digitalfoton också ritade streckgubbar, då 

hon vill förbereda eleverna på att det ska hända något nytt. Enligt läraren suger eleverna 

åt sig den metoden och förstår precis vad som ska komma att hända. Detta ”ritprat” har 

en elev i grundsär också tillgång till hemifrån, då man ritar i kontaktboken.  

I grundsär har man använt sig av visuella bilder för att förtydliga IUP-målen för 

eleverna. Dessa IUP-mål består av ett socialt och ett kunskapsmässigt mål.  De två olika 

sociala målen handlar om ”Jag hälsar på dem jag känner. Jag pratar och busar med dem 

jag känner” och ”Jag lyssnar på andra och väntar på min tur”. De kunskapsmässiga 

målen handlar om ”Jag kan läsa alla orden på korten” och ”Jag kan räkna plus och 

minus upp till 5 med hjälp av saker”. 

Bernard i grundskolan frågar gärna läraren om han är osäker, ibland genom 

handuppräckning ibland inte. Han använder mest verbalt språk men även kroppsspråk 

och mimik är tydliga inslag. Clara använder ibland ljud som ”Mm” eller nickningar på 

lektionstid. Hon kan sitta länge och fundera om hon är osäker på en uppgift. Hon frågar 

inte direkt om hjälp. Läraren svarar inte alltid på frågor som eleverna ställer utan att 

räcka upp handen och om hon är upptagen med något annat.  

Vad kommunikationen innehåller 

När frågorna berör något som intresserar Edvin i träning och när han verkar vilja 

informera om något använder han TAKK och ofta ett ljud till det tecknade ordet.  Han 

tecknar också i syfte att busa. Ibland ser han upp i taket.  

I grundsär använder Diana sin kropp som artefakt att inleda kommunikation runt. Hon 

har ofta ont någonstans och vill förmedla detta till en vuxen och få respons. Anna vill 

ofta veta var de andra kamraterna är, eller kommenterar det som de gör eller inte gör till 

läraren. Hon verkar vilja hålla koll på alla i sin omgivning.  Hon försöker att få 

kommunikativ respons i leken, av de andra kamraterna vilket verkar svårt.  

I grundskolan kan Bernard prata om tv-program, vad han gör just för tillfället på 

lektionen, vad de gjorde i helgen, på slöjden, eller ska göra efter skolan. Clara räcker 
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ofta upp handen och får ibland frågan som hon besvarar lite osäkert.  Hon är ofta 

fåordig på lektionstid.  

Hur kommunikationen används 

I träning är det läraren som ställer frågor för att få till en ett samtal med eleverna. Ofta 

består det av ledande frågor. Om hon ställer frågor till hela gruppen svarar ingen. Hon 

måste rikta frågan med namn och visa med kroppen vem hon vill samtala med. Edvin 

tar inga egna initiativ till kommunikation i samlingen vad jag ser.  Läraren bekräftar 

ofta i samlingen det Edvin tecknar genom att upprepa ordet verbalt, ofta förstärker hon 

också med TAKK. När det kommer fram en konkret ”i-påse” och en bok kommer det 

spontana tecken från Edvin. Jag har också sett i träning att då det blev tomrum mellan 

två aktiviteter, passade några elever på att kontakta varandra med kroppsspråk, blickar 

och genom att snurra på en stol och använda den som artefakt för att nå sin kamrat. 

Även i grundsär fanns de tendenserna, då eleverna knäppte med fingrarna och viftade 

med pennan fram och tillbaka med kamrat när de väntade på sina uppgifter. Enligt en 

undersökning kom elever i gång att samspela när den vuxne vände sig bort från gruppen 

(Heister Trygg, 2008). Jag såg också en tallrik kastas från en elev på en annan. Kanske 

var det också ett sätt att försöka få i gång en kommunikation med kamraten? Brodin 

(2008) menar att forskning visar att objekt kan hjälpa till att hitta något att samspela om.  

Det verkar som om det kunde vara lättare att inleda ett samtal då man samtidigt 

använder andra sinnen. Kanske kan man, i större utsträckning, ta vara på denna insikt 

för att få elever att spontant kunna konversera med varandra? Detta styrker också Säljö 

(2000) i sitt sociokulturella perspektiv, när han refererar till Vygotskij. Vygotskij 

hävdade att vi behöver språkliga och fysiska redskap för att förstå och agera i vår 

omvärld. Vidare menar Säljö att omvärlden medieras av barn genom lek och samspel 

med omgivningen, vilket betonar än mer hur viktigt detta måste vara för att barn ska 

utvecklas. Kommunikation utgör alltså grunden för att vi ska kunna ta till oss av 

omvärlden, enligt Säljö.  

Enligt det sociokulturella perspektivet tar individer till sig nya sätt att tänka, resonera 

och handla genom att delta i kommunikation. Hur blir det då för de elever som har ett 

intellektuellt funktionshinder, som ofta har en begränsning i sitt sätt att kommunicera 

med omvärlden?  Enligt det här synsättet borde elever med ett intellektuellt 

funktionshinder därmed få svårare att få nya sätt att tänka, resonera och handla eftersom 
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de har en begränsad kommunikationsförmåga och enligt Heister Trygg (2008) färre 

samspelspartners. 

Även i grundsär är det läraren som håller i gång och startar samtal genom att ställa 

frågor. Eleverna konverserar inte verbalt med varandra på lektionstid. Det är endast 

mellan lärare och elever. Enligt läraren jobbar de med att eleverna ska räcka upp 

handen, vilket jag såg endast vid ett tillfälle. I leksituationerna har jag däremot sett att 

eleverna uttrycker både känslor, styr upp leken, retas och ger uttryck för önskemål och 

ställer frågor.  

I grundskolan handlar frågorna övervägande om kunskapsfrågor. Läraren ställer frågor 

till alla och inväntar handuppräckning. Eleverna uppmuntras ofta att jobba ihop med en 

kamrat för att ha möjlighet att diskutera den aktuella uppgiften. 

Då eleverna vill berätta något spontant inför klassen, förhåller man sig lite olika som 

lärare. Att få berätta något är styrt till vissa tillfällen i grundskolan och grundsär, i 

träning får de berätta direkt när det kommer på tal. 

Uttrycket ”Här och nu” använde lärarna i både träning och grundsär. Det intressanta var 

dock att i träning anses eleverna vara ”här och nu” och har, enligt läraren svårt att vidga 

perspektivet. Medan i grundsär försöker man träna på att vara ”här och nu”, då vissa 

elever lätt svävar i väg och pratar om allt möjligt, enligt läraren.  

Både läraren i träning och läraren i grundsär poängterade vikten av att dagsformen hos 

eleverna är avgörande för en fungerande kommunikation.  Läraren i träning menade att 

vissa dagar ”stänger Edvin av” och då kan man ge upp försöken till kommunikation 

menade hon. 

Vad får då eleverna att kommunicera elever emellan? I grundskolan ser jag vid ett 

tillfälle, då eleverna arbetar med lera, att kamraterna emellan ”lekpratar ” samtidigt som 

de håller på med leran. I grundsär poängterar läraren att eleverna oftast inte konverserar 

med varandra på lektionstid. Hon menar däremot att vid matsituationen eller när de äter 

frukt, kan de inleda samtal med varandra om något utanför skolan, vad de gjort i helgen 

eller en dröm.  Detta kan ses som intressant då Brodin (2008) har visat i sina studier att 

just måltider är fruktbara, ur kommunikativ synpunkt.  

En egen reflektion som blivande lärare, efter att genomfört detta arbete, är att oftare 

försöka flytta fokus från svårigheter liggande hos eleven till att även räkna in kontexten 

och sin egen roll som samspelspartner.  Att oftare reflektera över sitt eget 
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förhållningssätt i sin roll som lärare och även över omgivningen i form av material, 

möblering och organisation av verksamheten.  Heister Trygg (2008) visar vikten av att 

bygga en BRO mellan perspektiven Barnets förutsättningar, Redskap som är lämpliga 

och att anpassa Omgivningen.  

Vilken syn har man på kompetensen i de olika skolformerna? Vad anser man vara 

viktigt att kunna och hur lång framförhållning har man?  Berthén (2007) visar i sin 

avhandling att rutiner i träning och grundsär blir så viktiga, att man inte ser möjligheter 

att faktiskt vidga ramarna. En viktig aspekt i det hela torde vara insikt om huruvida 

fokus ligger övervägande på det sociala eller det kunskapsmässiga i undervisningen. En 

möjlig och intressant koppling är att dagens tankesätt och upplägg av undervisning har 

sitt ursprung redan i särskolans begynnelse för ca 150 år sedan, med synen på de 

bildbara och de obildbara.  

Vidare forskning 
En aspekt som jag inte tittat så mycket på, är hur de olika lärarnas arbetsätt och 

förhållningssätt kan komma att påverka kommunikation ur ett lärandeperspektiv. Det 

vore intressant att undersöka detta i en kommande studie. Jag skulle vilja intervjua 

några elever och skapa möjlighet att få deras perspektiv också. Då skulle det också vara 

befogat att söka tillstånd av etiska rådet för att filma skolsituationerna och även följa 

elever och lärare över en längre period, för att se vad som pågår i situationer där 

kommunikation är en viktig ingrediens. 

 

Jag avslutar med några tänkvärda ord: 

Den person som inte blir bemött som någon som kan lära sig, och som inte får den stimulans 

som han behöver för sin utveckling, kommer att ge upp sina strävanden att förstå – han 

vänjer sig vid att inte förstå (Bakk & Grunewald, 2004, sid 22). 
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Bilaga 1 

Några riklinjer för en kommunikativ miljö 

• Personalen har god kompetens och förmåga att kommunicera. 

• Det finns kamrater som använder samma kommunikationssätt. 

• Kommunikation är i centrum hela dagen. Kommunikation inbegripes i alla 

aktiviteter och situationer. 

• Barnet får tillgång till ett språkbad. 

• Kommunikation betraktas som förutsättning för lärande, inte som en del av 

schemat. 

• Spontan kommunikation prioriteras och ges stort utrymme. 

• Kommunikation och kommunikativt givande aktiviteter tar tid och får ta tid. 

• Man uppmärksammar kommunikativa initiativ från barnet. 

• De vuxna använder alla sinnen och alla kommunikationssätt för att göra sig 

förstådda – tydlighet och generöst kroppsspråk underlättar förståelse. 

• All kommunikation accepteras, uppmärksammas och uppmuntras: kroppsspråk, 

gester, handlingssekvenser, ljud och eventuellt tal o.s.v. 

• Tid ges för långsamma svar. De vuxna kan vänta och vara tysta. 

• Barnet ges tillfälle att ta kommunikativa initiativ. 

• Barnet ges tillfälle till turtagning med både roll som frågande och svarande. 

• De vuxna är sparsamma med utfrågande. 

• De vuxna kommenterar och bekräftar barnets yttranden eller kommunikation. 

• De vuxna är inte styrande och korrigerande utan väntar in barnets 

kommunikation. 

• De vuxna uppmuntrar aktivt samspel mellan eleverna. 

• De vuxna drar sig tillbaka något så att de inte står i vägen för barnets 

kommunikation med andra barn. 

• I miljön finns attraktiva föremål tillgängliga som kan locka till samspel. 
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• Struktur och trygghet varvas med överraskningar, oväntade händelser: de vuxna 

gör tokiga saker, sådant som väcker nyfikenhet och innebär saker att 

kommentera och berätta. 

 

(Heister Trygg, 2004, s 45) 
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Bilaga 2 

Föräldrabrev 

 

Vallstena 2009-03-09 

 

Hej! 

 

Jag heter Fia Bergklint och läser sista terminen i min lärarutbildning till de yngre åldrarna (0-9 
år) på distans mot Stockholms Universitet. I min utbildning ingår det att skriva en avslutande c-
uppsats 15 hp. 

I min studie har jag tänkt skriva om barns kommunikation. Det jag vill undersöka är i vilka 
situationer barnen kommunicerar, vem som tar initiativ till kommunikationen, vilka 
kommunikationssätt de använder (kroppsspråk, mimik, miner, verbalt, tecken, bilder, symboler, 
tekniska hjälpmedel), vad kommunikationen handlar om, hur kommunikationen ser ut (blir den 
besvarad, monolog, bekräftelse, avvisad) och vad kommunikationen leder till, hur reagerar 
barnet?  

Jag vänder mig till några barn som går tredje året i träningsskolan, grundsärskolan och 
grundskolan på Gotland. Tanken är att jag observerar Ert barn i skolan vid några 
lektionstillfällen och några raster. Er medverkan är givetvis frivillig och ni har rätt att dra er ur 
undersökningen när ni vill. Samtliga uppgifter som samlats in behandlas konfidentiellt. Det 
innebär att endast undertecknad har tillgång till undersökningsmaterialet som behandlas 
anonymt och förvaras inlåst. Forskningsresultaten kommer dock att bli offentliga, men 
anonyma, i DIVA som är ett digitalt vetenskapligt arkiv som bl.a. Stockholm Universitet 
använder sig av.  

Undersökningarna kommer att ske någon gång under veckorna 12 och 13. För att dessa ska bli 
så verkliga som möjligt ber jag er att inte nämna detta för Ert barn innan. Resultaten blir mest 
trovärdiga om barnen inte vet att de undersöks. 

Kontakta mig gärna om Ni har några frågor. 

Tack för Er medverkan!    

 

 

Med vänlig hälsning 

Fia Bergklint 

Tel. 35052, 070-327 89 53 

fia.bergklint@telia.com  
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Bilaga 3 

Observationsschema 

 

situation 

 

Vem tar 
initiativ? 

Besvarad, 
monolog, 
bekräftelse, 
avvisad. 

 

Vad handlar 
kommunikationen 
om? 

 

Kommunikations- 

sätt 

Vad leder 
kommunikationen 
till?  

Hur 
reagerar 
barnet?  
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Bilaga 4 

Samtalsintervju med lärare 

skolan 

1. Vilken typ av lektion, läsinlärning/svenska? Vad kallar ni det på schemat? 

 

2. Vilka läromedel/arbetsmaterial använder ni?  

 
 

3. Hur gör du för att visa eleverna vad som skall komma att hända? Vilka 

kommunikationssätt använder du? 

 

4. Om eleven kommer och vill berätta/visa något för hela klassen, hur förhåller du 

dig till det? Hur går du tillväga? Styr till en viss situation eller ”tar in ” det när 

det kommer upp? 

5. Hur skulle du beskriva ert arbetssätt? (självständigt arbete, grupparbete, 

lärarstyrt) 

 

6. Vad betyder kommunikation när du tänker på din verksamhet? 

 
 

7. Möblering och placering av bänkar/arbetsbord. Vilken tanke ligger bakom? 

 

8. Hur kan möblering påverka kommunikationen i klassrummet? 

 

9. Tror du att det kan finnas annat som kan påverka kommunikationen hos barnen? 

 

10. Hur kommunicerar du med hemmet? Telefon, dagbok, mail, annat?  
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lektionen 

11. Vad var syftet med lektionen?  

 

12. Blev det som du tänkt dig? Vad blev annorlunda? 

 

13. Angående lärandemål: Vad lärde sig barnet?  

 

14. Vad lärde du dig, som lärare, om barnet? 

 

 

 

eleven 
 

15. Vilka kommunikationssätt/hjälpmedel använder eleven sig av? 

 

16. Hur reagerar eleven om han/hon inte blir förstådd/inte förstår? 

 

17. Har eleven någon enskild/särskild kommunikationsträning? 

 

18. Hur upplever du elevens sociala status i skolan? Har han/hon kamrater? Hur 

kommunicerar de? 

 

19. Annat som bör tilläggas om eleven? Tilläggshandikapp? 

 

20. Hur tror du att barnen påverkades av att jag var med? 

 

21. Annat som du vill tillägga? 

 

22. Din bakgrund/utbildning 
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