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Abstrakt  
 
Om en pojke  
- en pojke med Downs syndrom och kommunikationssvårigheters vardag 
 
Uppsatsen handlar om hur den pojke som jag har valt att studera kommunicerar med sin 

omgivning när hans kommunikationssätt skiljer sig från det normala. Jag tar upp 

omgivningens inverkan och påverkan på kommunikationen och på livet i stort när 

förutsättningarna inte är samma som för övriga i gruppen. Pojken jag har studerat har Down 

syndrom och kraftig hörselnedsättning, han använder sig av teckenkommunikation och 

pictogrambilder för att kommunicera med sin omgivning. Jag har observerat pojken och 

intervjuat viktiga personer i hans närhet för att förstå hans livssituation.  

Det samhälle vi lever i idag påverkar oss liksom hur tidigare samhällen har varit 

konstruerade. Synen på personer med funktionshinder har förändrats över tid och det har 

påverkat utformningarna av de olika system som finns i dag. Den kunskap och de erfarenheter 

vi har påverkar vårt sätt att bemöta våra medmänniskor. I det samhälle vi lever är vi 

separerade från varandra, vi känner bara till och förstår den grupp som vi själva tillhör. 

Samhället är strukturerat på ett vis där experter tar hand om många av våra existentiella frågor 

och funderingar, utan att vi för den sakens skull få svar på dem. Att vi i vår tid inte får 

tillgång till samma erfarenheter som samhällsmedborgare på medeltiden fick är naturligtvis 

en viktig aspekt som jag tar upp till diskussion och analys.  

 

Nyckelord:  

Konfiskering av erfarenheten 

Expert system 

Personliga bekymmer och allmänna problem  
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Abstract 

 

About a boy 
- the daily life for a boy with Down syndrome and communication issues  
 

I have studied a boy who has Down syndrome with a hearing impairment, which means that 

he can’t communicate like others. How do his surroundings affect him and his life and how 

do they satisfy his special needs when his condition is different from others? That’s what I’m 

searching an explanation for.   

The boy I’ve studied uses a kind of sign language and pictogram pictures to 

communicate with others. I’ve done observations of the boy and interviewed important 

persons in his daily life to get a personal opinion of his life situation.  

We are affected by the community we live in and how former communities were built. 

How we’ve been looking at disable persons has changed over the years. Our knowledge and 

experience affects the way we look at people with different condition due to different kinds of 

disabilities. In the modern community we are living separated from each other, we only care 

if we have something to gain out of that relationship. The community is built in a way that 

allows us to leave our problems to someone else, someone who is supposed to know better. 

We can leave our basic questions about life to experts but we can’t be sure to get them 

answered. Now days we lack many experiences communities in the past had, that is an 

important question that I’m going to discuss in my analysis.   

 

 

Key words: 

Sequestration of experience 

Expert systems 

Personal troubles and general problems  
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1. Inledning 
Jag var i Barcelona för en tid sedan, jag kan inte särskilt mycket spanska så det var tillfällen 

där jag hade svårt att förstå vad spanjorerna sade och jag hade vissa svårigheter att göra mig 

förstådd. Vid ett flertal tillfällen var det bilder och symboler som fick mig att förstå vart jag 

skulle gå och hur jag skulle göra. Det finns bilder överallt i vår omgivning som underlättar för 

oss, vi tänker inte på det så länge vi inte behöver använda oss av dem. Men när det verbala 

språket inte fungerar så söker vi efter andra vägar och hittar snabbt symboler och bilder. Det 

är bilder och pilar som visar vart man ska i tunnelbanan och det är bilder på trafikskyltar som 

vägleder oss när vi inte förstår det som står skrivet. I Barcelona var jag i en situation där jag 

inte förstod det som sades i min omgivning, jag har ett språk men inte det rätta.  

 Jag har ett stort intresse för barn och ungdomar med funktionshinder i allmänhet men 

funktionshinder som innefattar kommunikationssvårigheter i synnerhet. Så min förförståelse 

av personer med funktionshinder som innefattar kommunikationssvårigheter påverkade 

givetvis mina tankar. Tänk vilken makt som finns i den talande kommunikationen och vad 

maktlösa vi är när vi saknar språket, eller talar ett annat. Man utesluts snabbt och lätt från den 

sociala gemenskapen som kommunikationen innebär. Det var här mina tankar på uppsatsen 

började. Hur kommunicerar barn med kommunikativa funktionshinder? Jag vet av erfarenhet 

av arbete med personer som inte utvecklar kommunikation på vanligt sätt att det finns 

alternativa och kompletterande kommunikationssätt att tillgå. Det finns en mängd möjligheter 

att kommunicera och hjälpmedlen är många: digitala bilder, pictogram, bildschema, 

samtalsapparat, kommunikationsprogram i dator, talande mattor, tecken mm. Metoderna 

bygger på olika principer men alla är vägar till möten mellan människor i kommunikation.   

Jag har valt att fördjupa mig i ett barn med funktionshinder och därtill 

kommunikationssvårigheter för att se hans möjligheter att ingå i det sociala samspelet 

individer emellan.  
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1.1 Syfte 

Jag har gjort en fallstudie som illustrerar ett barns behov av alternativa och kompletterande 

kommunikationssätt för att skapa en ömsesidig förståelse med sin omvärld. Syftet med 

uppsatsen är att försöka förstå hur just den individen som jag har undersökt kommunicerar 

med sin omgivning. Jag vill veta vilka olika metoder han använder sig av och vad som styr 

valet av dessa. Det ligger i även i mitt intresse att se omgivningens påverkan på 

kommunikationen.  

 

1.2 Frågeställning 

Min frågeställning är: Vad påverkar en funktionshindrad individs möjligheter till 

kommunikation i vardagslivet? 
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2. Bakgrund 
Mitt valda ämnesområde anser jag kräver en viss bakgrundskunskap. Jag har därför valt att i 

detta kapitel lyfta fram de funktionshindrades historia och det i min uppsats aktuella 

funktionshindret, Down syndrom. Hur kommunikations- och språkutvecklingen sker när den 

fungerar som den ska men även då den inte gör det, vilka alternativa kommunikationssätt som 

är aktuella för den pojke jag har undersökt. 

 

2.1 Funktionshindrades historia  

För att kunna förstå det som händer idag och för att våga se framåt måste man känna till det 

som varit. Den historiska kunskapen kan ge oss ett perspektiv på dagens verklighet. Våra 

tankar och föreställningar präglas av gamla myter och talesätt, bara kunskap om dessa kan 

bidra till medveten reflektion. Av den anledningen kommer jag att göra en sammanfattning av 

de funktionshindrades historia.  

Synen på personer med funktionshinder har skiftat under historiens gång. Samtidigt som 

personer uppmärksammades för olika funktionshinder kom kraven på att kategorisera och 

diagnostisera funktionshindren. Vi kan under de senaste två seklen se en förändring av 

begreppet funktionshinder från en medicinskt definierad personlig egenskap via ett 

villkorsstyrt förhållande till ett personligt attribut. Idag är individen det centrala, personen 

sätts i fokus och med hjälp av bland annat funktionshindret kan hans/ hennes situation 

beskrivas (Förhammar & Nelson red 2004).  

Från och med slutet av 1900-talet har man arbetat för att klassificera och definiera den 

grupp som idag beskrivs som funktionshindrade. Det samlande och beskrivande begreppet 

funktionshinder har ersatt begreppet handikapp som tidigare användes. Handikapp började 

användas för att beteckna svårigheter och hinder i den dagliga livsföringen. Istället för att 

likställa handikapp med en individuell egenskap skulle begreppet stå för en ”skada”. Vilket 

fick det sociala resultatet att det var just skadans följder som var intressant, skadan var 

odiskutabel men konsekvenserna var något som varierade. Begreppet sågs inte som något 

som särskilt utmärkte en person utan kopplades istället till omgivningen, rådande normer och 

värderingar och dess betydelse för individens möjligheter att fungera normalt. Vilket betyder 

att intresset för personer med funktionshinder flyttades från det medicinska och 

socialpolitiska området till det samhällspolitiska. Omgivningens krav kan skifta från grupp 

till grupp, från kultur till kultur och från tid till tid (Förhammar & Nelson red 2004).  
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2.1.1 Från samhällsnytta till humanistisk medkänsla 

Först 1870 beslutade riksdagen om ekonomiskt understöd till specialundervisning för 

personer med utvecklingsstörning. Den politiska oviljan mot ett offentligt stöd till utbildning 

av den typen av funktionshinder grundade sig då på begränsade ekonomiska tillgångar, ett 

sådant engagemang var inte samhällsekonomiskt försvarbart då de involverade individernas 

samhällsnytta kunde ifrågasättas. Det var bättre för Sverige att staten använde sina medel till 

att uppfostra dem som hade ”sina fem sinnen i behåll”, det ansågs onödigt att använda samma 

medel för att undervisa personer med utvecklingsstörning. Specialskolornas syfte var inte 

bara att göra ”vanlottade varelser lyckliga” genom att öka deras kunskaper eller höja deras 

förhoppningar utan göra dem till nyttiga och verksamma medlemmar i samhället. Skolan 

skulle utbilda och fostra barn med funktionshinder så att de genom eget arbete kunde skaffa 

sig försörjning och därmed inte ligga fattigvården till last eller störa samhällsfriden genom 

tiggeri. 1800- talets utbildningspolitiska diskussioner gällde alltså mest försörjningsfrågan 

inte personer med funktionshinders villkor i sig (Förhammar & Nelson red 2004).  

Grovt sett innebar 1900- talets andra hälft att personer med funktionshinder skulle 

integreras i samhället. Innan dess hade en ytterligare differentiering av organisationen på 

vårdområdet för utvecklingsstörning skett. Särskilda anstalter inrättades för de personer som 

ansågs speciellt besvärliga att ta hand om. Satsningarna på andra grupper än de bildbara har 

tolkats som en motsatts till den samhällsnyttosyn som var rådande. Om inte personer med 

utvecklingsstörning genom utbildning kunde göras nyttiga för samhället, så skulle samhället 

vinna på att de sinnesslöa förvarades på institutioner och anstalter (Förhammar & Nelson red 

2004). 

1944 beslutades det att undervisningen skulle vara obligatorisk för alla, därmed blev 

undervisningen för personer med utvecklingstörning jämställd med annan 

specialundervisning och med skolutbildning i stort, särskolan som begrepp hade nu skapats. 

Bakom intresset för att ge personer med funktionshinder möjlighet till utbildning låg nu både 

humanistisk medkänsla och idéer om rättvisa (Förhammar & Nelson red 2004). 

2.1.2 Funktionshindrade integreras i samhället  

Integrering för personer med funktionshinder har varit en målsättning i skandinavisk politik i 

mer än 30 år. Det är svårt att tala om begreppet integrering utan att ta upp normalisering och 

avinstitutionalisering. Det som kännetecknar en ”modern” institution är specialiseringen av  
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bestämda målgrupper och en sluten plats med klara gränser mot omgivningen. Förklaringen 

till alla institutioner handlar både om hjälp till och kontroll av avvikande personer (Tideman 

red, 1999).  

Den svenska anstaltshistorien kan delas in i tre faser, pionjär-, expert- och 

differentierings- samt integreringsfasen. Under pionjärfasen, första hälften av 1800- talet, låg 

ansvaret hos enskilda pionjärer att få i gång en hållbar omsorgsform för personer med olika 

typer av funktionshinder. Idéerna bygger på upplysningens framåtsträvande människosyn och 

den omgivande miljöns möjligheter att förändra människan. Men i praktiken prioriterades 

försöken att skapa nyttiga, helt eller delvis arbetsföra samhällsmedlemmar som inte skulle 

ligga lokalsamhället till last. Samtidigt som det var viktigt att låta anstalten fungera som ett 

instrument för att skydda sinnesslöa från omvärlden (Förhammar & Nelson red 2004). 

Expert- och differentieringsfasen varade mellan senare delen av 1800- talet och början 

av 1900-talet. Ökningen av expertrollen var ett viktigt inslag under denna period vilket 

hänger samman med den uppstramningen av pedagogiken under samma period. Utmärkande 

för denna fas är tilltagande optimism rörande pedagogikens möjligheter att skapa integrerade 

samhällsmedlemmar. Det var experterna som bidrog till att skapa tydligare och flera 

kategorier, vilket visar på medveten differentiering. Fasen visar på att det inte räcker med att 

skapa inrättningar, de skulle skräddarsys utifrån individens olika förutsättningar med en 

ökning av kategorier och underkategorier som följd. Ideologin bakom det svenska 

folkhemmet kom i stor utsträckning att bygga på en tro på att det fanns något gott i att 

likforma en samhällsorganisation och därigenom få ut mer rationella vinster. Denna fas 

arbetade utifrån idén att antalet olika medborgartyper skulle minska. Fasen ger uttryck för en 

samhällsideologi som i högre grad än tidigare ville utöka kategorin ”normala” medborgare 

(Förhammar & Nelson red 2004). 

Hittills har idén om en naturlig avgränsning, där institutioner kom att framstå som den 

riktiga och rationella vägen för samhället att välja då personer med funktionshinder i någon 

mån skulle integreras eller tas om hand. Omkring mitten av 1900-talet kritiserades denna syn 

och en typ av normaliseringstänkande tog plats i samhällsdebatten. Istället för 

specialarrangemang för funktionshinder innebar de nya tankarna att levnadsförhållanden för 

personer med funktionshinder skulle i större utsträckning ligga under andra 

samhällsmedborgares livsvillkor. Välfärdsstatens ideal om rättvisa och jämlikhet innebar en 

strävan efter en liknade personkrets skulle ges ökad möjlighet till inflytande. De nya tankarna 

var svåra att få att gå ihop med institutionsväsendet, vilket förde med sig krav på avveckling 

(Förhammar & Nelson red 2004). Fokus låg på betydelsen av normala erfarenheter och ett 
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utbyte med det omgivande samhället. Integrering betyder att föra något samman till en helhet, 

vilket både var ett medel och ett mål. Helheten är de människor som det inte är något speciellt 

med, de barn som kan gå i vanliga skolor. Integreringen innebär att föra samman något till en 

helhet, utan att egentligen ändra på helheten. Men det finns en önskan att inkludering istället, 

vilket innebär att ändra skolan och andra samhällsinrättningar så att de anpassas till den 

mänskliga variationsbredden. Inkludering handlar om att ändra den värdesatta helheten så att 

alla hittar en plats i den (Tideman red, 1999).  

 

2.2 Downs syndrom 

Pojken som jag har studerat har Down syndrom. Jag finner det intressant att beskriva 

diagnosen lite närmare för att få en tydlig bild av den undersökta pojkens förutsättningar.  

Down syndrom är ett intellektuellt funktionshinder och en välkänd form av genetisk 

avvikelse, de har en extra kromosom. Den extra kromosomen påverkar hjärnans utveckling, 

men även en rad andra organ och system i kroppen kan påverkas, hjärtfel, 

infektionskänslighet, synfel och hörselnedsättning är vanligt (www.vardguiden.se). Personer 

med denna diagnos har ofta ett speciellt utseende med ett platt ansikte, vilket ger liten näsa, 

snedställda ögon och små lågt sittande öron (Hwang & Nilsson, 2004). Ofta har personer med 

Down syndrom olika tilläggshandikapp. Pojken som jag har studerat har som tillägg till 

Down syndrom en hörselnedsättning.  

 

2.2.1 Vad innebär det att ha Downs syndrom? 

En person med diagnosen Down syndrom har också en utvecklingsstörning i någon grad. 

Graden av utvecklingsstörning är mycket varierande vilket innebär att det inte exakt går 

beskriva svårigheterna personerna har, men alla behöver personligt stöd och hjälpmedel. Vad 

man klarar av beror också på vilket stöd och träning man får. De är egna individer med unika 

personligheter med ett rikt känsloliv, något som definitivt inte påverkas av 

utvecklingsstörningen, inte heller behovet av nära relationer och ömhet påverkas av detta 

(www.fub.se/fakta/). Generellt kan man säga att alla som har någon typ av 

funktionsnedsättning blir, mer eller mindre, handikappad beroende på hur miljön är utformad, 

det gäller i hög grad personer med utvecklingsstörning (www.habilitering.nu). 

Utvecklingsstörning rör den intellektuella utvecklingen och förmågan. Allmänt kan man 

säga att personer med utvecklingsstörning behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig 
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nya saker och att uttrycka sina tankar och känslor. En person med utvecklingsstörning stannar 

ofta på ett barns utvecklingsnivå, men det betyder inte att personen är som ett barn vid vuxen 

ålder, utan hon förändras och påverkas av sina erfarenheter och lärdomar precis som andra 

(www.habilitering.nu). Skillnaden mellan en person med utvecklingsstörning och en 

normalbegåvad har först och främst att göra med den intellektuella förmågan att tänka 

abstrakt (www.habilitering.nu). En person med utvecklingsstörning tänker på ett mer konkret 

sätt. De är även känsligare för intryck från omgivningen än andra, då deras förmåga att 

sortera olika intryck är sämre och möjligheten att förstå världen blir mer bristfällig om de inte 

får stöd och hjälp (Peterson, 1996).  

  En person med utvecklingsstörning har en intelligenskvot, IQ, på under 70, men enbart 

en IQ-siffra säger ingenting om hur personen fungerar vardagen, siffran måste kompletteras 

med frågor till den berörde eller någon i omgivningen (www.habilitering.nu). Personer med 

utvecklingsstörning kan beskrivas utifrån en modell med tre begåvningsnivåer. Gränserna 

mellan nivåerna år ungefärliga, men de motsvarar personer med grav, måttlig och lindrig 

utvecklingsstörning. Uppdelningen i olika stadier av utvecklingsstörning kan ge viss 

vägledning t.ex. vid skolplacering av barn (www.habilitering.nu).   

Den pojke som jag har studerat har en måttlig utvecklingsstörning, ett IQ mellan 20-50. 

Väldigt förenklat kan man säga att personer med måttlig utvecklingsstörning vanligtvis 

förstår konkreta symboler, till exempel bilder, och förstår vad de föreställer. De kan därför 

känna igen vanliga ord som om de vore bilder. De kan ha ett delvis utvecklat talat språk och 

förstår talat språk om det är enkelt och konkret. De kan utveckla ett eget sätt att 

kommunicera. De förstår bilder, till exempel sin egen spegelbild, de kan minnas personer, 

djur, saker, platser och händelser som de har upplevt. Däremot kan de ha svårt för att läsa, 

skriva och räkna på traditionellt sätt (www.habilitering.nu).  

 

2.2.2 Vilka blir konsekvenserna? 

Det har skett stora förändringar för personer med utvecklingsstörning på senare år, den största 

skillnaden är att de flesta idag växer upp i sin egen familj och inte på någon institution. De 

ingår i dag i vanliga sammanhang, som exempelvis familjen och bostaden, vilket ger en trygg 

bas (Peterson, 1996).  Konsekvenserna av att ha ett intellektuellt handikapp är många. 

Hjärnans utveckling sätter en biologisk gräns för vad som är möjligt för en person att 

prestera, men det är inte alltid denna gräns som utgör det största hindret för utvecklingen 

individen, det är bemötandet som är avgörande för personens utveckling och vidare liv. Brist 
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på träning och för få upplevelser och bristande erfarenheter kan utgöra hinder för en ökad 

delaktighet i samhället. I nuläget vet inte forskare var gränserna går för vad en person med 

Downs syndrom kan utföra, men de vet att med pedagogiska insatser och habilitering kan de 

utvecklas mycket (www.fub.se).  

 Barnen följer samma rutiner som andra barn, de går på dagis, börjar skolan, men då 

oftast i särskola. När de nått vuxen ålder får de ett arbete och ett eget boende utifrån 

individuella förutsättningar. Många kommer att klara de vanliga hushållssysslorna, men kan 

eventuellt behöva hjälp med matlagning och ekonomi (www.vardguiden.se).  

 Det är viktigt för självkänslan och identitetsskapandet att få vara delaktig och 

betydelsefull i ett sammanhang, att människor i omgivningen ser på personer med Downs 

syndrom, eller andra intellektuella handikapp, som individer med utvecklingsmöjligheter. Det 

är, som sagt, i mötet med omgivningen som begåvningsnedsättningen ger upphov till ett 

handikapp (www.vardguiden.se). 

 

2.3 Kommunikations- och språkutveckling 

Barn kommunicerar direkt vid födseln och under det första levnadsåret utvecklas 

kommunikationen snabbt till tydligt riktad, målmedveten kommunikation med omgivningen. 

Långt innan barnet kan prata visar de sin omgivning vad de vill och ser till att de får det de 

önskar. I takt med kognitiv utveckling vidgas fältet för vad man kommunicerar kring och 

vilka man kan kommunicera med. Barnen utvecklar sin kommunikativa förmåga med 

språkets hjälp, de lär sig de första orden, ökar därefter sitt ordförråd och lär sig fler betydelser 

av orden och bildar meningar. Men det är inte bara språket som växer och förfinas utan även 

innehållet i det man kan prata om förändras. Från att tidigt handla om här och nu kan man 

med språkets hjälp tala om sådant man upplevt men som inte finns i rummet, om människor 

man känner men som man inte ser. Barnen lär sig också uttrycka mer komplicerade tankar 

och känslor. De hittar fler och större användningsområden för språket som att fråga, skoja, 

ljuga och delta i samtal på ett mer och mer avancerat sätt (Heister Trygg, 2005).   

 

2.3.1 AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation 

Men hur ser då kommunikations- och språkutvecklingen ut när den skiljer sig från det 

”normala”? Rasmus, har på grund av sin utvecklingstörning och hörselnedsättning svårt för 

att kommunicera ”normalt”, han måste ha tillgång till alternativa och kompletterande 
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kommunikationssätt. Behovet av kommunikation är grundläggande för oss oavsett om vi har 

något funktionshinder eller inte. Vi kommunicerar på många fler sätt än med ord, vårt 

kroppsspråk, vår mimik, med vår blick och våra gester förmedlar vi mycket till vår 

omgivning. Kommunikation innebär först och främst samspel med andra. Av olika 

anledningar, på grund av olika typer av funktionshinder, behöver barnen AKK. Försenad 

och/eller avvikande språkutveckling finns hos så gott som alla med utvecklingsstörning, vilka 

kan yttra sig på olika vis och ha olika orsaker (Heister Trygg, 1998).  

Man kan dela upp viktiga kommunikativa funktioner i fyra kategorier. Den första är att 

uttrycka grundläggande behov och önskemål, den andra är att få och ge information. Den 

tredje kommunikativa funktionen som är viktig är samtala, småprata, utrycka social närhet, 

målet är att skapa, vidmakthålla och utveckla personliga relationer. Innehållet i det sagda har 

mindre betydelse än själva samspelet. Denna del är den viktigaste hos en AKK- användare. 

Den fjärde kategorin av kommunikativa funktioner är uttrycka artighet, sociala fraser, vilka 

behövs för att umgänget ska fungera smidigt (Heister Trygg, 2005).  

AKK är kommunikation mellan människor som ersätter eller kompletterar ett bristande 

tal/språk. Man har länge ägnat sig åt att lära brukaren lämpliga färdigheter för 

kommunikation, men alltmer har man börjat intressera sig för själva samspelt och vad som 

händer i detta. Då blir det minst lika intressant och viktigt att se på samspelspartners roll. 

AKK innefattar både Brukaren, personen som har funktionsnedsättning för kommunikation, 

Redskapen, kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa och Omgivningen, människor, 

samspelspartners och miljö. Komponenter bygger en BRO mellan brukaren och 

omgivningen, brukaren bjuds in i gemenskapen med hjälp av sina redskap för kommunikation 

(Heister Trygg, 1998). 

 

”En förutsättning för att utveckla god AKK är goda samspelspartners, god kommunikativ miljö, 

goda hjälpmedel och kunnig hjälp vid utvecklandet av samspels- och samtalsfärdigheter” 

(Alternativ och Kompletterande kommunikation, Heister Trygg, 1998, s 108). 

 

Det övergripande målet för AKK är att optimera kommunikation i vardagen, vägen dit ser 

olika ut. Valet av AKK styrs av vilka färdigheter brukaren besitter, vilka som kan utvecklas 

över tid och genom träning, men även samspelspartnernas färdigheter. Det krävs mycket av 

omgivningen för att kommunicera med en person som har ett annorlunda 

kommunikationssätt.  
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2.3.2. För studien aktuella AKK  

Kommunikationshjälpmedel används för att kompensera och minska graden av handikapp vid 

samtal med andra. Personer med hörselskador i kombination med andra funktionshinder ska 

ha tillgång till det svenska teckenspråket vilket kräver en tillgång på miljöer och människor 

där teckenspråket används (Heister Trygg, 2005). Pojken som jag studerar använder sig av 

teckenkommunikation hemma, i skolan på fritids och korttids. Men för honom och många 

andra med utvecklingsstörning är bilden ett bra kommunikationssätt. Bilden används för att 

utöka sina begrepp och sitt ordförråd, som gemensamt underlag för samtal och för att ge 

uttrycksmöjligheter vid sidan av ett bristande tal (Heister Trygg, 2005). Med bilder, foton 

och/eller pictogrambilder kan man berätta för omgivningen vad man vill men också vad man 

varit med om eller vad som ska ske (Heister Trygg, 1998).  

Ett område som är av stor betydelse för en brukare av AKK är den nära omgivningen, 

som anhöriga och personal. Omgivningens samspelsförmåga och inställning har stor 

betydelse för att personer med utvecklingsstörning ska få sina kommunikativa rättigheter 

tillgodosedda. För att den valda AKK ska fungera och öka individens förmåga till 

kommunikation krävs samarbete mellan den nära omgivningen och experter på området. Ett 

exempel på ett sådant samarbete kan vara kontaktboken, det är en anteckningsbok som 

fungerar som en länk mellan hemmet, skolan och övriga platser som barnet befinner sig i 

Heister Trygg, 1998). I den studerade pojkens fall skrivs innehållet i kontaktboken av någon i 

omgivningen, texten förstärks ibland med digitala bilder. Der finns flera syften med 

kontaktboken bland annat att vidmakthålla kontakten mellan olika aktörer i den 

funktionshindrades liv men också att brukaren ska kunna prata om det som har hänt under 

dagen, då kontaktboken är ett stöd för både minnet och kommunikationen (Heister Trygg, 

1998).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Min frågeställning bygger på hur vardagen påverkas för den pojke som jag har studerat och 

hans sätt att kommunicera så vill jag med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter belysa 

problematiken.  

3.1 Johan Asplund 

Social responsivitet - asocial responslöshet 

Olika aspekter på individualiseringsprocessen har under senare år diskuterats och Asplund har 

bidragit med sin del i debatten. Han fokuserar i stor utsträckning på 

moderniseringsprocessens inverkan på den sociala interaktionen och inriktar sig nästan 

uteslutande på den dynamik som uppstår i mötet mellan olika människor. Asplund menar att 

det är i mötena moderniteten uttrycks och inte tvärtom. Han diskuterar olika aspekter av 

individualiseringsprocessen, hans största problem är hur man ska studera relationen mellan 

individ och samhälle. För att söka svar på det fördjupar han sig i det historiska ursprunget till 

den moderna individualismen och problemet med den kollektivt frigjorda individen. Det 

sociala livets allt mer abstrakta karaktär är ständigt återkommande i Asplunds tänkande. 

Samhället och individen är inte två skilda enheter, individen påverkas ständigt av social 

förändring, framförallt av konkreta möten med andra människor. Men långsiktiga 

samhälleliga förändringar, relaterade till moderniserings- och individualiseringsprocessen, 

leder till mer abstrakt socialitet. Han tar upp den nära kopplingen mellan socialitet och 

responsivitet. Responsivitet handlar om allmän svarsbenägenhet, att man responderar på 

stimuli (Johansson, 1999).  

Asplund har en teori om människans sällskaplighet, han ser människan utifrån en 

socialpsykologisk synvinkel vilket består i att betrakta henne som socialt responsiv, det är 

genom den sociala responsiviteten som vårt jagmedvetande och individualitet utvecklas. 

Responsiviteten är så stark att människan ofta ställer frågor bara för att få tillfälle att svara. 

Men teorin handlar om inskränkningar i människans socialitet och responsivitet. Den social 

responsiviteten är ingen maskin, stimuli är ingen nyckel som passar till endast ett lås, menar 

Asplund. Människan är enligt Asplund en både responsiv, nyfiken och intresserad varelse. 

Människan betraktas som ”socialiserad” först när hennes sociala responsivitet blivit kraftigt 

reducerad, i sitt ursprungliga tillstånd är den sociala responsiviteten vild och barnslig 

(Asplund, 1992). Den sociala responsiviteten kännetecknas av ombytlighet, lekfullhet, 
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växlingar mellan olika identiteter, pratsamhet och ett ogillande av organiserat arbete 

(Johansson, 1999).  

Asplund diskuterar etnometodologins tankar om vardagslivets rutinisering vilket han 

kopplar samman med teorin om social responsivitet (Johansson, 1999). Etnometodologi 

hänvisar till den metodiska kunskap eller kompetens en medlem i ett givet samhälle behöver 

för att samspela på ett adekvat och meningsfullt sätt i sociala situationer (Brante m fl, 2001). 

Konversationer utan yttre anledning än ren socialitet men den etnometodologiska synvinkeln 

visar att rutinisering och ritualisering döljer den fria socialiteten, samtal mellan två individer 

kan framstå som automatiska telefonsvarare. I dagens samhälle kan den sociala 

responsiviteten lätt övergå i asocial responslöshet. Den rena socialiteten uppstår i sociala 

miljöer som präglas av frånvaro av återkoppling. Asplund ser det som konsekvensen av 

drastiska förändringar av tiden och rummet. Individen har lösgjorts från den intima 

vardagsverkligheten där hon var knuten till bland annat jorden och släkten. 

Vardagsverkligheten har ersatts av en mer abstrakt miljö och individen har fått en mer 

abstrakt roll eller funktion (Johansson, 1999). 

Asplund menar att identitetsutvecklingen är nära bunden till vardagslivets flöde, blir det 

störningar i vardagslivet störs även identiteten. Enligt Asplund är individerna sociala och 

anpassas till de kulturella och sociala förändringar som sker i samhället. De reflekterar inte 

över sina liv utan dras med i den ständigt pågående sociala samspelet och formas av olika 

impulser och händelser. Asplund beskriver människan som social och som ett mysterium. 

Den sociala är öppen för förändringar och anpassar sig, vilka är egenskaper som kan ge bra 

utdelning i dagens samhälle enligt Asplund. Mysterietypen är också social men socialiteten 

påverkas och anpassas inte efter rådande samhällsnormer och sociala regler. Asplund finner 

det intressant att studera personer som på något vis ställer sig utanför samhället och trotsar 

våra försök att förstå och förklara deras liv och handlingar (Johansson, 1999). 

Asplund är intresserad av förutsättningarna för spontant socialt handlande. Den sociala 

responsiviteten är en drivkraft, den socialt responsive individen är översocial till sin karaktär, 

men tvingas successivt till anpassning. Men Asplund menar att det är nutidens samhälle som 

motverkar den sociala responsiviteten, samhället antar en mer abstrakt karaktär vilket leder 

till stereotypa mänskliga relationer. Den konkreta socialiteten är starkt förankrad i människors 

vardagliga tillvaro och leverne, medan den abstrakta socialiteten framför allt är kopplad till 

människors tillvaro som rollinnehavare och abstrakt samhällsvarelse (Johansson, 1999). 
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Gemeinschaft och Gesellschaft 

Asplund har utvecklat en diskussion kring Ferdinand Tönnies begrepp Gemeinschaft och 

Gesellschaft. Olika samhällen beskrivs med hjälp av dessa begrepp. Samhällsutvecklingen 

går från ett ursprungligt Gemeinschaft till ett samhälle av Gesellschaft - karaktär. Asplund 

menar att människan av naturen är god mot sina vänner och ond mot sina fiender, det är ett 

normalt beteende i Gemeinschaft, men i Gesellschaft känner hon ingenting, kärlek och hat är 

för henne irrationella känslor. I ett Gesellschaft är man främmande för varandra även om man 

är släkt, till och med är mor och barn. I ett Gesellschaft handlar relationer om konkurrens, att 

konkurrera med sina medmänniskor, det finns inga vänner eller fiender bara konkurrenter. 

Vänner har människan i Gesellschaft bara i förhållande till de mål hon eftersträvar, känslor 

och vänskap upprätthålls inte om den inte medför egen vinning. När man talar om 

Gesellschaft talar man om apati, likgiltighet, oförmåga till inlevelse, kallsinne och 

avhumanisering. Idag består hjälpsamhet, i vårt alltmer Gesellschaftformade samhälle, av att 

väga fördelar mot nackdelar och kostnader med kompensationer. Altruism motverkas i 

Gesellschaft och gynnas i Gemeinschaft. Gesellschaft präglas och måste präglas av 

anonymitet medan ”alla känner alla” i Gemeinschaft. Folkmängden och folktätheten är större 

i Gesellschaft vilket innebär att du blir främmande för fler människor i Gesellschaft än vad du 

blir i Gemeinschaft. Asplund talar om, att man i det Gesellschaftpräglade samhället väger 

kostnaderna och intäkterna mot varandra och att detta överlagda och egennyttiga beteende är 

ett tema i vårt samhälle. Vi ingriper och hjälper under två förutsättningar, den ena är om 

kompensationerna för att ingripa och hjälpa är större än kostnaderna, den andra är om 

kostnaderna för att inte ingripa och hjälpa är större än kompensationerna för detta. Alltså, vi 

ingriper endast om det lönar sig och ju fler personer som kan vara potentiella ”ingripare” 

desto lägre blir den personliga vinsten och därför väljer vi att inte ingripa. I närvaron av andra 

blir alltså ansvaret att ingripa så pass utspätt att ingen tillslut känner tillräckligt stort ansvar 

för en medmänniska i nöd eller annan utsatt situation (Asplund, 1991).  

3.2 Norbert Elias 

Civilisationsteorin 

Elias anser att varje samhälles normaltillstånd är förändring. I ett samhälle är människorna 

bundna till varandra av nätverk av beroenden. Enligt Elias finns det inga samhällen utan 

individer och inga individer utan samhällen. Elias menar också att människor förekommer 

endast i flertal, eller figurationer som han valt att kalla det. Figurationer är många av varandra 

inbördes beroende människor som tillsammans bildar grupper eller samhällen. Det går alltså 
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inte enligt Elias att dela upp samhällen och individer, de hör samman (Miegel & Johansson, 

2002).  

För att förstå mänskliga samhällen måste man enligt Elias studera de långsiktiga sociala 

processernas strukturer och utvecklingslinjer, nuvarande samhällen kommer från tidigare. 

Elias urskiljer tre särskilt viktiga grundläggande funktioner som kännetecknar alla mänskliga 

samhällen. Den första är elementära ekonomiska försörjningsfunktionen, den andra är 

kontrollen över våldsutförandet och den tredje funktionen är inlärningen av självkontroll. 

Varje människa måste ha självkontroll för att kunna leva tillsammans med andra människor, 

men människan föds utan, vilket gör att kontroll över kunskapsförmedling till en elementär 

funktion. Det är utvecklingen av individens sociala mönster för kontroll över sig själv, sitt 

beteende och sina drifter som Elias kallar civilisationsteorin. En av grundtankarna i denna 

teori är att om man vill förstå sociala processer, inte kan skilja mellan individernas psykiska 

utvecklingsprocesser och processerna för samhällets utveckling (Miegel & Johansson, 2002).  

Människans beteende och psykologiska karaktär har förändrats under åren, vad som har 

varit accepterat beteende i olika sammanhang har skiftat. Elias beskriver hur människans 

beteende successivt från medeltiden och fram till våra dagar har förändrats och förfinats och 

vissa beteenden har förlagts utanför det sociala livet. Han menar att dessa förändringar hänger 

samman med människornas affektstrukturer, människan har gradvis utvecklat en tendens att i 

större utsträckning ge akt på sig själva och sitt beteende. Förfiningen av beteenden har också 

ökat skamtröskeln, människan känner idag snabbare skam inför olika beteenden än tidigare. 

Gränsen för vad som är socialt accepterat beteende förändras över tid, förr var det tillåtet att 

äta med händerna vilket idag anses vara ohyfsat och inte socialt rätt. Elias menar att den 

dynamik som ligger bakom civilisationsprocessen återfinns i förändringar av de sociala 

relationerna. De sociala banden mellan människor från olika sociala skikt har förändrats 

genom historien. Det ökade inbördes beroendet mellan människor från olika samhällsskikt 

har medfört ett ökat behov av mellanmänskligt hänsynstagande. I takt med att de ledande 

skiktens uppförande anammades av de lägre förlorade det sin funktion som statusmarkör. När 

samhället blir mer jämlikt blir skamkänslorna allt mindre knutna till medvetandet och 

förläggs istället till det undermedvetna. Utvecklingen leder till att människan inte bara känner 

skam inför andra utan också inför sig själv när hon är ensam (Miegel & Johansson, 2002).  
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Etablerade och outsiders 

Elias menar att skillnader mellan olika områden präglas av hur de internt är organiserade, 

deras olika grad av sammanhållning. Olika grupper kan ha olika förmåga och kapacitet till 

integration och sammanhållning mellan gruppens medlemmar, kännedomen om 

gruppmedlemmarna kan variera. Elias utförde sin studie i ett visst område men enligt honom 

själv är resultatet allmängiltigt för andra typer av grupper och områden (Elias, 1999). Vilket 

gör att jag kan använda mig av teorin om etablerade och outsiders i min studie  

Nyinflyttade till ett område kan ses som ett hot mot etablerade normer, värderingar och 

levnadssätt. Genom att utestänga de nyanlända från fullt deltagande i samhället, genom att 

utesluta den från socialt umgänge, bekräftar de sin egen identitet. Sammanhållningen mellan 

de etablerade var en maktresurs som gjorde det möjligt att upprätthålla skillnader mellan 

grupperna. De etablerade undvek allt socialt umgänge med outsiders, man såg ner på dem 

som grupp. Uteslutningen skedde med social kontroll, de etablerade tillskrev sig själva 

överlägsna egenskaper vilket skulle motivera den sociala uteslutningen av de andra. 

Sammanhållning baseras på minnen, delade värderingar och på långvarig vänskap. Inom varje 

grupp finns en moralisk hierarki, man följer normer lagar och regler och följer kraven på 

kultur och ordning. Den etablerade gruppen tillskriver outsidergruppen som helhet de 

”dåliga” karakteristiska som denna grupps ”värsta” del visar upp. En del av gruppen får 

representera hela gruppen, de ”bästa” från de etablerade och de ”värsta” från outsiders. Den 

moraliska differentieringen är ett kraftfullt instrument, att sätta etiketten ”lägre värde” på en 

annan grupp är ett vapen som kan användas i kampen grupper emellan. Tekniken är effektiv 

beroende på att detta omdöme formar den andra gruppens självbild och identitet, och 

därigenom försvagar den (Elias, 1999). 

Priset det kostar för att delta i den etablerade gruppen är att underkasta sig gruppens 

normer. Att umgås med outsidergruppen är ett hot mot ställningen i den egna gruppen, man 

kan utsättas för ”kontaktsmitta”, den lägre moraliska statusen kan smitta. Personernas i 

outsidergruppen självbild formas till en skambelagd utanförgrupp. Det finns många olika 

maktförhållanden vilket betyder att det finns olika slags stigmatiseringar av outsiders men det 

finns också konstanta och ständigt återkommande teman i den moraliska bedömningen av 

outsiders. Dessa är opålitlighet och att outsidern är odisciplinerad och laglös, men de saknar 

också en genomtänkt plan för sitt liv, de lever för stunden och dagen vilket innebär att de är 

inriktade på omedelbar behovstillfredsställelse. Maktskillnaden blir på det sättet socialt och 

förståelsemässigt självlegitimerande (Elias, 1999). 
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3.3 Anthony Giddens 

Konfiskering av erfarenheten  

Giddens har diskuterat kulturens betydelse för en människas skapande av identitet och hennes 

förmåga att reflektera över sig själv. Hans teori lämpar sig mycket väl för tolkningar av 

specifika och kvalitativa studier av olika sociala grupper. Enligt Giddens innefattar alltid 

mänskligt handlande en social struktureringsprocess, det sociala samspelet mellan olika 

individer skapar regler som styr utformningen av processen (Johansson, 1999).  

Sociologer har diskuterat övergången från ett traditionellt till ett modernt samhälle i 

termer av social differentiering och funktionell specialisering. Men enligt Giddens är det mer 

givande att se på hur sociala relationer tas bort från sina sociala sammanhang och 

rekonstrueras längs olika tids - och rumsaxlar. Han lyfter fram två mekanismer som bidrar till 

denna rekonstruering av sociala relationer i tid och rum, vilka är symboliska medel och 

expertsystem (Månson red, 2004). Jag tänker fokusera på expertsystem.  

Giddens anser att den moderna människan är reflexiv, självet är ett reflexivt projekt. Vi 

skapar ett själv av den kunskap och de erfarenheter som vi har vilket innebär att självet blir 

giltigt ” tills vidare”. Det moderna livet kännetecknas av hög grad reflexivitet, människor 

granskar ständigt sina motiv, mål och handlingar genom den för närvarande befintliga och 

tillgängliga kunskapen och informationen. Olika professionella experter påverkar på ett eller 

annat sätt utformningen av människors vardagsliv. Människor har ofta begränsad kunskap om 

olika ting som förenklar deras vardag vilket bidrar till att de tar hjälp av experter, den 

vardagliga tillvaron är med andra ord på ett komplext sätt relaterad till mer eller mindre 

avlägsna expertsystem. Vi tvingas ständigt att ta ställning till olika, ofta oeniga, experters råd 

och instruktioner för hur man bör bete sig under varierande omständigheter. Man tvingas t.ex. 

ta ställning, för eller emot, olika behandlingsmetoder och uppfostringsmetoder (Månson red, 

2004). 

Modernitetens orientering mot kontroll i förhållande till den sociala reproduktionen och 

självidentiteten har vissa karakteristiska konsekvenser för den moraliska erfarenheten. Den 

gemensamma beteckningen är enligt Giddens ”konfiskering av erfarenheten”. Som följd av 

moderniteten spelar de abstrakta systemen en allt större roll i samordningen av vardagliga 

kontexter. Utvidgning av övervakningskapaciteten är det väsentliga för kontroll av sociala 

aktiviteter med hjälp av sociala medel. Övervakning i kombination med reflexivitet innebär 

att man som Giddens uttrycker sig ”slipar av de hårda kanterna” så att beteenden som inte är 

integrerade blir främmande och avskilda. Uttrycket ”konfiskering av erfarenheten” redogör 
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för de processer av osynliggörande som avskiljer vardagslivets rutiner från olika fenomen så 

som kriminalitet, sjukdom och död. I vissa fall är konfiskeringen organiserad, som ex 

fängelser, mentalsjukhus och vanliga sjukhus. I andra fall är avskiljandet mer på generella 

drag hos modernitetens interna system (Giddens, 2005). 

Ontologisk trygghet är ett känslomässigt fenomen som är nära förbundet med vanor och 

rutiner. Det bygger på förutsägbarhet vilket baseras på tillit, en trygghet som är känslig för 

förändrade rutiner. Ontologisk trygghet uppnås genom att man mer eller mindre medvetet 

utformar ”svar” på vissa grundläggande existentiella frågor. Den ontologiska trygghet som 

moderniteten skapar, när det gäller vardagliga rutiner, bottnar i institutionell exkludering av 

det sociala livet från fundamentala existentiella frågor, vilka ger upphov till centrala 

moraliska dilemman för individerna (Giddens, 2005). 

Användandet av ordet fattig på 1700- talet syftade till en rad olika sociala villkor. 

Diskussionen om lagstiftning mot de fattiga omfattade bland andra sjuka, gamla, 

handikappade, utan någon skillnad mellan grupperna. Det särskiljande kännetecknet var 

moraliskt definierade behov och inte de speciella omständigheterna som hade skapat dem. 

Idén om världslig förbättring växte gradvis fram och började förstås som en del i en större 

process, där den sociala och den naturliga världen kom att betraktas som ständigt 

föränderliga. Social kontroll var därför inte ett primärt medel för att kontrollera redan 

existerande avvikande beteende. Konfiskering av fattiga accelererade när dessa kategorier 

avskildes från fattigdom i allmänhet och uppfattningen att de kunde förändras växte.  

Konstruktionen av en specifik miljö för dessa gjorde det möjligt att integrera läkande 

behandling med upprätthållandet av en regelbunden kontroll över vardagslivet. Det var inte 

fel på individen i sig utan ett tecken på att samhället inte kunde leva upp till uppgiften att 

skapa ansvarsfulla medborgare, miljöerna skulle kompensera bristerna i det omgivande 

samhället. Avvikelse blev något som uppfanns som en del av modernitetens system och kom 

att definieras i termer av kontroll, de frågor och problem som dessa individer ställer till övriga 

befolkningen trängs undan. I och med det är det en institutionell bortträngning och inte en 

personlig, den förutsätter inte ett stärkt samvete. Frågorna som hindras är av moralisk och 

existentiell karaktär och konsekvenserna blir att befolkningen går miste om viktiga 

livserfarenheter. Det som göms undan blir ovisst och obehagligt, något som människan inte 

tror ska drabba henne eller någon i närmsta omgivningen. I det traditionella samhället levde 

man mitt i sina existentiella upplevelser, i det moderna blir människan i fråntagen sina 

erfarenheter det är experter som tar hand om våra problem med syfte att rationalisera 

(Giddens, 2005). 
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Framväxten av olika expertsystem har inte enbart lett till att människor har förlorat 

kontrollen över sina liv, utan även till att de på olika sätt kan använda den ökade 

kunskapsmängden för att välja livsstilar och styra över sina liv. Den senmoderna människan 

har stora möjligheter att välja hur hon vill leva, men känner ofta en maktlöshet inför det 

abstrakta system som styr hennes vardagliga tillvaro, vilket kan leda till ett pendlande mellan 

känslor av omnipotens och maktlöshet. Den senmoderna människan präglas av sökandet efter 

auktoriteter som kan ge dem svar på hur de ska leva och handla i vissa situationer, och av 

tvivel på att det ens existerar svar på olika existentiella frågor. Det senmoderna samhället 

bidrar till att begränsa utrymmet för existentiella frågor. Men människor kan inte fly undan 

dessa, det finns ett ständigt behov av att närma sig de centrala existentiella frågorna om död, 

liv och existens. Den ontologiska tryggheten som människorna försöker upprätthålla hotas 

ständigt av de risker och existentiella problem som skapas av den rationalitet som präglar det 

västerländska samhället (Johansson, 1999). 

3.4 C Wright Mills 

Personliga bekymmer och allmänna problem  

Mills (1997) diskuterar i sin bok ”Den Sociologiska visionen” personliga bekymmer och 

allmänna problem. För att formulera problem och bekymmer måste man fråga sig vilka 

värden som hotas och vilka som stöttas av de karakteristiska trenderna i vår tid. Vi lever i en 

tid av olust och likgiltighet men eftersträvar välbefinnande. Våra personliga bekymmer finns i 

vår närmaste omgivning, medan allmänna problem ligger i den samhälleliga strukturen. Ett 

bekymmer är en privatsak, det rör sådant som en individ lägger stor vikt vid och som upplevs 

som hotande, ett problem är en allmän angelägenhet (Mills, 1997). 

Bekymmer som finns inom individen och hennes omedelbara relationer med andra och 

har att göra med individens jag och de begränsade områden av det samhälleliga livet som hon 

är personligt medveten om. Åtgärder av dessa bör göras i den sociala miljö som är tillgänglig 

för hennes personliga upplevelse. Problemen däremot har att göra med frågor som går utöver 

individens lokala miljöer och inre liv, hur sådana miljöer organiseras till institutioner och hur 

de olika institutionerna går in i varandra för att för att bilda strukturen för det sociala och 

historiska livet. Personliga problem kan göras allmänna, samhället har en aktiv roll i 

skapandet av personliga bekymmer. Då en människa påverkas av samhällets rådande normer 

och värderingar finns det ett klart samband mellan det som den enskilda individen upplever 

som personliga bekymmer och det som är allmänna problem (Mills, 1997).  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag har gått till väga och hur valet av 

informanterna har gjorts, men även min förförståelse och vilken vetenskapsteoretisk 

inriktning jag har haft. 

 

4.1 Motiv till metodval 

Begreppet ”sociologisk kompetens” avser en individuell förmåga som möjliggör socialt liv 

och som upprätthåller oss som individer samtidigt som den bidrar till vår förmåga att ingå och 

bevara sociala relationer med andra (Sjöberg red, 1999). Mitt fokus är på möjligheterna för en 

pojke med Down syndrom, som i hans fall innebär kommunikationssvårigheter, att ingå i 

sociala relationer. Kommunikationssvårigheterna beror dels på den utvecklingstörningen och 

dels på den hörselnedsättning han har. Pojken har inget verbalt språk utan använder sig 

mestadels av teckenkommunikation och pictogrambilder. Men även dessa alternativa 

kommunikationssätt har brister, de kräver att omgivningen kan hantera och använda sig av de 

olika kommunikationssätten. Mitt mål med uppsatsen är att öka förståelsen för det berörda 

barnets verklighet och att se vilka metoder och hjälpmedel som har välkomnat honom in i det 

sociala rummet, där gemenskap och kommunikation är av stor betydelse. Det är också 

motivet till mitt val av metod. 

 

4.2 Val av metod 

Jag har gjort en fallstudie, en undersökning av en specifik företeelse. Fallstudier ska ha klara 

gränser, studien ska vara på en bestämd person eller företeelse (Merriam, 1994). Personen i 

mitt fall är ett specifikt barn med svårigheter att kommunicera med sin omgivning. Merriam 

(1994) skriver att fallstudier som metod är särskilt lämpad för svårigheter som uppstår i 

vardagen, vilket är fallet i min studie. Jag valde just denna pojke för att jag tyckte att hans 

problematik är intressant, jag ville ha mer kunskap om kommunikationens förutsättningar och 

få generellt bättre förståelse av denna typ av problem.  

Valet av metod påverkas av undersökningens målsättning (May, 2001). Min 

frågeställning är av förstående karaktär, statistik och siffror leder mig ingen vart. För att 

förstå måste jag komma nära barnet och viktiga personer i hans omgivning, samtidigt som jag 
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måste hålla en distans till dem. Det är också grundprincipen för kvalitativ metod, som är den 

metod jag har valt.  

Slutprodukten av en fallstudie ska vara deskriptiv, beskrivningen av det man har 

studerat ska vara omfattande och tät. Tolkningar av innebörder av kulturella normer, regler, 

samhälleliga värderingar, attityder och uppfattningar är något som ska rymmas i 

beskrivningen av studien (Merriam, 1994). Presentationen av mitt insamlade material 

kommer tillsammans med bakgrundskapitlet och analysen att beskriva både den aktuella 

situationen och hur olika värderingar och rådande normer påverkar pojkens vardag. 

Beskrivningen är vanligtvis, även i mitt fall, kvalitativ. En fallstudie bedrivs ofta över en 

längre period för att bli så verklighetstrogna som möjligt (Merriam, 1994). Jag har inga 

möjligheter att studera pojken över en längre tidsperiod, men mina intervjuer rymmer frågor 

om förändringar, viktiga, avgörande och värdefulla händelser i hans liv. 

 Jag har som sagt använt mig av kvalitativa intervjuer, ansåg det vara det enda 

alternativet, då jag ville förstå och komma nära mitt forskningsobjekt. Jag har använt mig av 

både tematiskt strukturerade intervjuer och observationer. Kombinationen av dessa kvalitativa 

redskap ger mig en inblick i hur mitt undersökningsobjekts kommunikation verkligen sker 

och få förståelse för det.  

 

4.3 Förförståelse 

Grundtanken inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar, vi är aldrig förutsättningslösa. Förförståelse är en nödvändighet för att man 

överhuvudtaget ska kunna förstå någonting (Gilje & Grimen, 1992). Min förförståelse bygger 

på egna erfarenheter jag har fått i mitt arbete med funktionshindrade barn, men även av de 

kurser jag läst på högskolan om just arbete med barn och unga med funktionshinder och/eller 

sociala svårigheter.  

Det är viktigt att man lyfter fram sin förförståelse, att man redogör för den och vilken 

betydelse den kan komma att ha för arbetet. Förförståelsen kan påverka arbetet negativt 

genom att vi har förutfattade meningar om vad informanterna kommer att säga och hur de 

kommer att uppföra sig. Kanske är det möjligt att intervjun styrs efter våra förutfattade 

meningar, det kan vara möjligt att jag ställer frågor efter svar jag tror jag ska få. Men 

förförståelsen kan också vara positiv då jag har en viss inblick i ämnesområdet och kan veta 

vilka frågor som man egentligen vill ha svar på (Sjöberg red, 1999). Jag anser att min 

förförståelse ger mig en god grund att stå på i uppsatsarbetet. Jag känner pojken jag 
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undersöker då jag på somrarna arbetar på det korttidsboende som har bor på. Min kunskap om 

olika AKK har hjälpt mig i intervjusituationerna. Jag har även kunskap i hur det är att vara 

nära ett barn med Down syndrom, vilket ger en viss förståelse för dessa individers vardag, 

vilka möjligheter och hinder som finns i deras liv. Men jag säger inte att jag vet allt om dessa 

personers liv, det är därför jag har intresse av att göra denna undersökning.  

 

4.4 Vetenskapsteori 

Jag söker inte någon absolut sanning och anser att den är omöjlig att finna då det 

kontinuerligt tillkommer ny forskning som hela tiden ökar och utvecklar vår förståelse och 

kunskap. Med det som bakgrund ser jag på forskning med hermeneutiska ögon. Samhället är i 

ständig utveckling, nya problem tillkommer som påverkar våra liv i olika riktningar (Gilje & 

Grimen, 1992). Mina studier är inom området funktionshinder och synen på 

funktionshindrade har förändrats över tid. Deras möjligheter till ett normalt liv i gemenskap 

och sammanhang har ökat. Mitt ämnesområde bygger på individanpassade lösningar där 

förutsättningarna förändras under livets gång, jag tar därför inget som absolut sant eller som 

den bästa lösningen utan mer som ett konstaterande att så här ser verkligheten ut just nu.  

I min undersökning måste jag tolka den information jag får av informanterna, jag måste 

även ha i åtanke att det är deras sätt att se på verkligheten. Jag vill poängtera att jag är 

medvetna om att informanternas ”fakta” är deras tolkningar om situationen och behöver inte 

betyda att det är någon absolut sanning. Det är många professionella inblandade i pojkens liv 

som sitter inne med varsin del av sanningen. Men jag måste också ställa mig misstänksam till 

det informanterna säger, det kan finnas orsaker till att de väljer att säga vissa saker och att de 

kringgår andra frågor. Mina tolkningar av det som sagts och inte sagts i intervjuerna bygger 

bland annat på min förförståelse, den hermeneutiska cirkel pendlar mellan förståelse av delen 

till förförståelse av helheten (Brante m fl, 2001).  

Samhällsvetenskaplig forskning ska innehålla en kombination av biografi och historia. 

Det gör att vi kan förstå historia och biografi och relationen mellan dem i samhället, men 

också den historiska innebörden för olika individers livshistoria och hur samhällsstrukturen 

förändras. Att individen påverkas och påverkar det samhälle hon lever i och har gjort så i alla 

tider är knappast ny information. Som forskare måste man därför se det fenomen man forskar 

kring i sitt sammanhang, det finns viktig information att tillgå från historien och i det 

samhälle de fenomen man undersöker (Mills, 1997).  
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Jag har i min forskning gjort en kort redogörelse för de funktionshindrades historia, jag 

har valt att lyfta fram bitar ur historien som jag anser vara relevanta och ger en ökad 

förståelse för var vi befinner oss idag och vad vi kan förvänta oss av samhället, gällande 

insatser och kunskap inom området för barn med funktionshinder och 

kommunikationssvårigheter.  

 

4.5 Urval   

Enligt Kvale (1997) ska man endast intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 

vad det är man vill veta. Rasmus förstår teckenkommunikation bättre och mer än vad han 

själv använder sig av den, vilket gör det svårt för mig som forskare att intervjua honom då 

mina kunskaper inom teckenkommunikation är bristande. Jag har valt att intervjua hans 

mamma, som står honom mycket nära och känner honom väl. Sedan har jag tillsammans med 

henne gjort mitt fortsatta urval. Mamman berättade vilka personer i hennes sons omgivning 

som betyder mest för hans kommunikation och jag kontaktade dem för en intervju. Det är 

kontaktpersonen på korttidsboendet, hans lärare och en av personalen på hans fritids. Mina 

informanter är alla personer som träffar Rasmus ofta, i vardagliga och naturliga situationer, 

därför kan de ge mig intressant information om hans sociala liv. För att bilda mig en egen 

uppfattning om Rasmus har jag vid ett flertal gånger observerat honom.   

 

4.6 Tillvägagångssätt 

Jag tog kontakt med informanterna via telefon, jag gav dem information om intervjuns 

innehåll, upplägg och mål. Intervjuerna har gjorts i miljöer där informanterna vanligtvis 

träffar Rasmus, med förhoppningen att de skulle känna sig öppna och avslappnade och att jag 

lättare skulle kunna sätta mig in i deras och Rasmus situation.  

Jag har använt mig av en intervjuguide i samtliga intervjuer, för att minska risken att 

missa viktiga frågor. May (2001) beskriver semistrukturerade intervjuer som att frågorna 

brukar vara strukturerade men att intervjuaren ger informanten stor frihet att fördjupa sina 

svar, samtidigt som det ges möjlighet att gå in i dialog. Mina intervjuer har alla varit 

semistrukturerade, frågorna har varit strukturerade dock med utrymme för informanten att 

svara med egna ord. Informanten har även haft stor frihet att förtydliga och fördjupa sina svar. 

Jag har anpassat intervjuguiden efter informanterna dels för att dialogen ska kännas fri och 
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avslappnad vilket resulterar i en mer användbar information dels för att informanterna bidrar 

med olika pusselbitar i min studie. 

Det är inte att tillräckligt att informanten bara förstår frågan, utan måste även ha den 

kunskap som krävs för att besvara den. Intervjuarens roll är av stor vikt, det är viktigt att 

intervjuaren får informanten att känna sig trygg och att deras deltagande och svar är 

betydelsefulla. Det är även viktigt att informanten förstår vad det är som förväntas av honom 

(May, 2001). Jag anser att jag som intervjuare har gjort mitt yttersta för att få informanterna 

att känna sig trygga och avslappnade. Det har jag gjort bland annat genom att förbereda 

informanterna på vad som förväntas av dem och vad intervjun kommer att handla om. 

Jag spelade in intervjuerna för att efteråt kunna skriva ut dem för att förenkla sökandet 

efter användbar fakta och för analyserandet. Att spela in intervjuer har sina för- och nackdelar 

enligt May (2001), han menar att fördelarna med bandspelare är att man kan koncentrera sig 

på samtalet och iaktta informantens kroppsspråk istället för att behöva anteckna, vilket kan 

upplevas som störande. Nackdelen med bandinspelning är att en del kan känna sig obekväma 

och då kan det leda till att de väljer att svara kortfattat. Jag valde dock att ha bandspelare för 

att fullt ut kunna koncentrera mig på informanten under intervjun.  

  

4.7 Hur gick insamlandet av empirin? 

Inledningen av intervjuerna var ofta strukturerad men efter hand övergick det till en dialog 

mellan intervjuare och informant. Jag intervjuade Rasmus mamma först, hon verkade lite 

nervös till en början men det släppte när vi började prata. Hon svarade gärna och utförligt på 

mina frågor, intervjun tog cirka 70 minuter. Intervjun med kontaktpersonen på korttids tog 40 

minuter. Hon var mycket störd av bandspelaren och ville inte nämna namn så att de kunde 

komma med på bandet, hon bad mig flera gånger att stänga av bandspelaren, men för övrigt 

flöt intervjun på bra. Jag besökte sedan Rasmus skola, där jag intervjuade hans lärare som 

mer än gärna pratade om sitt arbete med Rasmus, visade mig mycket material som de 

använde i klassrummet och olika kommunikationsmetoder som de arbetade efter. Efter 90 

minuter var jag mycket nöjd med den information jag fått. Slutligen intervjuade jag en 

fritidsledare på Rasmus fritids, hon arbetar i Rasmus klass på förmiddagarna så mycket av det 

hon berättade hade läraren redan tagit upp, men det fanns bitar som var nya. Intervju tog 

ungefär 30 minuter.  

Observationer av Rasmus har i huvudsak gjorts på korttidsboendet. Jag har redan 

kommit nära honom då jag arbetar där på somrarna. I och med det har jag fått förståelse för 
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arbetet med dessa barn inifrån, som Sjöberg (red) (1999) menar kan vara viktig. Jag har haft 

olika roller under insamlandet av empirin, både intervjuare, passiv och deltagande observatör. 

Deltagande observatör är jag de gånger jag arbetar men samtidigt måste jag försöka se olika 

situationer från ett mer ”ovanifrån” perspektiv i min roll som intervjuare. Distansen till dem 

får jag då jag samtalar med yrkesverksamma i Rasmus omgivning för att få reda på ”fakta” 

kring hans problematik och hur de arbetar med honom. Intervjuerna behövs för att få ordning 

på tolkningarna av observationerna, utan observationer blir tolkningen av barn med 

kommunikativa funktionshinder platt och bristfällig.  

4.8 Reliabilitet och validitet 

Men en reliabel undersökning kan samma resultat uppnås med samma mätningar vid olika 

tillfällen, en valid undersökningen mäter det den verkligen avser att mäta (May, 2001) Min 

undersökning är valid då jag använt mig av informanter som har en betydande roll i Rasmus 

vardag och av observationer av honom i de miljöer som informanterna också har befunnit sig 

i. Men jag kan inte göra exakt samma undersökning om tio år, då andra förutsättningar och 

eventuellt nya metoder, ny forskning tillkommer och samhället förändras. Studie är inte 

reliabel, det är en beskrivning av den verklighet som är idag, en verklighet som ständigt 

förändras. 

4. 9 Etik 

Risken för att informanten ska må dåligt ska vara så liten som möjligt när hon deltar i en 

vetenskaplig undersökning (Kvale, 1997). Jag är medveten om att mina frågor kan ge 

informanterna ytterligare funderingar efter avslutad intervju, jag tänker främst på mamman, 

då de andra är mina informanter i egenskap av deras yrkesroll och är inte lika känslomässigt 

engagerade i hans liv som mamman. Jag visste inget om informanternas bakgrund, under 

intervjun med mamman framkom det att Rasmus kommunikationen var ett laddat ämne inom 

släkten. Kanske var det därför som mamman först lät skeptisk till en intervju. Hon hade fått 

försvara sina åsikter och kämpat med att få sin son accepterad av släkten. Men när vi träffades 

och hon förstod att jag var uppriktigt intresserad och inte där för att kritisera blev hon rörd 

och mycket tacksam för mitt engagemang. Jag har haft intresse att intervjua Rasmus pappa, 

för djupare förståelse av hur han och hans familj har ställt sig till det barn de fick. Men av 

etiska skäl har jag låtit bli, då mitt huvudsakliga mål var att undersöka Rasmus 

kommunikationsmöjligheter och inte släktens ställningstagande.  
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5. Presentation av materialet  
Intervjuerna och observationer har gett mig följande material att arbete med. De namn jag 

använder är fingerade då mina informanter ska förbli anonyma.  

Jag har delat in materialet i olika underrubriker, men de olika rubrikerna flyter in i 

varandra och kan inte rangordnas efter hur betydelsefulla de är utan indelningen är för att 

underlätta presentationen.  

 

5.1 Sammanfattning av Rasmus aktuella livssituation 

Rasmus är 13 år och har Down syndrom vilket i hans fall innebär en måttlig 

utvecklingsstörning och med hörselnedsättning som tilläggshandikapp. Det är fortfarande 

oklart hur dåligt han hör men sedan cirka ett år tillbaka har han hörapparat. Det ska göras fler 

hörseltester och inställningarna på hörapparaterna kommer anpassas efter resultaten. När 

Rasmus var yngre reagerade han mycket mer på ljud än vad han gör idag. Hörseln 

försämrades när han för fyra år sedan blev svårt sjuk av en blodförgiftning och fick 

antibiotika. Efter ett par år kom det fram att antibiotika han fick verkade hörselnedsättande, 

men det fanns aldrig något val att få antibiotika eller inte, det handlade om att rädda Rasmus 

liv. Innan Rasmus blev sjuk kunde han säga fler ord, han pratade inte som vanligt, men han 

kunde fler ord. Nu har många av dem fallit bort och behovet av alternativa 

kommunikationssätt har blivit ännu tydligare. Sedan han var liten har hans familj använt sig 

av teckenkommunikation med Rasmus, på korttids och i skolan har de använt sig av 

pictogrambilder för att strukturera upp hans dagar, för att han ska veta vad som kommer att 

hända, känna förväntan och vara mer delaktig.  

Rasmus familj består av hans mamma, pappa och åttaåriga lillasyster, de bor i ett 

mindre samhälle utanför en liten stad i södra Sverige. Det är en medelklassfamilj där både 

mamman och pappan arbetar inom äldreomsorgen. Rasmus går i träningsskola och är på 

fritids tre dagar i veckan, på korttids är han en vecka i månaden.  

Hans personliga tecken för Rasmus är att böja armen och spänna musklerna. Läraren 

anser att det är ett perfekt tecken för Rasmus, ”han är ju stark och har glimten i ögat”. 

 

I mina observationer av Rasmus märker jag att han är en kille som vet vad han vill och som 

charmar sin omgivning med sitt stora sortiment av ansiktsuttryck. Jag är dålig på att 

teckenkommunikation, men jag pekar på mina öron och sedan på honom och han skiner upp 
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som en sol och börjar småspringa till sitt rum, han vänder sig om för att titta så jag verkligen 

är med och så skrattar han, tar sig för munnen och skrattar. Det är uppenbart att han har 

förstått vad jag menar. Jag har på mitt vis frågat honom om han vill ha sina hörapparater. Han 

har på sitt vis talat om att han vill det. När hörapparaterna är på plats föreslår jag att vi ska 

läsa, jag gör tecknet för bok och pekar på Rasmus. Han är med på galoppen och småspringer 

bort till böckerna, viker ihop kroppen som bara barn med Downs syndrom kan, han är redo 

för att lyssna. Jag läser om Pelle Svanslös, Rasmus säger inget verbalt men han tecknar mer 

än för en stund sedan, innan hörapparaterna var på plats. Han är ivrig i sitt tecknande, det är 

tecknet för katt och han tecknar att de är arga och elaka. Han är med mig, jag är med honom, 

vi kommunicerar.  

Jag och Rasmus ska titta på Lejonkungen, en av hans favoritfilmer. Han har förberett 

sig, hörapparaterna är på plats, vi sitter redo och väntar på att filmen ska börja. Musiken går 

igång och i samma sekund börjar Rasmus gunga i takt med musiken, han lyssnar som om han 

försöker höra vad de sjunger. Han nynnar på sitt speciella vis och tecknar ivrigt, lejon, kung, 

fågel mm. Han lever sig in i filmen som om den utspelade sig här i rummet. Jag måste gå 

efter en stund, jag vinkar till Rasmus och ger honom en kram. Han säger Hej då! Det är det 

första ordet jag hör honom säga. 

 

5.2 Omgivningens betydelse och inverkan på Rasmus 

Rasmus har få i hans omgivning som kan kommunicera med tecken, som hittills har varit det 

alternativa kommunikationssätt som Rasmus använder sig av mest. Familjen, personalen i 

skolan, på fritids och på korttidsboende kan teckna men inte några andra, inte släkt eller 

vänner till familjen. Pappans syskon och föräldrar, som bor i närheten av familjen, liksom en 

av Rasmus mostrar har inte velat lära sig tecken. Mammans övriga syskon och Rasmus 

mormor bor i Dalarna, där mamman ursprungligen kommer ifrån, har köpt flera böcker med 

vanliga tecken för att kunna kommunicera med Rasmus de få gånger om året som de träffas. 

Rasmus har litet socialt nätverk, ett nätverk som blivit litet på grund av hans funktionshinder, 

många naturliga kontakter blir inte naturliga när kommunikationen inte fungerar normalt.  

Läraren menar att det i Rasmus fall, som i så många andra, är mamman som har fått ta 

och bära mycket av ansvaret. Mamman pratar mycket om hur hon har gjort med Rasmus och 

vilka kurser hon har deltagit i för att lära sig teckenkommunikation men pappan nämns aldrig 

i sådana sammanhang. Det påpekas däremot att hans släkt inte har varit särskilt förstående 
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eller engagerade i Rasmus och familjens situation. Mamman säger att när Rasmus föddes blev 

det reaktioner från släkten på pappans sida, de hade svårt att acceptera honom:  

 

”… de sa liksom att de ser ni väl att det är väl inget fel på den ungen, till slut vart jag ju arg liksom och 

sa att ni måste förstå att han ä inte som andra barn, det är bara så och det måste ni leva med. Ja vissa 

kan väl inte ta sådana här saker” 

 

När jag ska avsluta intervjun säger mamman att hon har gråtit många tårar över den sidan av 

släktens ovilja att hjälpa och förstå. Hon tycker att det är tragiskt att de inte vill ta till sig 

Rasmus, tragiskt att de inte vill lära sig teckenkommunikation. Hon menar att de inte vill lära 

känna Rasmus. Mamman har försökt på många olika sätt att få släkten på pappans sida att 

intressera sig, men utan resultat: 

 

”… vi har försökt i så många år liksom och prata med dem här nere, men vad det beror på vet vi inte 

riktigt om det är liksom är främmande för dem eller att de inte vill ta till sig det riktigt att han inte kan 

prata normalt då,”  

 

Läraren menar att det är svårt att veta vad man kan kräva av släkt och vänner, alla har fullt 

upp med sitt och hinner kanske inte avsätta tid för att lära sig teckenkommunikation så att de 

kan prata med Rasmus någon enstaka gång. Men mamman påpekar att det hade inte bara 

hjälpt och utvecklat Rasmus om han hade haft flera i sin omgivning som kunde kommunicera 

med honom, det hade även underlättat för familjen. Hon säger att de aldrig har kunnat lämna 

honom för en kväll när de ska gå på bio, det är ingen av den släkt de har i sin närhet som är 

villig att hjälpa dem. Konsekvenserna av det blir ju, menar mamman, att han inte får den där 

upplevelsen av att vara hos farmor och farfar, det finns inte med i tankarna fortsätter hon.  

Men det finns de som är väldigt måna om Rasmus, det är en av farbröder som det är 

något speciellt med. Rasmus tyr sig till farbrodern vid olika sammankomster som släkten har, 

vilket mamman tycker är bra men det som är synd att han inte har tagit till sig att 

kommunicera med tecken. Deras relation hade kunnat bli mycket djupare då, menar hon. 

Mamman fortsätter funderandet kring varför släkten inte vill lära sig 

teckenkommunikation, hon menar att det kanske är för att Rasmus är så tydlig med sitt 

kroppsspråk, han visar vad han vill och vad han tycker om och vice versa. Men mamman 

understryker att samtalen kommer ju inte så långt, de kan inte kommunicera på det viset man 

skulle önska menar hon. Rasmus syster tecknar mer och mer med Rasmus, men vill att 

föräldrarna visar henne hur hon ska göra, men mamman tror att hon innerst inne vet men är 
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osäker. För att hela familjen ska lära sig har de olika dataspel där de kan träna 

teckenkommunikation, något som uppskattas av alla i familjen, menar mamman. De brukar 

sitta tillsammans och öva, Rasmus tycker att det är jätteroligt, menar hon. Kontaktpersonen 

menar att det är av stor vikt att omgivningen kan teckna med Rasmus, hon menar att det är 

viktigt för självförtroendet, han känner sig bekräftad som person när han ger ett tecken och 

man kan svara med ett annat. 

 

5.3 Samspelet mellan hem, skola, korttids och fritids 

Att de platser som Rasmus befinner sig på i sin vardag har god kontakt med varandra är 

avgörande för hans utveckling, det är alla aktörer medvetna och överens om. När jag frågar 

om de samarbetar svarar korttidspersonalen att alla inblandade har regelbunden kontakt via 

telefon och kontaktbok. Korttidspersonalen anser att det är väldigt viktigt att de har en god 

kontakt med skola, fritids och hem, särskilt när Rasmus inte kan på ett begripligt sätt tala om 

vad han har gjort. Hon menar att alla tecken är ju inte perfekt gjorda så vet man inte alltid vad 

det ska handla om så kan det vara svårt att läsa av vad det är han säger. Hon framhäver 

verkligen vikten av att skriva i kontaktboken för Rasmus egen skull, för att han ska kunna 

förmedla sig och återknyta till det som har hänt tidigare under dagen, ex i skolan, tillsammans 

med de personer han träffar på fritids, korttids eller hemma. Men det är även viktigt för att 

personer som han möter i sin vardag ska veta vad han har varit med om.  

En eller ett par gånger varje år har de ett habiliteringsplaneringsmöte. Mamman 

förklarar habiliteringsplaneringsmötena med att då träffas föräldrarna, kontaktpersonen på 

korttids, läraren, någon från habiliteringen för att prata om hur der har varit under året som 

gått, vad som har ändrat sig och vi ska fortsätta med eller ändra på och vad som är viktigt för 

honom. Men mer hjälp från habiliteringen får Rasmus inte nu, men när han var liten var det 

annorlunda. Då var en talpedagog och en sjukgymnast ofta hemma och gav dem material och 

träningstips.  

 

5.4 Förstå och förmedla sig till sin omgivning  

Rasmus har en som sagt en hörselnedsättning som tilläggshandikapp till Down syndrom. 

Hans sätt att kommunicera påverkas av både utvecklingsstörningen och hörselnedsättningen. 

Rasmus är beroende av alternativa kommunikationssätt för att ha möjlighet att kommunicera 

med sin omgivning då hans verbala förmåga är mycket begränsad, han kan bara säga enstaka 
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ord. Lärare säger att Rasmus har svårt, motoriskt, för att teckna och att de i skolan använder 

flera olika kommunikationssätt för att underlätta hans vardag och göra hans framtid bättre. 

Det är tips som läraren har fått från länets specialiserade reselärare för hörselskadade elever. 

Kontaktpersonen anser att Rasmus är duktig på att teckna och att han använder sig mer och 

mer av teckenkommunikation sen han fick hörapparaterna. Hon menar vidare att han har 

blivit mycket mer social sedan han fått en del av sin hörsel tillbaka med hjälp av apparaterna.  

 

”Det var ju en helt annan värld som öppnades för honom, jättestor skillnad.” 

 

Det var en tid efter det att han var svårt sjuk som de inte visste att han hörde så dåligt 

och då inte heller hade några apparater som kompenserade de funktionshindret. Men 

kontaktpersonen menar att de märker stor skillnad på honom, ”han är mer med nu”, han 

tycker det är roligt att titta på TV, det var han inte intresserad av innan. Det är mycket lättare 

nu att få honom att göra saker när han förstår vad vi menar. Nu när vi vet ungefär hur dåligt 

han hör använder vi på korttids tecken, vilket han också gör så nu talar vi samma språk, 

berättar hon. Rasmus har haft pictogrambilder som stöd för kommunikationen i skola och på 

korttids och fritids sedan 2005. Hemma har han inte velat använda pictogrambilder, mamman 

har försökt men Rasmus blir arg och tar ner bilderna när han ser dem hemma. Innan Rasmus 

fick hörapparaterna upplevde korttidspersonalen ibland att Rasmus blev frustrerad då han 

tänkte och ville berätta saker men inte kunde. Han hade inte tålamod att leta efter 

pictogrambilder som skulle fungera som ersättning för ord.  

Jag frågade mamman om hon märker någon skillnad på Rasmus när han har 

hörapparaterna, svarade hon också att han tecknar mycket mer nu och att han har blivit mer 

social. Hon berättar att innan ville han inte vara med om det var mycket folk, då gick han in 

på sitt rum, men nu vill han vara med, gärna mitt i gröten, som mamman utrycker det, hela 

tiden. Mamman bekräftar det som kontaktpersonen har sagt, han har ändrat sig jättemycket 

sen han fick hörapparaterna.  

I början ville Rasmus inte ha hörapparaterna i, han slängde bort dem och gömde dem 

hela tiden men nu berättar mamman att han sätter handen intill örat nästan varje dag, vilket 

betyder att han vill lyssna, han vill ha sina hörapparater. Så visst märker man att de gör nytta 

menar hon.  

 Läraren är tydlig med vad de har för mål för Rasmus och målet är kommunikation, att 

hitta ett kommunikationssätt som Rasmus kan använda sig av för att förmedla sig till sin 

omgivning och så att omgivningen förstår vad han menar. Läraren berättar att Rasmus är 
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duktig på att teckna när han är i klassrummet men har svårt att ta till tecken i naturliga 

situationer. Han menar vidare att Rasmus har svårt att transformera det han lär sig till 

verkligheten. 

 

”Jag tror at det blir bra för Rasmus att använda bilden, vi ska inte ta bort tecknen men vi ska 

addera bilden som en förstärkning” 

 
Att prata om nu då och sen är viktigt, då kan man ju tänka att kontaktböckerna spelar en stor 

roll, kontaktpersonen instämmer och lägger till att även digitala bilder är betydelsefulla för 

Rasmus. Hon berättar att på korttids tar de mycket kort på helgerna när de är på utflykter eller 

har andra aktiviteter. Korten skrivs sedan ut och klistras på färgade papper som skickas med 

hem som en bildlig berättelse av vad som hänt i helgen och som en bilaga till kontaktboken. 

Kontaktpersonen säger att Rasmus gillar att se sig själv på kort och vill gärna titta och prata 

om aktiviteterna. Bilderna underlättar för honom och hans omgivning att prata om det som 

har hänt. Mamman berättar att de använder korten mycket för att prata om saker som har 

hänt. Han börjar inte självmant att prata om det som hände i går, men när korten kommer 

fram tecknar han ivrigt det han minns från händelsen och vilka det är han ser på korten.  

Jag frågar kontaktpersonen om de märker att han försöker berätta något om det som har 

hänt exempelvis i skolan tidigare på dagen, hon svarar att de inte gör det men tror att det 

beror på att de är dåliga på att läsa av honom, han tecknar snabbt och otydligt men hon tror att 

mamman har lättare för att läsa av honom, de träffas ju trots allt mer.  

Fritidspersonalen berättar att Rasmus har ett tydligt kroppsspråk och många miner som 

visar vad han vill och inte vill, han tecknar mest svar på de frågor som man ställer till honom. 

Han börjar inte teckna själv, så hon understryker vikten av att de som ska samspela med 

honom kan det kommunikationssätt som han använder sig av, nämligen 

teckenkommunikation. I hemmet tecknar familjen med Rasmus, men svarar han? Mamman 

menar att han gör det nu, han har blivit mycket bättre. Hon säger att de… 

 
” … tvingade liksom inte fram de här tecknen utan ville han ha någonting och han pekade ut i 

köket att han ville ha någonting så kunde jag gå där och peka vill du ha det eller vill du ha det 

och det var väl liksom lite fel innan man lärde sig att tvinga fram tecknen… utan till slut började 

vi ju med det här att han måste visa exakt vad han vill ha annars blir det ju en lathet ifrån 

honom också… det är lätt det här att man hjälper dem för mycket, det är inte så lätt heller när 

det är ens egna barn liksom det är ju inte det medan personal på skolor och korttids kan ställa 

de har lättare att ställa krav på honom än vad en annan har man kanske tycker mer synd om 

honom” 
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Jag fortsätter på temat och frågar om Rasmus tecknar vad han vill göra och kontaktpersonen 

svarar:  

 

”Ja… en knuten näve det är ju Emil i Lönneberga då vill han titta på tv förstår man ju då. Han 

tecknar ju inte titta på tv men just små grejer. Och kanske hund tecknet att han vill titta på en 

hund, det är ju inte så att han tecknar mycket”.   

 

På fritids hinner de inte använda så mycket pictogrambilder som de borde, de är för många 

behov som ska tillgodoses för att tiden ska räcka. Men fritidspersonalen menar att de tecknar 

ju till dem som kan tecken, vilket innefattar Rasmus.  

Läraren vill som sagt att Rasmus ska använda sig mer av bilden i kommunikationen. 

När jag frågar hur det är tänkt att Rasmus ska kommunicera med bilderna svarar läraren att 

det finns metoder som bland annat går ut på att man sitter vid en dator och klickar på olika 

bilder och på det viset kan man t.ex. skriva med hjälp av bilderna vad man har gjort under 

dagen. Rasmus är duktig när det gäller arbete vid datorn, hemma övar han, som sagt, tecken 

med övriga i familjen med hjälp av olika dataspel. Läraren menar att bilden ska bli hans nya 

adderade kommunikationssätt för att Rasmus motoriska svårigheter försvårar det för honom 

att teckna tydligt och att han har svårt för att transferera det han kan i skolan till verkligheten, 

som jag skrev tidigare. Men bilden ska ta en större plats av ytterligare en anledning läraren 

men är att man måste känna barn som tecknar mycket väl för att kunna läsa av dem rätt och 

förstå vad de säger personer som inte träffar barnet nästan dagligen har svårt att förstå barnet, 

läraren ger släktingar som exempel på sådana personer. Men om Rasmus skulle visa bilder på 

vad han gjorde i går eller vad han vill göra så är det mycket enklare att förstå honom och den 

som Rasmus nu kommunicerar med kan visa bilder på vad som har hänt honom/henne under 

dagen eller vad de ska äta. Läraren menar att bilderna fungerar i ett större sammanhang och 

att det gäller att vara flexibel i sina tankar när man ska arbeta fram ett fungerande 

kommunikationssätt.   

Att ha en fungerande kommunikation är ju viktigt för framtiden, hur ser ni på den, 

frågade jag läraren som svarade att det är självklart väldigt viktigt och menar att hans om 

lärare ska ha sitt fokus tre, fyra, fem år framåt då det gäller att komma på ett 

kommunikationssätt som fungerar längre fram. 
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”… jag blandar många metoder men vill man utveckla dem optimalt så gör man så men jag kan 

inte säga idag hur bra Rasmus kommer att bli på att transferera den information som han får i 

skolbänken till världen utanför. Vad kommer han att ha nytta av t.ex. teckenkommunikation, om 

han inte har det varför ska man använda det då…” 

 
Kontaktpersonen menar att det är upp till dem själva som arbetar med dessa barn att de kan 

kommunicera med tecken. De får hjälp från skolan men annars får de hålla igång sina 

kunskaper själva. Hon menar att det inte är så svårt att lära sig tecken och att själv teckna men 

att läsa av är svårt, de är ofta inte riktigt rätt gjorda, men man lär sig hela tiden. Hon menar att 

kontakten och det fina samarbetet med föräldrarna är a och o de, de hjälper en jättemycket.  

 

Alla informanter har positiv syn på Rasmus, de tror alla att han kommer att fortsätta utveckla 

olika kommunikationssätt men hur långt och var hans gräns går vet de självklart inte. Men de 

ser nog olika vägar till målet, mamman och korttidspersonalen tycket att han är duktig på att 

teckna och ser att utvecklingsmöjligheter i det medan läraren och fritidspersonalen tror mer 

på bilder då de anser att hann har svårt att transformera tecken han kan i skolbänken till 

naturliga situationer.  

 

5.5 Självvalda sociala relationer  

Läraren menar att många av eleverna inom sär- och träningsskolan har kompisar inom den 

organiserade fritidstiden men den oorganiserade fritiden är fattigare på sociala relationer. 

Mamman och jag pratar om Rasmus kommunikation och brist på sociala kontakter och hon 

säger att fritids, skola och korttids har stor betydelse för honom och hans sociala utveckling 

då det inte finns någon utanför familjen som han kan kommunicera med, vilket mamman 

naturligtvis tycker är mycket synd. Men de har löst det så att Rasmus får vara mer tid på 

fritids än vad han behöver just för att få den ”sociala biten”. Han har ju inga jämnåriga 

kamrater utanför den organiserade tiden i skola, på fritids och korttids. 

Men mamman berättar att Rasmus just nu har en nu utvecklingsmässigt jämnårig kamrat 

i sin syster som är 8 år. Rasmus biologiska ålder är 13 men på grund av hans 

utvecklingsstörning så är han inte mogen som en 13 åring. Läraren tog som exempel att de tre 

klasskamraterna i början av tonåren inte ser på filmer som är riktade till ungdomar i tonåren 

utan att dessa killar, Rasmus inräknad, har större behållning av filmer för barn i sju åtta 

årsåldern.  
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Rasmus gillar som sagt att titta på, hemma kan de ställa om hörapparaterna så att 

Rasmus bara hör tv:n och inte andra störande ljud, vilket fungerar väldigt bra. 

Koncentrationen har blivit bättre sedan han fick hörapparaterna, innan bytte han videoband 

hela tiden men när apparaterna är i så tittar han på en hel film utan problem menar mamman. 

Han föredrar filmer eller program med mycket musik, när inte den är på vill han gärna ha 

musik på så att han kan dansa eller gunga i gungan de har inne på korttids till musiken. Även 

på fritids vill Rasmus lyssna mycket på musik och dansa till, men fritidspersonalen 

poängterar också att han tycker om att vara ute och gå, vilket de gör varje eftermiddag. 

Men för att återgå till relationen med systern, tycker mamman att de fungerar jättebra 

ihop just nu, systern får Rasmus att testa sina gränser och göra bus. Rasmus tycker om att leka 

tafatt och vill gärna att systern ska vara med honom när han kollar på film. Rasmus vill även 

gärna vara med när systern har sina egna kompisar hemma, vilket blev ett stort problem för 

familjen för till slut vågade inte kompisarna komma hem till dem längre. Mammans teori om 

varför var att de tyckte det var annorlunda och lite skrämmande när han inte kunde prata. Hon 

menar vidare att Rasmus verkligen tycker om andra barn, särskilt flickor med långt hår, han 

vill gärna klappa dem och känna på håret vilket systerns kompisar inte uppskattade. Det tog 

givetvis hårt på systern att hennes kompisar inte vill leka med henne. Mamman pratade med 

föräldrarna till systerns kompisar och förklarade hur Rasmus fungerar vilket har hjälpt, det 

har blivit mycket bättre.  

Men några självvalda sociala relationer menar mamman att Rasmus inte har. Men hon 

påpekar att han väljer ut vissa personer som han tyr sig till lite extra, som exempel på det är 

farbrodern som jag nämnde tidigare.  

Läraren anser att jämnåriga sociala kontakter är en bristvara för i stort sett alla i sär- och 

träningsskolan. Det kan vara så att de får en kontaktperson som gör något med dem på 

fritiden. Men han menar att: 

 

”Det är ju vi vuxna som får vara kompisar med dem, vi är både lärare, föräldrar, kuratorer och 

psykologer och kompisar och allt möjligt”. 

 

Läraren fick frågan om hur elevernas samspel i klassen fungerar, svaret blev: 

 

”… de har accepterat varandra, en tyst acceptans bara så kan man väl säga… de retas lite som 

vanliga ungar gör, tetas lite med varandra och ibland är de jättegoa kompisar om någon blir 

ledsen så kan de andra faktiskt komma trösta och så det kan de göra men de tecknar inte till 

varandra, det gör inte utvecklingsstörda”  
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Men samspelet övar de i klassen ständigt, de umgås ju hela tiden menar läraren:  

 

… det är viktigt att individualisera dessa elever det är oerhört viktigt och det ska vi ha som mål 

men vi får aldrig glömma att vi är en klass med flera elever och vi ska kunna ha en gemenskap 

tillsammans för är det något som de behöver så är det socialt samspel och det är inte någon 

man kan lära sig bara så där, utan det måste man öva och träna och det gör vi då genom att 

spela t.ex. färgpussel för att man ska kunna lära sig turordning och lära sig ta ett nederlag, att 

förlora, och så ska man kunna visa att man klarar spelets ide.… Det heter ju individuell 

utvecklingsplan nu det senaste och då är det lätt att man glömmer hur viktigt det är att kunna 

umgås att det sociala samspelet ska fungera” 

 

Det finns plats för fem boende i taget, grupperna sätts ihop så att de ska kunna vara delaktiga 

i ungefär samma aktiviteter och få ut något av vistelsen på korttids. Alla i Rasmus grupp kan 

alla vara ute i skog och mark, de behöver röra sig och tycker om att göra det.  

Fritidspersonalen menar att Rasmus inte har lika stort behov av att umgås med andra 

som normalbegåvade barn har. Hon menar att hans koncentration blir lätt störd om det är för 

många runt honom när han ska arbeta, men annars trivs han med barn runt sig. Vidare menar 

hon att han smälter in bra på fritids som det sociala sammanhang det är, vilket hon tror bero 

på hans lugna temperament. Men om det är något, eller någon, som stör honom så markerar 

han det.  

Läraren menar att det stora problemet i skolan och i andra miljöer där barn och unga 

med funktionshinder vistas är överbeskyddande vuxna. De går ofta in som ”snälla svenska 

medborgare”, som han uttryckte det, och löser deras konflikter. Men då växer man inte som 

individer menar han, deras självkänsla får aldrig tid att växa.  

Läraren är tydlig med att det är de vuxna i dessa barns omgivning som måste lyfta dem, 

det är på det viset man utvecklas. Han menar att det är så väldigt lätt att förnedra barn med 

annorlunda förutsättningar, som vuxen har man en sådan makt att göra nästan vad man vill 

menar han. Vi ska ta dem vidare till nästa utvecklingssteg menar han inte nedvärdera dem 

genom att röja deras väg från hinder, vi ska inte heller förminska dem genom att bara göra 

sådant de redan kan, utan utmana dem i lagom dos. 
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6. Sociologisk analys och tolkning 
Mitt empiriska material visar hur en funktionshindrad pojkes livssituation ser ut. Pojkens 

livssituation är unik men påverkas av olika sociala och samhälleliga processer som förmedlas 

till honom genom hans närstående. Dessa processer kan förstås med hjälp av sociologisk och 

socialpsykologisk teori som bidrar till att en hermeneutisk förståelse för honom kan 

utvecklas, rörelsen mellan hans unika situation och samhället som helhet kan undersökas.   

6.1 Rasmus livssituation 

Rasmus kan inte kommunicera med sin omgivning på ett ”normalt” sätt genom att verbalt 

samtala med andra människor på ett ömsesidigt vis. Att detta hänger ihop med hans 

funktionshinder är givet men att kommunikationen med en del av dem som finns i hans 

sociala värld fungerar så pass dåligt har inte bara med honom att göra utan också med 

omgivningens vilja till kommunikation. Rasmus använder sig av olika alternativa 

kommunikationssätt för att kommunicera med sin omgivning. Som jag nämnt i bakgrunden 

krävs det mycket av omgivningen för att alternativa kommunikationssätt ska fungera, 

meningen är att kommunikation ska bygga en bro mellan brukaren och omgivningen.  

Rasmus ska genomgå flera hörseltester och hörapparaterna kan ställas in mer exakt för 

att än mer hjälpa honom att kommunicera med andra. Vem vet vad som händer med Rasmus 

när hörapparaterna är rätt inställda, kanske kommer orden då? Någon form av AKK kommer 

han dock alltid att behöva. Läraren, som har en viktig roll för Rasmus utveckling, anser att 

Rasmus har mycket att vinna på att använda sig mer av bilden som kommunikationssätt. 

Vilka konkreta förändringar det kommer att innebära vet ingen, men förhoppningarna är att 

han ska kunna kommunicera mera och lättare med sin omgivning. Kommunikation med 

bilder kräver inte lika mycket av omgivningen som teckenkommunikation. Att få en bild 

visad för sig och att svara med en annan bild är inte lika kunskapsmässigt krävande som 

teckenkommunikation. Men vad som verkligen kommer att förändras får framtiden få utvisa.  

Rasmus möjligheter till ett fungerande kommunikationssätt påverkas också av den tid 

han lever i. Datorn är i vår tid ett mycket användbart kommunikationssätt och tack vare de 

tekniska kunskaper som finns i det moderna samhället är det möjligt att tillverka anpassade 

datorprogram och utforma specialgjorda tangentbord för att hjälpa funktionshindrade att 

kommunicera med andra. Detta kommer Rasmus att kunna använda sig av när bilden kommer 

in som en större del i kommunikationen. Som jag nämnde i bakgrundskapitlet har integrering 

och normalisering varit ett hett ämne i svensk politik under flera år, levnadsförhållandena och 
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livsvillkoren ska vara lika för alla. Med AKK försöker man, kanske omedvetet, att hitta sätt 

som gör att kommunikationen går i en viss hastighet, vi moderna samhällsmedborgare inte tid 

att vänta allt för länge, vi tröttnar fort och skyndar ännu fortare vidare. Kommunikationen 

måste anpassas efter både brukaren, omgivningen och det rådande samhällstempot. 

6.1.1  Rasmus möjlighet till kommunikation med omgivningen 

I Rasmus fall finns det omständigheter som i både främjar och hindrar spontant socialt 

handlande. Det som främjar spontant handlande är bl. a. hans bristande förmåga att inte låsta 

sig styras av kommunikativa regler som andra, men av samma anledning hämmas hans 

socialitet då han inte alltid får svar på det han förmedlar från omgivningen. Omständigheterna 

ligger som sagt både i Rasmus funktionshinder och, som kanske mest intressant, i hur 

omgivningen regerar på honom. Att kommunicera med någon som inte använder samma 

kommunikationssätt som en själv är krävande, både i ett kunskaps- och ett tålamodsmässigt 

avseende. Förutsättningarna för en bra kommunikation är, som nämnts i bakgrunden, att ha 

goda samtalspartners och bra hjälpmedel för att kommunikationens ska fungera bra. Med 

olika typer av AKK försöker man hitta en kommunikationsform som ska fungera för både 

brukaren och omgivningen. Rasmus familj och de miljöer som han befinner sig i, skola, 

fritids och korttids kan kommunicera med honom på ett adekvat sätt, men övriga i det 

samhället han lever i kan eller vill det inte. Stora delar av Rasmus släkt bidrar väldigt lite till 

hans kommunikation, de är inte intresserade av att lära sig teckenkommunikation som är 

Rasmus huvudsakliga kommunikationssätt.  

Rasmus har fötts in i ett fungerande samhällssystem, där det finns förväntningar på att 

kommunikationen mellan de olika aktörerna ska fungera på ett smidigt sätt. I och med 

Rasmus har de sociala förutsättningarna förändrats i släkten. Han kan inte uttrycka sig 

verbalt, men släkten fortsätter att använda ord och är inte villiga att förändra ett, för dem 

fungerande sätt att relatera till andra. De är inte intresserade av att anpassa sig till rådande 

omständigheter och tar ingen hänsyn till gruppens förändrade förutsättningar. Enligt Asplund 

finns det vissa kunskaper och kompetenser en medlem i ett givet samhälle behöver för att 

samspela på ett adekvat och meningsfullt sätt i sociala situationer. Rasmus har inte fullt ut de 

kompetenser som krävs för verbal kommunikation och delar av hans släkt har inte de 

kunskaper som krävs för att kommunicera med tecken. Det kan liknas vid att de kommer ifrån 

olika länder. Kanske kommer kontakten med släktingarna att förändras när bilden ska få en 

mer central plats i Rasmus kommunikation, möjligheten ökar när de får tillgång till samma 

språk. Hur ser egentligen förväntningarna på kommunikationen ut i vårt moderna samhälle? 
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6.2 Definitionen av de avvikande 

Asplund undersöker människans grundläggande socialitet genom begreppen social 

responsivitet och asocial responslöshet. Han menar att individen anpassar sig till olika sociala 

situationer för att få sin sociala responsivitet tillfredställd. Men den sociala responsiviteten 

kan också utgöra ett motstånd mot anpassning till samhället eller sociala konventioner 

Asplund finner att personer som på något vis ställer sig utanför samhället och trotsar våra 

försök att förstå och förklara deras liv och handlingar. En människa som är socialt responsiv 

är enligt Asplund också ett mysterium. Den socialt responsive individen är oförutsägbar och 

inte som den mer asocialt responslösa individen som handlar helt enligt det sociala samspelets 

alla regler. Det finns för mig en tydlig koppling mellan Asplunds sociala responsiva individ 

och Elias outsider. Elias beskriver en outsider som opålitlig, odisciplinerad och laglös som 

saknar en genomtänkt plan för sitt liv, lever för stunden, med omedelbar 

behovstillfredsställelse som mål. De är spontana och det omgivande samhället har inte lyckats 

att helt socialisera dessa individer in i rådande normer och beteendemönster. Rasmus kan 

sägas tillhöra denna grupp då han inte fullt ut är medveten om de sociala koder som vi är 

omgivna av.  Samtidigt påverkas även han av rådande normer, genom socialisationen, men 

kanske inte i lika hög grad som normalbegåvade. De som inte kommer i kontakt med 

personer med funktionshinder innefattande kommunikationssvårigheter kan ha svårt att 

föreställa sig hur sådana sociala samspel kan se ut och kan betrakta dessa personer som 

avvikare. Samtidigt som Rasmus är starkt socialt responsiv uppfattas han av många andra 

som asocialt responslös, hans sätt att kommunicera skiljer sig avsevärt från de han försöker 

kommunicera med. Rasmus och delar av hans omgivning förstår inte samma form för sociala 

responsivitet.  

Asplund menar att dagens samhälle hämmas den sociala responsiviteten hos människan, 

samhället har antagit en mer abstrakt karaktär vilket leder till mer förutsägbara mänskliga 

relationer. Det Asplund kallar för den konkreta socialiteten är starkt förankrad i människors 

vardagliga tillvaro och leverne. Den sociala responsiviteten hade större möjlighet att få utlopp 

i det förmoderna samhället där den konkreta socialiteten dominerade. Den abstrakta 

socialiteten är framför allt kopplad till människors tillvaro som rollinnehavare och abstrakt 

samhällsvarelse som påverkas av de roller som finns i det moderna samhället. Asplund menar 

att i dagens samhälle kan den sociala responsiviteten lätt övergå i asocial responslöshet. Den 

rena socialiteten uppstår i sociala miljöer som präglas av frånvaro av återkoppling, det är 

konsekvensen av drastiska förändringar av tiden och rummet. Individen har lösgjorts från den 
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intima vardagsverkligheten där hon var knuten till bland annat jorden och släkten. Rasmus 

befinner sig i miljöer som han är ensam om i sin släkt att befinna sig i, jag syftar då på 

korttids och särskola. Kanske ligger hindret för kontakten dem emellan i att släkten har svårt 

att förstå hans vardag. Vårt dagliga liv innefattar bara oss själva, våra släktingars vardag blir 

abstrakt och svår att sätta sig in i. Rasmus tillbringar den mesta av sin tid i miljöer där 

utbildade personer tar hand om honom och vägleder honom under dagen, han ingår i ett 

sammanhang och har ett nätverk av relationer, vuxenrelationer, men när han är ledig och 

hemma så krymper det nätverket till att utgöras av endast familjen. Det är ingen i det 

samhälle han bor i som riktigt kan kommunicera med honom.  

Asplund har utvecklat en diskussion kring Tönnies begrepp Gemeinschaft och 

Gesellschaft. Han menar att det moderna samhället präglas allt mer av Gesellschaft på 

bekostnad av Gemenischaft. Ett renodlat gesellschaftssamhälle innebär att människan endast 

har vänner i förhållande till de mål hon eftersträvar, vänskap vidmakthålls inte om den inte 

medför egen vinning. Stora delar av Rasmus släkt kan inte kommunicera med honom genom 

teckenkommunikation. Jag antar att omgivningen inte ser några vinster i att lära sig 

kommunicera med Rasmus, det tillför bara mer, och bortkastat, arbete. Rasmus kan som de, 

enligt mina tolkningar, ser det aldrig göra några gentjänster. Gesellschaft präglas av oförmåga 

till inlevelse och styrs av beräkning och egen vinning. Man hjälper bara sina medmänniskor 

om man själv har något att tjäna på det, men först väger man noga fördelarna mot nackdelarna 

och kostnaderna med intäkterna. Det är tragiskt, det var också så Rasmus mamma uttryckte 

det, att släkten inte tar till sig Rasmus kommunikationssätt. Människan i gesellschaft har 

blivit emotionellt likgiltig inför andra människors behov, att det som finns att vinna inte 

räknas eller att vinsterna inte är tillräckligt stora för att offra något annat. I ett 

gesellschaftssamhälle blir vi mer främmande, abstrakta samhällsvarelser, vår vardag är inte 

lika naturligt knuten till släkt och vänner som i tidigare samhällen. Vilket innebär att vi är 

främlingar inför vår egen släkt och förmodligen ännu mer inför släktingar som inte från 

början passar in i den tänkta mallen. Rasmus släkt förhåller sig på ett abstrakt sätt till Rasmus 

vilket kan förstås som att de i hög grad är påverkade av ett tänkande som råder i gesellschaft. 

Den delen av Rasmus släkt som inte kan kommunicera med honom på ett adekvat sätt är en 

del av ett gesellschaftssamhälle. Mamman har försökt att öppna dörrarna för kommunikation 

mellan Rasmus och släkten men utan resultat. Rasmus lärare i sin tur har funderat kring om 

man kan begära att släkt och vänner ska ägna sin fritid åt att lära sig teckenkommunikation? 

Vilket skulle kunna bryta den abstrakta socialiteten till att bli mer konkret och att relationen 

blir mer naturlig och nära. 
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För att förstå mänskliga samhällen måste man, enligt Elias, studera de långsiktiga 

sociala processernas strukturer och utvecklingslinjer som skapat de nuvarande samhällena. 

Han menar att människans beteende och psykologiska karaktär har förändrats under åren. 

Vårt beteende har successivt ändrats och förfinats och vissa beteenden har förlagts utanför det 

sociala livet. Det är utvecklingen av individens sociala mönster för kontroll över sig själv, sitt 

beteende och sina drifter som Elias kallar civilisationsprocessen. För att förstå sociala 

processer kan man enligt Elias man skilja mellan individernas psykiska utvecklingsprocesser 

och processerna för samhällets utveckling. Elias menar att vissa beteenden har trängts undan 

och att skamtröskeln därmed har höjts. I en tid då människorna levde tätt tillsammans fanns 

det en mer given plats för avvikande individer. Det betyder att färre var handikappade då det 

delvis är omgivningen som påverkar vad som är och räknas som handikapp. Men i det 

moderna samhället är vi mer kontrollerade och behärskade i vårt beteende och den som anses 

vara avvikare är då tydligare utmärkt. Rasmus påverkas givetvis av det samhälle han lever i, 

på gott och ont. Den uppfostran han får följer samhällets rådande normer och värderingar 

vilket gör att Rasmus socialiseras till att följa dessa.  

 

6.3 Experternas roll i Rasmus liv 

Giddens har en teori om de olika experter som finns i det moderna samhället. Giddens menar 

att olika professionella experter påverkar utformningen av människans vardagsliv på ett eller 

annat sätt. Våra erfarenheter är inte längre våra, utan systematiseras av experterna. Olika 

experter hjälper oss att klara olika skeden av livet. Giddens menar att konstruktionen av en 

specifik miljö gör det möjligt att skapa kontroll över vardagslivet. Giddens begrepp 

konfiskering av erfarenheten redogör för de processer av osynliggörande som avskiljer 

vardagslivets rutiner från olika främmande fenomen. Olika insatser från samhällets sida tar 

snabbt hand om personer i behov av särskilt stöd och då räcker våra erfarenheter inte till för 

att förstå och sätta oss in i hur dessa personer kan ha det. Samhället både skyddar och hindrar 

oss från svåra upplevelser och erfarenheter. Vi kan kallt räkna med att någon annan hjälper 

oss att hantera svåra och främmande situationer och i och med det minskar vårt eget ansvar. 

Rasmus befinner sig i flera olika miljöer, så som skola, fritids och korttids, där den arbetande 

personalen har mycket kunskap om just personer med olika funktionshinder, som Rasmus. 

Detta påverkar hur andra i Rasmus omgivning, exempelvis släkten, förhåller sig till honom. 

Rasmus har på ett sätt blivit bortkopplad från vardagslivet, han ingår i en mer abstrakt 
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socialitet, jämfört med det förmoderna samhället där alla samhällsmedborgare var spelpjäser 

på samma spelplan.  

Giddens har en mer nyanserad bild av en avvikare än Elias. Giddens menar att det inte 

var fel på individen i sig, utan ett tecken på att samhället inte kunde leva upp till uppgiften att 

skapa ansvarsfulla medborgare. Miljöerna skulle kompensera de brister som fanns i det 

omgivande samhället. Det är något som jag anser vara högst tydligt i Rasmus vardag. Han 

pendlar mellan olika experter och det har han gjort sedan han föddes. Det har varit personal 

från habiliteringen hemma hos familjen för att träna Rasmus motorik. De vet hur han ska 

uppnå bäst resultat då de är experter på området. Sedan har det fortsatt med vistelse på 

korttidsboende och särskola och fritids med personal och lärare som har expertkunskap. Som 

förälder till ett barn med särskilda behov är man i stort sätt tvungen att lägga viktiga beslut i 

händerna på experter, det finns ingen möjlighet att kunna och klara allt själv. Experterna 

tvingar Rasmus föräldrar att ta ställning för eller emot olika uppfostrings- och 

behandlingsmetoder, men även den personal som Rasmus omges av i vardagen måste ta 

ställning till olika modeller och metoder som de får information om från andra ännu mer 

specialiserade experter. Föräldrarna får olika råd från mängder av experter, allt från på vilket 

sätt de ska kommunicera med Rasmus till att de kan välja att han ska få vara på korttids en 

vecka i månaden och vilken grupp som han i så fall ska tillhöra där. Människors begränsade 

kunskap om olika metoder som förenklar deras vardag gör att experter får rycka in. Rasmus 

mamma berättar om olika kurser hon har gått för att lära sig kommunicera med sitt barn. Hon 

berättar också om råd hon ständigt får från exempelvis skolan om hur hon ska fortsätta att 

arbeta för att utveckla Rasmus optimalt. Hon är tacksam för hjälpen och skulle inte klara sig 

utan den, hennes, familjens och Rasmus tillvaro är starkt präglad av och relaterad till olika 

mer eller mindre avlägsna expertsystem. 

Men jag ser inte bara positivt på det omfattande expertsystem som utmärker dagens 

samhälle. Beroendet av experter minskar ofördelaktigt vikten av nära relationer med ”vanligt 

folk”. Experterna tar ifrån omgivningen viktig information och erfarenhet om deras 

expertområde. Handikapp och funktionshinder har alltid varit ett annorlunda tillstånd. 

Avvikelse uppfanns genom moderniteten och kom att definieras i termer av kontroll. 

Placeringen av avvikande individer i olika avskiljande fack gjordes för att exkludera 

potentiellt störande individer, dess värderingar och beteenden från det sociala livets 

huvudarenor menar Giddens. I det traditionella samhället levde man mitt i sina existentiella 

upplevelser, i det moderna tar samhället hand om många av våra problem. Det är frågor som 

ibland är av moralisk och existentiell karaktär och konsekvenserna blir att människan går 
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miste om viktiga livserfarenheter. Det som göms undan blir ovisst och obehagligt, något som 

människan tror inte kan drabba henne eller någon i närmsta omgivningen.  

 

6.4 Mötet med en avvikare 

Personer men funktionshinder har under många år gömts undan på institutioner för att inte 

väcka uppmärksamhet eller ta av de normalbegåvades resurser, de har alltid betraktas som 

avvikare på något sätt. Problemen finns kvar än idag, barn med olika typer av intellektuella 

handikapp går i särskilda skolor, ofta belägna intill vanliga skolor men ändå avskilt. Gränsen 

för hur mycket man ska skilja av dessa elever från andra är otydlig. I många fall börjar våra 

barn att tillhöra heterogena grupper men sedan sorteras gruppmedlemmarna in i olika fack 

efter olika förmågor och kompetenser. Vuxna försöker tappert lära barn att alla människor har 

lika stort värde. Barn inser snabbt att det politiskt korrekta sättet att tänka är att alla är lika 

mycket värda och ska behandlas med respekt. Men sen händer något i den verkliga 

situationen, vi tar avstånd från det som verkar avvikande, och undviker att blanda oss med 

personer som skiljer sig från mängden. Reflexiviteten påverkas av våra erfarenheter men 

också av brist på erfarenheter av människans olika förutsättningar och förmågor som präglar 

vårt sätt att reflektera över sådana situationer. Man kan kalla dessa skillnader i reflexiviteten 

för abstrakt och konkret reflexivitet. Det är lätt att i skolbänken eller på någon annan plats 

veta hur man ska bete sig men i verkliga livet är det annorlunda. När vi kommer i kontakt 

med en fysisk person som skiljer sig från det normala är vi inte så politiskt korrekta som vi är 

lärda att vara. Kanske undviker vi olikheter för att slippa reflektera över och ta ställning i 

olika frågor. Det är lättare att hålla det på avstånd, hålla reflektionerna borta så att vår 

världsbild och vårt jag inte behöver förändras. Kanske är det vår brist på erfarenheter som 

säger åt oss att avstå från ett möte då vi inte vet vart det kommer leda.  

Det sociala livet utanför familjen började även för Rasmus i heterogena barngrupper, 

han gick på ett vanligt dagis tillsammans med normalfungerande barn till dess att han började 

skolan, då skildes han ut från mängden och sedan har avskiljandet bara fortsatt. Detta 

avskiljande kan medföra att barn i ett tidigt skede i livet får lära sig att det är något fel och 

märkligt med personer med någon form av funktionshinder. Vi socialiseras till att det är mest 

fördelaktigt att umgås med likasinnade, det vi får mest ut av både vad det gäller upplevelser 

och kunskap. Men då går vi människor miste om viktiga erfarenheter vad det gäller att ha 

annorlunda förutsättningar. Det är något som Rasmus syster har fått uppleva, hennes 

kompisar ville inte komma hem till henne och leka. De svårigheter som systern har haft med 
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sina kompisar beror, enligt mamman, på att hennes bror skiljer sig från normen. Systerns 

kompisar uppfattade Rasmus som avvikande, han betedde sig inte som andra barn som de var 

vana att umgås med. Kompisarna uppskattade inte hans beteende och lekte därför inte heller 

med systern. Elias lägger märke till viktiga grundläggande funktioner som kännetecknar alla 

mänskliga samhällen, en av dessa är inlärningen av självkontroll. Varje människa måste ha 

självkontroll för att kunna leva tillsammans med andra människor, men människan föds utan 

denna självkontroll. Rasmus är inte lika hårt styrd av vad andra tycker och tänker om hans 

beteende, han gör det som faller honom in, han är som jag tidigare tog upp spontan och 

oförutsägbar. Normalbegåvade socialiseras snabbt till att bli kontrollerade individer som inte 

vågar gå utanför den mall som skapas för det sociala samspelet. Elias beskriver att 

skamtröskeln har sänkt, vårt spelrum och det sociala samspelet har blivit mindre.  

Den enda gången man får chansen att själv skaffa sig erfarenheter av personer med 

annorlunda förutsättningar är om man har någon i sin nära omgivningen som har någon form 

av funktionshinder. Barn blir snabbt berövade möjligheten till erfarenheter då barn med 

funktionshinder, i synnerhet intellektuella funktionshinder, inte ”blandas” med 

normalfungerande barn. Elias påpekar att de etablerade undviker allt socialt umgänge med 

outsiders och att man ser ner på dem som grupp. Uteslutningen sker med social kontroll, de 

etablerade tillskriver sig själva överlägsna egenskaper vilket ska motivera den sociala 

uteslutningen av de andra. Att umgås med någon utanför är ett hot mot den egna gruppens 

ställning, man kan utsättas för ”kontaktsmitta”, den lägre moraliska statusen kan smitta, enligt 

Elias. Han menar också att sammanhållning bland de etablerade baseras bland annat på 

delade värderingar och gemensamma minnen. Det var så uteslutningen av Rasmus syster gick 

till, hon hotade de etablerade värderingarna. Det fanns inte rum för systerns erfarenheter och 

livssituation de skilde sig för mycket från kompisarnas. Rasmus mamma var tvungen att prata 

med föräldrarna till kompisarna för att upplysa dem om problematiken med Rasmus, hans 

svårigheter och hans förmågor, att kompisarna själva skulle veta och förstå Rasmus beteende 

är för mycket begärt. Efter samtalen med föräldrarna har det blivit bättre, de kommer hem och 

leker med systern igen, upplysning underlättar förståelsen för våra olikheter.  

Mills pratar om personliga bekymmer och allmänna problem. Personliga bekymmer 

finns i vår närmaste omgivning, medan allmänna problem ligger i den samhälleliga 

strukturen. Bekymmer finns inom individen och hennes omedelbara relationer med andra och 

har att göra med individens jag och av medvetna, men begränsade, områden av det 

samhälleliga livet. En viss form av avskildhet gynnar eleverna i särskolan, de får möjlighet att 

växa i sin kunskap utan att behöva jämföra sig med eleverna i den vanliga skolan. Men 
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avskiljandet kan leda till mystifiering av barn med funktionshinder. Konstruerandet av 

avskiljande skolmiljöer blir enligt mig ett problem när man osynliggör för omgivningen både 

svårigheterna och möjligheter som eleverna i särskolan har. Vår avsaknad av kunskap och 

erfarenheter tror jag leder till brist på empati för andra människors livssituation. De 

personliga bekymren bli allmänna problemen då de har att göra med frågor som rör hur 

miljöer organiseras för att för att bilda strukturen för det sociala livet. Konsekvenserna blir då 

att personer i omgivningen saknar kunskap och erfarenheter om denna grupp människor och 

rädslan inför gruppen ökar. Det är i den sociala miljön, som är tillgänglig för elevernas 

personliga upplevelse, som åtgärder bör göras.  

Kanske kan Asplunds teori om Gemenischaft och Gesellschaft appliceras på den typen 

av situation. I ett Gesellschaftpräglat samhälle är invånarna främmande för varandra, de 

påverkar sättet att se på våra medmänniskor. Vi handlar med en kallare inställning och 

undviker kontakter som vi inte själva har något att vinna på. En person som avviker blir en 

främling i än högre grad än vad andra samhällsmedborgare blir. Man har svårt att se vinsterna 

då man vet väldigt lite om personen och ännu mindre om vad hans avvikelse handlar om. Vårt 

samvete behöver inte kopplas på i ett Gesellschaft, vi behöver inte ta ställning utan kan bara 

gå vidare, ingen kommer att klandra dig för det, lika lite kommer de att tacka dig för ditt 

engagemang i en avvikare.  

6.5 Sammanfattning av analysen 

Vad som är och blir personliga bekymmer växlar mellan olika samhällen och tider. Mitt 

arbete med att förstå en pojke med kommunikationssvårigheter är beroende av den tid han 

lever i. Inte minst för att förstå hans hinder i vardagen, vad som förväntas av honom och vilka 

bekymmer det leder till. Allmänheten påverkas av individer som han då nya strukturer och 

institutioner måste skapas för att dessa individer ska få en plats i samhället och i det sociala 

rummet. Att i något avseende vara en avvikare skapar lätt personliga bekymmer. Rasmus 

avvikelse skapar personliga bekymmer för både honom och hans familj. Men då hans 

bekymmer är ett funktionshinder är det samhället som ska lösa den, hans personliga 

bekymmer har blivit allmänna problem. Olika typer av specialanpassade miljöer ska göra 

livet enklare för både Rasmus, familjen och övriga i samhället vilket i samma andetag skapar 

nya personliga bekymmer. Lösningarna bidrar med att avskilja Rasmus från övriga i 

samhället, vilket drabbar både Rasmus och hans familj. Rasmus betraktas som avvikare och 

bristande erfarenheter från omgivningen blir familjens nya bekymmer. Konfiskering av 

erfarenheter blir här ett allmänt problem som påverkar hela samhället. 
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7. Reflektioner  

Tanken med en hermeneutisk undersökning är att förståelsen går i en cirkel, från hel till 

helhet, att tolka empirin båda nära materialet och längre ifrån. Det moderna samhället är 

mångtydigt och behöver tolkas på flera olika nivåer, följande resonemang är på ett sätt långt 

ifrån mitt material samtidigt som det sätter min studie i ett sammanhang och i relation till den 

rådande samhällssynen. För samtidigt som man har börjat inse att alla människor, 

funktionshindrad eller inte, kan bidra med något kommer forskningen vidare. Vi kan nu ta 

prover på fostervattnet för att se om det har några defekter för att i så fall ge föräldrarna 

möjlighet att göra abort. Som jag skrev i bakgrundskapitlet har synen på funktionshinder 

förändrats genom åren. Mycket har förbättrats, men jag anser också att vi luras till att tro att 

mycket har förändrats till det bättre. För länge sedan placerade vi avvikande individer på 

olika institutioner långt ifrån det civiliserade samhället, dels för att man inte hyste något 

större hopp om framtiden för dessa personer, dels för att de inte skulle ta för mycket av 

samhällets resurser, men också för att försöka stoppa fortplantningen av dessa individer. I det 

moderna samhället tillåter vi inte institutioner, vi tror på människans lika värde och vi 

utbildar alla efter individuell förmåga. Men forskningen har gett oss fosterdiagnostik som 

säger någonting helt annat, och helt lika som institutionerna, stoppa fortplantningen. Personer 

med Down syndrom har stora möjligheter att få ett värdigt, lyckligt och någorlunda 

självständigt liv, det är detta funktionshinder som man söker efter genom prover på 

fostervattnet. Om fosterdiagnostiken är en konsekvens av konfiskering av våra erfarenheter 

vet jag inte, men kanske. Barn med särskilda behov skapar allmänna problem, insatser från 

samhällets sida måste göras för att ge individerna ett värdigt liv. Men det skapar också 

personliga bekymmer då man inte passar in i samhället. Funktionshindrad kan även nu 

normalfungerande personer bli, vilket är en skrämmande tanke. Att personer med någon 

skada eller andra hinder som gör att de inte klarar av vardagslivet precis så som det är tänkt 

inte ska finnas är en otäck människosyn, en syn som egentligen inte har förändrats särskilt 

mycket från institutionernas tid. Synen på att alla medborgare ska kunna göra nytta i 

samhället, vara arbetsföra, finns i allra högsta grad kvar och påverkar vårt sätt att utforma det 

samhälle vi lever i.   

Jag har under arbetets gång reflekterat över att det bara verkar vara familjen och de 

personer som i sitt arbete träffar personer med andra förutsättningar, olika typer av 

funktionshinder, som förstår och bryr sig om dem. Jag har alltid trott att människans 

förutsättningar har blivit bättre med tiden då ny kunskap borde ge oss ökad förståelse. Men 
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som jag ser det använder vi tyvärr den kunskapen på felaktigt sätt. Vi tillåter inte olikheter, i 

den mån som vår kunskap borde låta oss att göra. Normalbegreppet har krympt, det är fler 

barn som diagnostiseras än någonsin. Kategorisering och grupperingar av individer är något 

som jag anser ökar i samhället i allmänhet men inom skolvärlden i synnerhet. Samtidigt, 

vilket gör mig glad och som tyder på en förbättrad människosyn, får personer med olika 

funktionshinder ta plats i det offentliga sociala rummet. Det bildas bland annat teatergrupper 

för personer med utvecklingstörning och olika band där unga och gamla personer med 

funktionshinder kan spela och uppträda tillsammans. Det är härligt att se engagemanget, både 

från scenen och från de i kulisserna. Att det finns de som värnar om den lilla människans 

stora värde. Att synliggöra den stora variation av människor som ett samhälle innehåller kan 

enligt mig bara innebära positiva konsekvenser. Våra erfarenheter av olikheter är tyvärr 

begränsade, men upplysning ökar vår förståelse och stärker den enskildas självkänsla. Alla 

personer med funktionshinder får inte möjligheten att synas, vilket inte alla normalfungerande 

personer heller får, men de som syns hjälper även dem som inte gör det. Jag menar att om 

man visar upp olika sidor och typer av människan blir vi mer ödmjuka inför både oss själva 

och andra. Att acceptera olikheter och bygga vidare på dem tror jag är den enda vägen till ett 

samhälle med välmående individer. Jag anser att det handlar om att ändra den värdesatta 

helheten och se till att alla hittar en plats i den.  
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