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Abstract 

My essay begins with a story in which I portray different communicative situations at the 

preschool unit Myran. The children in my story are at an early stage of development and they 

all suffer from multiple disabilities which inhibit their ways of communicating. Through my 

story, I describe how I perceive different communication dilemmas in my work place. A 

difficulty I cover in my essay is how the educator knows if he or she has interpreted a child 

correctly when it does not have a verbal communication and therefore is completely 

dependent on the educators’ interpretations of its communication efforts. The purpose of my 

essay is to demonstrate the educator´s role in communication, and I want to highlight how 

children with multiple disabilities communicate. I also want to investigate how important 

communication is in a child´s learning process. The question I ask myself is how the 

communication between an educator and a multiply disabled child looks like and also what 

nature of communication is. The method I use is the essay form where my reflection takes up 

a large part. In my reflection I start from my experience-based story and by making use of 

literature addressing various theories of communication, I arrive at the conclusion that the 

educator has a decisive role for developing a child´s communication skill. 
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Sammanfattning 

Min essä inleds med en berättelse där jag skildrar olika kommunikativa situationer på 

avdelningen Myran. Barnen i min berättelse står på en tidig utvecklingsnivå och samtliga är 

flerfunktionshindrade vilket försvårar deras sätt att kommunicera. Genom min berättelse 

beskriver jag hur jag uppfattar olika kommunikationsdilemman på min arbetsplats. En 

svårighet jag tar upp i min essä handlar om hur pedagogen ska veta om den tolkat rätt då 

barnet inte har en verbal kommunikation och barnet således är helt utlämnat till pedagogens 

tolkningar av dess kommunikation. Syftet med min essä är att påvisa pedagogens roll i 

kommunikationen samt att jag vill synliggöra hur barn med flerfunktionshinder 

kommunicerar. Jag vill även undersöka hur viktig kommunikationen är i barnets lärande. Den 

fråga jag ställer mig är hur pedagogens och det flerfunktionshindrade barnets kommunikation 

ser ut och även vad kommunikation är. Den metod jag använder mig av är att skriva i 

essäform där min reflektion tar en stor plats. Genom min reflektion, där jag utgår från min 

erfarenhetsbaserade berättelse och där jag även använder mig av litteratur som tar upp olika 

teorier kring kommunikation, kommer jag fram till att pedagogen har en avgörande roll för 

barnets kommunikation. 
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Berättelsen 

Jag kliver in på avdelningen Myran med morgonmötets block i min hand. Jag lägger ifrån mig 

blocket på vårt vita skrivbord och går vidare in till matrummet. Doften av hallonyoghurt letar 

sig in i mitt medvetande och jag ser hur pedagogen Ebba matar Charlie med hallonyoghurt. 

Brunögda Charlie som charmar oss pedagoger med sitt leende är äldst på avdelningen med 

sina fem år. Han gapar stort när den vita plastskeden kommer till hans mun men lika snabbt 

petar han ut yoghurten med sin tunga. Ebba frågar om Charlie vill ha yoghurt och han gapar 

åter när hon för skeden till hans mun men precis som förra gången petar han ut all yoghurt 

med hjälp av sin tunga. Ebba frågar om han inte vill ha någon yoghurt. Hon försöker 

tydliggöra genom att använda stödtecknet för slut. Charlie svarar genom att ännu en gång 

öppna munnen. Proceduren ter sig likadant som gångerna innan. Charlie gapar, får in yoghurt 

i sin mun och petar sedan ut allt med hjälp av sin tunga. 

Jag lämnar matrummet och Charlie och Ebbas kommunikationsdilemma och går vidare in i 

lekrummet. På golvet sitter pedagogen Jonna och försöker trösta Kim. Kim skriker, han slår 

sig själv i huvudet med båda sina händer och biter i sin högra arm så hårt att jag hör hur 

tröjtyget går sönder. Jonna smeker Kim sakta på ryggen och pratar med en mjuk, lugn röst. 

Detta verkar inte lugna Kim det minsta. Jonna ändrar taktik och försöker förhindra Kim att 

skada sig själv genom att hålla i hans armar. Hon säger till Kim att hon ser att han är arg men 

att han inte får göra illa sig själv. Hon säger att det gör ont på Kim då. Kim skriker ännu högre 

och biter Jonna i hennes vänstra hand. Jag skyndar mig dit och hjälper Jonna. Det syns tydliga 

märken efter Kims tänder på Jonnas hand, lite blod sipprar fram. Kim fortsätter att slå sig 

själv med all sin kraft. Hans öron och ansikte är ilsket röda efter alla slag. Jonna säger till Kim 

att det kanske känns skönare för honom att gunga en stund. Vi hjälps åt att bära den 

skrikande, bitande Kim till den vita hängmattan. Hans blonda hår är fuktigt av svett. Jonna 

spritar sin hand, hon grimaserar när spriten når det öppna såret sedan ger hon den fortsatt 

skrikande pojken hög fart i hängmattan. Jag frågar om det känns okej och hon nickar. 

Jag märker hur frustrerande det är för både Kim och Jonna när kommunikationen är ett enda 

stort dilemma. Inifrån vårt lilla sagorum hör jag pedagogen Karin med stor inlevelse berätta 

Sagan om den lilla, lilla gumman (Beskow 2008). Försiktigt lyfter jag på dörrens 

fönstergardin och tittar in. Vi använder oss av konkreta material när vi berättar sagor för 

barnen på avdelningen Myran.  Detta för att tydliggöra sagan mer då barnen hos oss är 

synsvaga eller blinda. Karin har kommit till delen där gumman schasar iväg katten. Min 
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observation och tolkning är att treåriga Love verkar leva sig in i sagan, hans mungipor pekar 

ner och det ser nästan ut som om han ska börja gråta. Michelle sitter helt stilla med huvudet 

hängande ner mot bröstet.  

Min erfarenhet säger mig att det finns ett dilemma i kommunikationen även här. Det 

ömsesidiga samtalet runt det man berättar/läser för barnen är en viktig del i förskolan. Hur ska 

barnen på Myran få svar om de har tankar och funderingar kring det vi berättar? Slutligen är 

jag framme vi vårt rörelserum. Pedagogen Ulla har tagit fram den stora, tunna, röda 

gymnastikmattan ser jag. Där har hon lagt Maja och Rex på rygg alldeles bredvid varandra. 

Rex ligger och känner på Majas fleeceklädda arm med sin knutna lilla tvåårs hand. Han 

bankar lite försiktigt på hennes arm och ger ifrån sig små ljud. Maja är precis som samtliga 

barnen på Myran flerfunktionshindrad. De är alla på en tidig utvecklingsnivå. Barnen har 

motoriska svårigheter. Till exempel kan inget av barnen gå eller krypa. Deras motoriska 

svårigheter begränsar dem och Maja har endast en liten, liten egen rörelse. Hon är dessutom 

blind precis som Love. Jag tycker det ser ut som om Maja lyssnar på Rex ljud. Ulla 

uppmärksammar samma sak och hon sätter sig ner på mattan bredvid Maja. 

- Maja det är Ulla som sitter här vid dig. Jag ser att du lyssnar på Rex. Rex pratar med 

dig. Visst gör du Rex? Maja jag tar din hand så ska du få känna på Rex. Han har ju 

känt på dig. Känn, känn här är Rex arm. Nu Rex känner Maja på dig, känner du? Ja 

det gör du. Du känner att Majas hand är på din arm. 

Jag vill inte störa samspelet som just nu utspelar sig framför mina ögon. Det är så lätt att vi 

vuxna börjar prata med varandra och då bryts samspel och kommunikation på en gång. 

Kommunikativa svårigheter är ett utav funktionshindren som samtliga barnen på Myran har. 

Inget av barnen har en talad kommunikation och inget av barnen har heller förmågan att 

använda sig av tecken. Barnen är synsvaga eller blinda så vi kan inte heller använda oss av 

bilder i kommunikationen. Kommunikation kan vissa dagar kännas som ett mycket stort 

dilemma, tänker jag.  

Med så tysta steg som möjligt lämnar jag Maja, Rex och Ulla på den röda mattan. Jag går 

tillbaka till lekrummet för att se hur det är med Kim. Jag har inte hört hans ilskna skrik på ett 

tag. Mycket riktigt, nu är det en skrattande Kim som ligger i hängmattan och gungar. All 

frustration är som bortblåst. Tänk om vi kunde förstå varför han får sina utbrott. Tänk om han 

skulle kunna berätta för oss. Orden kommunikation och dilemma dyker åter upp i mitt huvud. 
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Ebba och Charlie kommer in i lekrummet. Ebba kör Charlies specialstol rakt mot mig. Hon 

stannar alldeles framför mig och böjer sig ner mot Charlie. Han tittar på Ebba och ler. 

- Charlie, vi måste berätta för Maria hur det gick med frukosten. Maria vill nog höra om 

frukosten, tror du inte? Du var så duktig som kunde säga till mig att du ville ha 

vaniljyoghurt. Du ville inte ha hallonyoghurt, nej det ville du inte. 

- Nämen, Charlie ville du ha vaniljyoghurt. Jaha vad det därför du spottade ut 

hallonyoghurten! Vilken tur att du sa till Ebba att du ville ha vaniljyoghurt. 

- Japp det gjorde du Charlie. Jag hämtade vaniljyoghurten från kylskåpet. Så höll jag 

fram paketet med hallonyoghurt och paketet med vaniljyoghurt. Du fick välja. Du 

valde vaniljyoghurten. Det gjorde du genom att le när jag sa vaniljyoghurt. Du åt 

minsann upp alltihop! 

Kloka Ebba tänker jag. Tack och lov för pedagoger som henne. Karin kommer ut från 

sagorummet med två specialstolar. Love sitter i den ena och Michelle i den andra.                  

Jag tittar på klockan som snart visar 09.00 och konstaterar att det är dags för KKK. KKK är 

en förkortning och står för: Kroppsuppfattning, Kontakt och Kommunikation. Jag böjer mig 

ner mot Michelle. Idag är det vi som ska tillbringa dagen tillsammans. 

- Michelle det är du och jag som ska vara tillsammans idag. Michelle och Maria. 

Jag låter Michelle känna på mina händer. Hon känner och drar även i mitt hår.  

- Michelle nu ska vi gå och titta på ”schemat”.  

Jag skjuter Michelles stol framför mig. Vi stannar framför en kort planka av trä som sitter 

uppsatt vågrätt på väggen. På undersidan av plankan finns det sex krokar uppsatta med jämna 

mellanrum. Det är det här som vi kallar för schema. Det hänger en liten bit av en röd 

gymnastikmatta på kroken näst längst till vänster. Jag tar ner den och Michelle får titta och 

känna på mattbiten. Michelle stoppar även in den i munnen. Jag berättar för Michelle både 

med min röst och med stödtecken att vi ska ha KKK.                                                                                          

Vi använder oss av konkreta symboler samt stödtecken till barnen. Detta för att tydliggöra vad 

som ska hända. Alla barnen har ett eget ”schema” med konkreta symboler över aktiviteter 

som ska ske under dagen. 

Jag lyfter ur Michelle från hennes stol efter att först ha berättat att det är det jag ska göra. Vi 

sätter oss på den röda mattan i lekrummet som är placerad framför vår stora spegel. Jag 



 

8 
 

placerar Michelle mellan mina ben och håller om henne så hon inte faller åt något håll. Vi 

sitter nära spegeln så att hon ska kunna se sig själv. Mattan fylls av barn och pedagoger. Det 

är bara Rex som inte är med. Han har haft ett epilepsianfall och sover nu i sin vagn, trött efter 

krampen och den kramplösande medicinen Stesolid. 

Alla sätter sig på samma sätt som Michelle och jag, nära spegeln. Pedagogerna sitter så de kan 

stödja barnen på bästa sätt. KKK skivan i cd-spelaren är igång. Musik blandat med en kvinnas 

röst som talar om vad vi ska göra ljuder från högtalaren. Kvinnans röst meddelar att vi ska 

gunga. Jag upprepar för Michelle att vi ska gunga och börjar sedan gunga från den ena sidan 

till den andra och låter Michelle följa med i rörelsen. En melodislinga hörs från cd:n under 

den tid vi ska gunga. Jag uppfattar ett litet leende på Michelles läppar när jag tittar i spegeln. 

Jag bekräftar hennes leende genom att tala om för henne att jag ser att hon ler och att jag tror 

att hon tycker om att gunga. Kvinnan på cd:n lotsar oss vidare med sin röst till fler rörelser. Vi 

klappar bland annat på armbågarna, på huvudet och på magen. 

Jag tittar på de andra i spegeln och ser att Kim skrattar och viftar med sina armar. Jag ser hur 

Jonna får parera hela tiden så hon inte ska få en smäll av hans viftande armar. Love blundar 

och hänger tungt i Karins famn. Karin blåser i Loves hår och han tittar upp en kort stund men 

återgår sedan till att blunda.                                                                                               

Charlie tittar in i spegeln och möter där Ebbas blick. Ebba berättar hela tiden för Charlie vad 

de ska göra. När Ebba tystnar gör Charlie blåsljud med munnen och Ebba svarar genom att 

själv göra blåsljud. Charlie ler och böjer huvudet bakåt för att kunna titta in i Ebbas ögon.               

Jag märker att Maja ser helt avslappnad ut och observerar hur Ulla viskar i Majas vänstra öra 

innan hon varsamt lyfter upp Majas armar och försiktigt låter henne klappa Majas egna mage.  

KKK aktiviteten avslutas med avslappningsmusik och kvinnans röst som uppmanar oss att 

vila. När sista tonen ebbat ut lägger jag varsamt ner Michelle på den röda mattan. Jag säger 

till henne att det är slut och tar även hennes händer och hjälper henne att teckna slut med dem. 

Jag lägger mig bredvid Michelle. Vi ligger där tillsammans och bara är. Michelle ligger först 

alldeles stilla men börjar efter några minuter att ge ifrån sig, som jag tolkar det, missnöjda 

ljud. Jag böjer mig över Michelle så våra ansikten kommer alldeles nära varandra. 

- Tycker du att det är trist att ligga här? Vad tycker du att vi ska hitta på? 
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Michelle undviker att möta min blick. Jag flyttar mig så att jag inte är fullt så nära Michelle. 

Jag frågar igen vad hon vill göra. Michelle tittar inte på mig men fortsätter att ge ifrån sig de 

ljud som jag tolkar som missnöje. 

- Michelle vill du leka?  

Jag kliver upp från mattan och går och hämtar babygymmet och leksakspianot. 

- Titta Michelle vad jag har hämtat. Jag har hämtat leksaker. Du får välja vad du vill 

leka med. 

Jag håller pianot i min vänstra hand och låter Michelle känna på det. Hon verkar helt 

ointresserad och låter fortfarande likadant. I min högra hand håller jag babygymmet. Hon 

tystnar när hon känner på babygymmet. Jag talar om för Michelle att jag förstår att hon vill 

leka med babygymmet. Jag placerar gymmet över Michelle och hon tar upp sin högra arm och 

slår på sakerna som hänger ner från gymmet. 

Jag sätter mig ner bredvid Michelle och undrar om jag tolkat henne rätt. Hon verkar tillfreds 

där hon ligger aktivt lekande med babygymmet. Men hur ska jag veta att jag gör rätt i mina 

tolkningar? Michelle kanske gnällde för att hon hade ont i magen just då inte alls för att hon 

var uttråkad som jag tolkade situationen. Leka var helt min idé. Möjligtvis tyckte kanske 

Michelle att det var en god idé att leka men vad vet jag? Vad gav jag henne för alternativ? Det 

jag gjorde var att ställa frågor som hon inte kunde svara på. Jag frågade henne om hon hade 

det trist, jag frågade henne vad hon tyckte att vi skulle hitta på. Sedan frågade jag henne om 

hon ville leka. Jag gav henne två alternativ till lekar, pianot eller babygymmet. Min tolkning 

var att hon valde babygymmet. Tänk om hon ville leka titt ut?  
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Syfte      

I min berättelse skildrar jag olika kommunikativa situationer på min arbetsplats. Jag försöker 

genom min berättelse synliggöra dilemman knutet till kommunikation. Mitt syfte med min 

essä är att undersöka och reda ut begreppet kommunikation och då i första hand 

kommunikationen som sker i olika möten på avdelningen Myran där samtliga barn är 

flerfunktionshindrade. Jag vill undersöka vad det är för skillnad mellan medveten och 

omedveten kommunikation. 

Jag vill även belysa hur viktig pedagogens roll är för att det ska kunna bli någon 

kommunikation och på detta sätt få en fördjupad förståelse över pedagogens del i 

kommunikationen i mötet med barn med flerfunktionshinder. Samtidigt vill jag synliggöra hur 

barn med flerfunktionshinder kommunicerar och därmed få en ökad kunskap runt deras sätt 

att kommunicera. 

Till sist vill jag också lyfta fram hur viktig kommunikationen är för barns lärande, lek, 

samspel och inte minst barns inflytande. Även här är det barn med flerfunktionshinder som är 

min målgrupp. 

 

Frågeställning 

Vad är kommunikation och hur ser pedagogens och det flerfunktionshindrade barnets 

kommunikation ut? 

Vilka metoder eller konkreta verktyg finns och kan användas för att tolka kommunikationen 

hos barn med flerfunktionshinder på ett rätt och riktigt sätt? 

Hur möjliggörs lek, lärande, samspel och barns inflytande för barn med flerfunktionshinder 

som inte har en verbal kommunikation? 
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Metod 

Jag har valt att skriva min uppsats i essäform. Essä är ett skrivsätt som har en sökande stil och 

utgår från författarens egna erfarenheter. Mitt skrivande börjar med en berättelse och det är 

från denna berättelse, dess dilemma och min praktiska kunskap som hela examensarbetet 

utgår från. Jag kommer att reflektera och diskutera över det jag skriver med hjälp av litteratur. 

Med olika teoretiska perspektiv kommer jag att kunna se kommunikation från flera 

synvinklar. Då berättelsen är från verkliga livet vill jag påpeka att alla namn förutom mitt 

egna är fingerade. Jag har lånat personliga drag av barn och pedagoger som jag mött i mitt 

snart tjugoåriga arbete med barn i behov av särskilt stöd. På samma sätt har jag använt mig av 

olika händelser som jag själv upplevt eller observerat under mitt arbetsliv men gjort om dem 

på mitt eget sätt i min berättelse.  Jag har på detta sätt anonymiserat berättelsen och skapat 

avdelningen Myran där olika kommunikationsdilemman utspelar sig. 

Journalisten och författaren Jo Bech-Karlsen skriver i sin bok Jag skriver, alltså är jag. En 

bok för fackskribenten som vill berätta ”Att skriva är att undersöka. Att skriva är inte bara att 

berätta om det som du upptäckt, det är lika mycket att upptäcka.” (Bech-Karlsen 1999, s. 13). 

Författaren påpekar att berättelsen är ett sätt att förmedla erfarenhet (ibid s. 11). Det betyder 

att själva skrivandet är en metod som jag kommer att använda mig av under hela arbetet med 

mitt examensarbete. I skrivandets form kommer jag genom min berättelse förmedla min egen 

erfarenhet runt barn med flerfunktionshinder och deras kommunikation. Skrivandet är som en 

upptäcksresande metod, en process, där jag genom att undersöka flera frågor kan få en 

fördjupad förståelse över pedagogens del i kommunikationen och en ökad kunskap kring barn 

med flerfunktionshinder och deras sätt att kommunicera. 

Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi, beskriver i sin bok Skriva- en metod 

för reflektion hur en berättelse från verkliga livet får författaren till berättelsen att synliggöra 

sin kunskap. Hon menar även att det är en metod för reflektion och att det även kan handla om 

att undersöka ett dilemma (Hammarén 2005, s. 17-18). Jag anser att en stor del av min metod 

är reflektion. Det handlar också om att undersöka dilemman runt kommunikation. Genom att 

jag i min metod använder mig av en reflekterande och undersökande stil kommer jag också att 

synliggöra min kunskap och även min okunskap om begreppet kommunikation.  

Filosoferna Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz skriver i ”Tänkandets gryning” 

att det är gott att känna till sina kunskaper men lika viktigt att känna till sina begränsningar. 

De menar på att kunna reflektera över sitt eget och andras perspektiv är en förmåga som gör 
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att bildningsprocessen sätts i rörelse (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 97). I min 

reflektion kommer jag att både använda mig av och ifrågasätta och kritiskt granska olika 

teorier men även kritiskt ifrågasätta mig själv och mitt eget handlande.   

 Min berättelse bygger på mitt sätt att tolka barnen, pedagogerna, mig själv och de olika 

situationerna. Runa Patel och Bo Davidsson undervisar i forskningsmetodik och har skrivit 

om bland annat hermeneutik i sin bok Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Tolkningslära, ungefär det betyder ordet hermeneutik. 

Forskaren använder sig av sin förförståelse, medkänsla och empati i sättet de tolkar och 

förstår objektet. Den hermeneutiske forskaren kan pendla genom att se från både subjektets, 

sin egen, och objektets, den andres, sida (Patel & Davidson 2011, s. 28-30). Genom min 

arbetslivserfarenhet har jag en förförståelse kring barn med funktionshinder och deras 

kommunikation. Jag anser att mina känslor spelar in i sättet på hur jag tolkar händelserna i 

min berättelse. Jag kommer att använda mig av både objektivitet och subjektivitet i min text. 

Det kommer till syvende och sist ändå vara min egen tolkning av händelserna, litteraturen och 

de olika teorierna som speglas i mitt examensarbete. 

Jag börjar min text att med litteraturens hjälp undersöka barn med flerfunktionshinder och 

deras kommunikation. Jag beskriver och reflekterar över de olika funktionshindrena och hur 

dessa påverkar barnens möjlighet till kommunikation. Texten övergår sedan till ett 

undersökande av begreppet kommunikation som sedan leder vidare till avsnittet som 

behandlar pedagogens roll i kommunikationen. Jag fortsätter min text med att reflektera över 

den kunskap som jag och de andra pedagogerna har samt hur vi använder oss av den 

kunskapen i kommunikativa situationer. I det sista avsnittet skriver jag om lek, lärande, 

samspel och inflytande där jag genom reflektioner, teorier och kopplingar till min berättelse 

försöker lyfta fram hur det kan möjliggöras på avdelningen Myran. Jag avslutar därefter min 

c-uppsats med mina slutord. 
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Barn med flerfunktionshinder och deras kommunikation 

I min berättelse tar jag upp olika situationer på förskolan där det förekommer kommunikation 

och även kommunikationsdilemman. Jag har i min berättelse skrivit att barnen på Myran är 

flerfunktionshindrade. Med det menas här att de står på en tidig utvecklingsnivå. De är 

troligtvis gravt utvecklingsstörda. Barnen har ingen verbal kommunikation och är begränsade 

både i sin fin- och i sin grovmotorik. Flera av barnen medicineras för olika tillstånd bland 

annat epilepsi. Barnen är dessutom synsvaga eller blinda. När jag med hjälp av litteraturen 

försöker få fram hur barn med flerfunktionshinder kommunicerar kommer jag att utgå från de 

flerfunktionshinder som barnen på Myran har. 

Psykologen Gunnel Winlund och vårdläraren Susanne Rosenström Bennhagen skriver i sin 

bok Se mig! Hör mig! Förstå mig! att det är flera olika aspekter som avgör ett barns 

kommunikationsförmåga. Några av dessa är begåvning, sinnesfunktioner, motorik, psykisk 

och fysisk hälsa, vakenhet samt motivation (Winlund & Rosenström Bennhagen 2004, s. 

150). Jag har redan beskrivit vilka funktionshinder barnen på Myran har och kan konstatera 

att alla dessa funktionshinder var för sig kan ställa till det i barnens förmåga till 

kommunikation. 

Författarna ovan skriver att fast kommunikationsförmåga och begåvning är skilda förmågor 

finns det dock ett nära samband mellan dessa två funktioner speciellt när en människa är på en 

tidig utvecklingsnivå. Kommunikation och samspel kan utvecklas hos en gravt 

utvecklingsstörd person om den får hjälp och stimulans (ibid s. 150-151). I min berättelse 

beskriver jag hur pedagogen Ebba försöker mata Charlie med hallonyoghurt. Charlie gapar 

varje gång skeden kommer till hans mun men petar ut yoghurten med sin tunga så fort 

yoghurten är i hans mun. Min tolkning är att Charlie reagerar instinktivt när skeden förs till 

hans mun. Han är hungrig och skeden betyder mat. Enligt mig befäster det teorin om att 

Charlie är på en tidig utvecklingsnivå och långt ifrån en normalt utvecklad femåring. Något 

får Charlie att trots sin hunger gång på gång peta ut hallonyoghurten med sin tunga. Ebba 

kunde i det här läget gett upp och slutat matat Charlie. Hon gör inte det utan hämtar istället 

vaniljyoghurten och låter Charlie välja mellan hallonyoghurt och vaniljyoghurt. Charlie gör 

enligt Ebbas tolkning sitt val genom att le när Ebba håller upp yoghurtpaketet och säger ordet 

vaniljyoghurt. Det här är en situation som tydligt belyser hur samspel och kommunikation hos 

ett gravt utvecklinsstört barn kan utvecklas anser jag. Charlie kan med stöd och hjälp av Ebba 
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kommunicera om vad han vill äta. Han kan påverka sin situation. En mycket viktig sak för att 

Charlie på något sätt ska få ett så självständigt liv som möjligt enligt min mening.  

Barnen på Myran är synsvaga och två av dem är helt blinda. En stor del av en människas 

kommunikation är icke verbal enligt Winlund och Rosenström Bennhagen (Winlund & 

Rosenström Bennhagen 2004, s. 143). Det får mig att förstå hur komplicerad 

kommunikationen blir för barnen som inte kan se andra människors kroppsspråk. Winlund 

och Rosenström Bennhagen skriver att ögonkontakt, minspel och kroppsspråk är en mycket 

viktig del i kommunikationen. Dessa synintryck förvägras de blinda barnen och gör att de har 

svårt att själva ta initiativ till kommunikation. En svår synnedsättning är ett allvarligt 

funktionshinder då barnen precis som de blinda barnen har svårt att uppfatta kroppsspråk, 

gester och minspel (ibid s. 151). Det är svårt att sätta sig in i de synsvaga och blinda barnens 

perspektiv anser jag. Jag kan inte bara blunda för att förstå hur de blinda barnen upplever sin 

omvärld. Jag är seende och har när jag blundar bilder i mitt inre. Jag vet vad det innebär att ha 

ögonkontakt och hur olika gester och minspel betyder olika saker. Jag fascineras av blinda 

Love som lever sig in i Beskows saga om den lilla gumman. Han reagerar genom att dra ner 

sina mungipor och det ser ut som om han nästan ska börja gråta när pedagogen Karin 

inlevelsefullt berättar att katten schasas bort av den arga gumman. Hans minspel 

kommunicerar hans känslor på ett icke verbalt sätt och enligt mig kommunicerar han det utan 

att själv vara medveten om att hans minspel går att tolkas av andra. 

Jag har beskrivit att samtliga barn på Myran står på en tidig utvecklingsnivå och att de är 

begränsade i både sin fin- och grovmotorik. Winlund och Rosenström Bennhagen skriver att 

när man har en grav utvecklingsstörning är motoriken viktig för att kunna kommunicera. Om 

personen har ett omfattande rörelsehinder så att den har svårt att använda sig av exempelvis 

gester minskar också förmågan till kommunikation. Däremot påpekar författarna att andning, 

röst och ansiktsuttryck också är motorik och dessa kan användas till kommunikation. Minspel 

styrs både omedvetet och medvetet menar författarna (Winlund & Rosenström Bennhagen 

2004, s. 152-153). När jag sitter med Michelle framför mig och gungar under KKK aktiviteten 

ser jag i spegeln att hon ler. Jag bekräftar hennes leende och talar om för henne att jag ser att 

hon ler. Jag säger till henne att jag tror att hon tycker om att gunga. Genom mitt sätt att 

kommunicera med Michelle vill jag sätta ord på hennes kommunikation som troligtvis är 

omedveten från hennes sida. 
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Winlund och Rosenström Bennhagen poängterar att många barn med en grav 

utvecklingsstörning har svårt att reglera sin vakenhet. Många är alerta endast korta perioder. 

Då är det viktigt att hitta tillfällen för kommunikation just när barnet är piggt (Winlund & 

Rosenström Bennhagen 2004, s. 153). Jag vill återigen ta upp Love från min berättelse som 

exempel. Love var alert under sagostunden och kommunicerade med sitt minspel sina 

upplevelser från sagan. Efter sagan var det dags för nästa aktivitet, KKK. Love är inte vaken 

utan sover sig igenom hela aktiviteten tungt hängande i Karins famn. 

De ovannämnda författarna skriver också om fysisk och psykisk hälsa som kan spela in i 

barnets förmåga till kommunikation. De menar på att vid smärta eller obehag kan personerna 

inte kommunicera på annat sätt än genom exempelvis skrik, gråt, matvägran eller genom att 

slå sig själv. Författarna påpekar dock att personen kan sätta dessa beteenden i system då det 

är ett effektivt sätt att få uppmärksamhet på (ibid s. 154). Kim i min berättelse skriker, slår 

och biter sig själv. Pedagogen Jonna försöker på olika sätt lugna Kim men blir i gengäld biten 

i handen av honom. Hon och jag hjälps åt att bära Kim till hängmattan där han efter en stund 

ligger och skrattar. Kim kommunicerar genom sitt beteende men om det är medvetet för att få 

uppmärksamhet eller omedvetet för att han känner smärta eller obehag vet jag inte. 

En viktig del i kommunikationen som Winlund och Rosenström Bennhagen tar upp är 

motivationen. Känner personen att den kan påverka genom att kommunicera ökar 

motivationen och tvärt om minskar motivationen om personen inte får någon respons på sina 

försök till kommunikation enligt författarna (Winlund & Rosenström Bennhagen 2004, s. 

154). Det är just i detta avseende som vi pedagoger är otroligt viktiga i vårt sätt att se på 

barnens kommunikation anser jag. Vi pedagoger måste skapa kommunikativa möten som 

motiverar barnen på avdelningen Myran men även vara lyhörda för barnens egna medvetna 

eller omedvetna kommunikation som sker hela tiden. Enligt min mening krävs det att vi ser 

till varje enskilt barn och utgår från dess förutsättningar. 

I boken Kommunicera Mera. Ett kursmaterial. Teoribok skriver forskarna Mats Granlund och 

Cecilia Olsson om fyra uttrycksnivåer vilka benämns som: naturlig reaktion, 

handlingssekvenser, signal och symbol. Jag kommer bara att ta upp de två första nivåerna i 

min text. Författarna skriver att den första nivån, den naturliga reaktionen inte är en medveten 

kommunikation utan handlar om en omedveten reaktion på ett behovstillstånd. Dessa 

förmedlas via motorik och/eller ljud. I deras text står exempel på omedveten reaktion som att 

gäspa när man är trött och att skrika när man är hungrig. Författarna menar på att inga av 
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dessa reaktioner är målinriktade utan bara en reaktion på en känsla (exempelvis trötthet eller 

hunger). De menar även på att dessa situationer alltid är situationsbundna. För att de naturliga 

reaktionerna ska bli kommunikativa behöver det finnas någon som är lyhörd och tolkar dessa 

reaktioner enligt författarna (Granlund & Olsson 1988, s. 25). Den vanligaste 

kommunikationen från barnen på avdelningen Myran är enligt mig den första nivån, naturlig 

reaktion. Barnen är på en tidig utvecklingsnivå och reagerar i mångt och mycket som ett litet 

spädbarn. Jag anser att för att reaktionerna ska bli kommunikativa måste vi pedagoger tyda 

dem. 

Nästa nivå som författarna ovan tar upp är handlingar. Det står att detta kommunikativa 

uttryck är mer eller mindre medvetet och att det är ett uttryck för ett behovstillstånd. Dessa är 

oftast situationsbundna men kan också vara obundna av situationen. Kommunikationen 

förmedlas för det mesta via motorik men kan även ske med ljudframställningar (ibid s. 26). 

Situationen med Charlie och hans val av yoghurt kan tillhöra nästa nivå, handlingar anser jag. 

Min tolkning är att hans reaktion när skeden kommer och han gapar tyder på den första nivån, 

den naturliga reaktionen. Däremot visar hans handlande med att peta ut yoghurten och inte äta 

förrän han får vaniljyoghurt att hans kommunikation tillhör nästa nivå, handlingar. Kims 

beteende som kommer till uttryck genom skrik och slag kan vara en naturlig reaktion, den 

första nivån. Han reagerar på en känsla, exempelvis att han har ont i magen och därför skriker 

och slår sig själv. Det kan också vara en handling som är medveten från hans del. Han vill 

kanske ha uppmärksamhet och vet att när han slår sig får han det vilket i sådana fall tar Kim 

till nästa nivå, handlingar, enligt mig. 

Granlund och Olsson skriver att ju mer utvecklingsstörd en människa är, desto svårare får 

personen att kommunicera så att människor runt personen förstår och tolkar vad den vill och 

tycker (Granlund & Olsson 1988, s. 49). Jag håller med författarna om att det ställs höga krav 

på människorna i barnens närhet. Att tolka vad barnen på Myran vill och vad de tycker är inte 

en lätt sak. Jag har försökt tydliggöra hur barnens kommunikationsförmåga påverkas av deras 

olika funktionshinder. Barnen har flera funktionshinder där var och ett påverkar deras 

kommunikation men jag anser att deras grava utvecklingsstörning begränsar deras 

kommunikationsförmåga allra mest. 

Författaren och forskaren Jane Brodin skriver i boken Att tolka barns signaler. Gravt 

utvecklingsstörda flerhandikappade barns lek och kommunikation att de gravt 

utvecklingsstörda flerfunktionshindrade barnen inte kan använda eller förstå talat språk. Hon 
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skriver att deras kommunikation är icke verbal och består av naturliga reaktioner och signaler 

(Brodin 1991, s. 85). Jag anser att författaren har rätt i det stora hela men vill ändå påpeka att 

vi aldrig någonsin kan veta vad en annan människa förstår. Att uttrycka att barnen inte förstår 

talat språk tycker jag därför är felaktigt. Jag menar att ett barn kan förstå och känna igen vissa 

återkommande ord som det får höra dagligen. Ordet äta är ett sådant exempel som barnen på 

Myran får höra flera gånger per dag strax innan och under de måltider som ingår under en dag 

på förskolan. Vi tydliggör som jag skrivit i min berättelse med konkreta föremål samt tecken 

som stöd utöver det talade ordet till olika aktiviteter där måltider är en sådan aktivitet. Min tro 

är att barnen förstår en del av det jag säger.  

 

Den livsviktiga kommunikationen 

Brodin skriver att begreppet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare. 

Communicare betyder ”att göra gemensamt” eller ”att dela” vilket innebär att dela en 

erfarenhet eller dela en handling. Författaren menar att kommunikation handlar om 

gemenskap och ömsesidighet. Det är helt enkelt en social process enligt författaren (Brodin 

1991, s. 69). Enligt min mening behöver alla människor känna att de tillhör en gemenskap. I 

min berättelse på sidan sex beskriver jag hur pedagogen Ulla lägger Maja och Rex alldeles 

nära varandra. På detta sätt skapas en gemenskap där Ulla lyfter fram båda barnen genom att 

bekräfta Rex ljud och hur han känner på Maja och att hon låter Maja känna på Rex då Maja 

inte själv kan röra sina armar. Alla tre delar en handling där Ulla står för den verbala 

kommunikationen men där den icke verbala kommunikationen är lika viktig. Jag anser dock 

att barnens icke verbala kommunikation inte hade uppmärksammats om inte Ulla varit lyhörd 

och satt egna ord på deras sätt att kommunicera med varandra. 

Talpedagog Louise Bjar och professor Caroline Liberg skriver i boken Barn utvecklar sitt 

språk att kommunikation är viktig för oss människor. Det är genom att kommunicera med 

varandra som vi förstår varandra skriver de. Kommunikation handlar om att skapa mening 

och detta görs både icke-verbalt och verbalt (Bjar & Liberg 2010, s. 18). Jag håller med om 

att kommunikationen är viktig för oss människor. Däremot tror jag inte att det är så enkelt att 

vi genom kommunikation förstår varandra. Jag anser att vi genom både den verbala och den 

icke verbala kommunikationen missförstår varandra ganska ofta. Till exempel kan en person 

säga en sak med rösten men visa något helt annat med sitt kroppsspråk vilket kan göra 

kommunikationen svårtolkad. En gest kan betyda olika saker i olika kulturer och kan därmed 
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skapa missförstånd. Författaren och läraren Matts Dahlkwist skriver om flera sådana gester i 

sin bok Kommunikation. Han skriver bland annat att skaka på huvudet betyder ”ja” i delar av 

arabvärlden och i flera östliga Medelhavsländer (Dahlkwist 2012, s. 28). Bara en sådan enkel 

gest som att skaka på huvudet kan verkligen ställa till det i kommunikationen mellan 

människor inser jag, då en person menar ja och en annan menar nej med samma gest. Jag kan 

inte säga att jag alltid förstår barnen på avdelningen Myran genom deras kommunikation eller 

att de alltid förstår mig genom min kommunikation. Hade det varit så enkelt med 

kommunikation hade jag aldrig valt att skriva om det i min uppsats. Tvärtom ser jag 

kommunikationen på avdelningen Myran som mycket komplicerad. Barnen i min berättelse är 

genom sina funktionshinder mycket begränsade i sin kommunikation vilket utlämnar dem till 

de tolkningar vi pedagoger gör av deras kommunikation. Detta kan enligt mig bli helt fel om 

en person, barnet, menar ja med en gest och en annan, pedagogen, tolkar den gesten som nej.  

Att kommunikation även är icke-verbal skriver logopeden Anne-Lise Rygvold om i boken 

Barn med behov av särskilt stöd. Hon skriver att det handlar om kroppsspråket. Genom 

exempelvis ögonkontakt och gester kommunicerar människor icke- verbalt. Hon påpekar 

också att rösten kan användas till icke-verbal kommunikation. Hon menar på att genom 

rösten, göra pauser eller använda dess styrka så används den utan att det är en verbal 

kommunikation (Rygvold 1995, s. 178). Jag funderar över hur en människa kan använda sitt 

kroppsspråk och därmed förmedla exempelvis makt. Att visa sin pondus kan göras utan att 

använda verbal kommunikation på sättet som personen rör sig, självklart som om personen 

äger världen, och genom sättet att se på andra, med stadig blick, eller att med rösten göra 

pauser för att få andras uppmärksamhet. Jag anser att det jag förmedlar med mitt kroppsspråk 

till barnen är en viktig del i kommunikationen. En lugn kroppshållning med mjuka och något 

långsamma rörelser skapar en trygghet för barnen. I min berättelse beskriver jag hur 

pedagogen Ulla varsamt lyfter upp Majas armar och försiktigt låter henne klappa Majas egna 

mage under KKK aktiviteten. Maja ser helt avslappnad ut och min tolkning är att hon känner 

sig helt trygg i Ullas lugna närvaro.  

Winlund och Rosenström Bennhagen skriver att en stor del av kommunikationen är icke-

verbal. I sin bok diskuterar de över vad som är kommunikation. De skriver att kommunikation 

har som uppgift att skapa gemenskap. Det handlar om att förmedla viktig information, kunna 

dela olika känslor med varandra och att det hos de flesta människor finns en stor vilja att 

kommunicera med andra människor. De menar även att all kommunikation inte är medveten 

och skriver att ett omedvetet beteende kan tolkas som kommunikation. Författarna poängterar 
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att allt som någon person gör och som en annan person reagerar på och tyder är 

kommunikation, även om personen som blev tolkad kanske inte ens var medveten om sin del i 

kommunikationen (Winlund & Rosenström Bennhagen 2004, s. 142-143). Jag tänker att det 

första en människa kommunicerar när den kliver in i ett rum är oftast icke verbal 

kommunikation vilket personen i fråga inte alltid har klart för sig. Genom kroppsspråk kan 

personen exempelvis genom att gäspa visa att den är trött. För att det ska bli en 

kommunikation måste det dock finnas någon i rummet som ser att personen gäspar och sedan 

tolka det som trötthet. Det är ganska anmärkningsvärt ändå att mycket av vår kommunikation 

sker utan att vi ens är medvetna om den. Om så stor del som 80 procent är icke verbal 

kommunikation förstår jag hur viktigt det är att kunna både förmedla och tolka kroppsspråk. I 

min berättelse beskriver jag hur jag går genom avdelningen Myrans olika rum. Händelserna 

som jag ser och tolkar är till största del icke verbal kommunikation. Charlie kommunicerar 

genom att peta ut yoghurten som han får in i sin mun, Kim kommunicerar genom att skrika 

och slå sig själv, Rex kommunicerar genom att ge ifrån sig små ljud samtidigt som han 

försiktigt bankar på Majas arm. Barnen förmedlar hela sin kommunikation icke verbalt vilket 

ställer krav på oss pedagoger att tolka deras kroppspråk och ljud anser jag. 

Granlund och Olsson är inne på samma spår som författarna ovan. De skriver i sin bok att 

kommunikation handlar om att en person överför ett meddelande till någon annan. De menar 

på att allt som en person gör även om det inte är medvetet kommuniceras om det finns en 

annan person som tolkar meddelandet. De påpekar också att den som är mottagare till 

meddelandet kan vara både medveten och omedveten om sin tolkning. I sin bok skriver de att 

i begreppet kommunikation ingår bland annat kroppsspråk, ljud (exempelvis skratt, skrik, 

rap), talspråk, teckenspråk, skrift, symboler och bilder (Granlund & Olsson 1988, s.17-18). 

Jag funderar över hur vi människor bedömer och kategoriserar varandra bara genom 

kommunikationen. Hur en människa rör sig, klär sig, verbalt kommunicerar gör att vi ganska 

snabbt stoppar in personen ifråga i ett fack. Jag anser att vi många gånger gör det omedvetet 

och kanske också felaktigt då vi är snabba att bedöma. Lärarna Richard Dimbleby och 

Graeme Burton skriver i boken Kommunikation är mer än ord att så fort vi får syn på en 

person kan vi inte undvika att göra en bedömning av personen. Utgångspunkten till vår 

bedömning är oftast personens icke verbala kommunikation menar författarna. De påpekar att 

vi egentligen gissar oss fram och många gånger gör vi fel tolkning. Det krävs lite mer tid för 

att rättvist kunna bedöma en människa (Dimbleby & Burton 1995, s. 75).  
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På avdelningen Myran sker en mängd kommunikation enligt mig. En utomstående som inte 

har någon anknytning till barnen kan säkert tycka precis tvärt om, att det är väldigt lite 

kommunikation på avdelningen Myran. Jag har mött många människor och deras reaktioner 

runt barnen. Ny personal som gråtit och tyckt så synd om barnen. Personal som pratat över 

huvudet på barnen och markerat att det är helt i sin ordning då barnen ändå inte förstår 

någonting. Jag har träffat föräldrar som inte vill att deras barn ska gå på samma förskola som 

de handikappade barnen i rädsla för att det i deras ögon avvikande ska smitta deras barn. Jag 

har mött flera personer som gjort sin praktik hos oss en dag för att sedan aldrig mer återvända 

trots att praktiken skulle pågå flera veckor. En praktikant som läste specialpedagogik ringde 

mig efter första dagen och sa att dagen hos oss var det hemskaste hon varit med om. Hon hade 

beslutat att hoppa av sina studier för specialpedagogik var nog ingenting för henne. De här 

erfarenheterna har antagligen format min syn på människor som inte har någon kunskap eller 

erfarenhet kring barn med flerfunktionshinder. Vilket får mig att inse att jag är precis så snabb 

att bedöma som författarna beskriver. Jag gissar mig bara till att en utomstående tycker att det 

är lite kommunikation på avdelningen Myran vilket kan vara en helt fel tolkning av mig, inser 

jag. Det här visar tydligt vilken problematik det ligger i en persons tolkning av en annan 

människa. Min tolkning påverkas av min egen förförståelse och mina fördomar. Med det 

menar jag att jag är utlämnad till mina egna känslor och min egen kunskap när jag tolkar en 

annan människa. I mitt arbete tolkar jag hela tiden barnens kommunikation och jag måste 

därför inse att jag inte kan undvika att göra en bedömning av barnen, det är något som sker 

automatiskt. Däremot ska jag vara kritisk till mina egna bedömningar eftersom det är mina 

känslor och min förförståelse som ligger till grund för dem. 

Dimbleby och Burton skriver att det måste finnas en anledning för att kommunicera.  

Kommunikation har alltid ett syfte men vi är inte alltid medvetna själva om vårt syfte. 

Författarna skriver om behov och syften som spegelbilder av varandra där behovet kommer 

inifrån och syftet är resultatet vi vill nå, alltså behovstillfredsställelsen (Dimbleby & Burton 

1995, s. 19). Kommunikation som begrepp är stort har jag förstått. Det ger mig en nästan 

hissnande känsla när jag tänker på hur viktig kommunikationen är för mänskligheten, för vårt 

sociala liv. Kommunikation är inte helt enkel utan faktiskt ganska komplicerat anser jag där 

mycket kan bli fel om det misstolkas. Jag anser att kommunikation faktiskt handlar om att det 

måste finnas en anledning för människan att kommunicera, vilket får mig att förstå hur viktig 

min roll som pedagog är. Om inte jag och mina arbetskamrater är lyhörda när barnen på 

avdelningen Myran kommunicerar medvetet eller omedvetet och ger dem bekräftelse kan det 
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gå så illa att de helt slutar kommunicerar. Deras sätt att kommunicera är begränsad och om de 

inte får respons för den kommunikation de utför finns det ingen anledning för dem att 

kommunicera. Kommunikation handlar om att en person, i detta fall en pedagog, ska reagera 

och tolka något en annan person, i detta fall ett barn på avdelningen Myran, kommunicerar. 

Sker ingen sådan reaktion eller tolkning sker heller ingen ömsesidig kommunikation enligt 

mig. Resultatet i det långa loppet är att barnen slutar att kommunicera. Jag menar att om ingen 

kommer när ett barn gråter finns det ingen anledning för barnet att gråta. Jag vill påstå att 

kommunikation är livsviktig, om ett barn inte blir bekräftat och sett bleknar barnets livslust. 

 

Den lyhörda pedagogen  

I mitt arbete som pedagog på avdelningen Myran handlar det ständigt om att tolka, reflektera 

och tolka igen. Jag får hela tiden vända och vrida på hur jag tolkar barnens sätt att 

kommunicera. Det handlar om att jag vill försöka förstå barnen och deras kommunikation 

men också över att förstå min egen roll i kommunikationen. Jag menar att det är en typ av 

forskning som konstant utspelar sig bland oss pedagoger på min arbetsplats. En forskning om 

barnets egna medvetna eller omedvetna kommunikation med oss pedagoger och varandra 

samt min egen roll som pedagog och samtalspartner.  

Patel och Davidsson menar att hermeneutik handlar om att tolka mänskliga handlingar och att 

det är ett kvalitativt tolkningssystem. De påpekar att det går att förstå en människa genom att 

tolka en människas handlingar. Inom hermeneutiken använder sig forskaren av sig själv som 

en del i forskningen. Genom sin egen förförståelse, empati och medkänsla försöker forskaren 

förstå den andra. Ett typiskt hermeneutiskt förhållningssätt är att pendla mellan att inta den 

andres synvinkel och sin egen synvinkel för att få fram en bra förståelse av problemet. En 

hermeneutiker försöker även se helheten i problemet genom relation till delarna och pendlar 

sedan mellan helhet och del för att på det viset få en så stor förståelse som möjligt. Det finns 

inte ett bestämt svar i den hermeneutiska tolkningen utan det är mer något som ständigt växer 

och utvecklas genom det unika i varje tolkning. Forskaren kan själv framföra vilken tolkning 

som uppfattas som den bästa just för denne (Patel & Davidsson 2011, s. 28-30). Jag menar att 

det är viktigt att se från bägges synvinklar i ett kommunikationsdilemma. Det krävs också att 

se både delar och helhet för att få en förståelse över problemet. Det är lite som att lägga ett 

pussel, varje bit behövs för att hela bilden ska bli synlig. Att inte kunna få ett bestämt svar på 

problemet kan kännas frustrerande anser jag men jag måste förstå att det är så. Jag kan aldrig 



 

22 
 

veta om jag tolkar rätt men genom att använda ett hermeneutiskt tolkningssätt som metod kan 

jag komma närmre sanningen anser jag.  

Winlund och Rosenström Bennhagen skriver om det utsatta liv personer med grav 

utvecklingsstörning med flerfunktionshinder befinner sig i. Det är andra människor som 

bestämmer över deras liv. De är utlämnade till andra personers empati, kunskaper, förståelse 

och lyhördhet och det är detta som ligger till grund för hur de blir behandlade och bemötta.  

De kan inte själva verbalt tala om vad de vill ha, hur de känner och vad de förstår eller inte 

förstår. De kan inte berätta sin livshistoria eller planera framåt i tiden. De kan möjligen 

kommunicera hur de känner sig och vad de upplever i ett här och nu perspektiv med hjälp av 

till exempel sitt kroppsspråk (Winlund & Rosenström Bennhagen 2004, s. 13).  

Det är viktiga aspekter författarna tar upp och något jag som pedagog verkligen tar till mig. 

Som pedagog tar jag beslut och bestämmer över en annan människas liv. Barnen på Myran 

lever i ett utsatt liv och det är jag, en av pedagogerna som är med och styr över hur de blir 

bemötta och behandlade. Det är en svår roll jag tar på mig när jag ska vara den som tolkar en 

annan människas innersta känslor. Jag tänker på situationen när Michelle och jag ligger på 

mattan. Michelle börjar gnälla och jag tolkar det som tristess. Jag vet av erfarenhet att hon 

gärna leker med babygymet och pianot och låter henne därför välja mellan de två. Min 

intention är att det ska bli bra för Michelle och hon blir till synes nöjd där hon ligger och leker 

med babygymet. När jag ser tillbaka på situationen kan jag se att jag valde en enkel väg ut. 

Jag visste egentligen inte vad Michelles gnäll betydde, hennes sätt att kommunicera, men jag 

tolkade det som att hon var uttråkad. Det jag däremot visste var att hon brukar leka med 

babygymet och pianot. Hon fick välja mellan dessa två saker och gjorde efter min tolkning sitt 

val. Det är situationer som denna som sker hela tiden, varje dag på Myran som får mig att inse 

att jag måste reflektera noga över mina beslut. För att utveckla barnens kommunikation krävs 

att jag som pedagog inte hamnar i ett slentrianmässigt beteende utan att jag hela tiden utmanar 

och ifrågasätter mig själv och inte bara tar fram ett gammalt beprövat recept. Jag anser att i 

barnens utveckling krävs utmaningar och dessa utmaningar måste jag i mångt och mycket stå 

för. 

Jag som pedagog är den som tolkar barnets kommunikation. Jag har redan varit inne på att det 

är ett stort ansvar jag som pedagog tar på mig när jag tolkar en annan människa. För att jag 

ska ha möjlighet att tolka barnets kommunikation rätt krävs att jag är lyhörd, har stor fantasi 

och framförallt att jag har lite is i magen. Vi pratar ofta på min arbetsplats att vi har betalt för 
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att vänta. Vi måste vänta ut barnet, ge det tid att kommunicera, ge det en känsla av ”kan 

själv”.  Många gånger är det vi vuxna som har för bråttom och inte ger barnet tid att på något 

sätt kommunicera själv. Brodin skriver att en väsentlig del i det gravt utvecklingsstörda 

flerfunktionshindrade barnets kommunikation är hur vi tolkar barnets sätt att kommunicera. 

Hon skriver att det oftast krävs både fantasi och övertolkning från den som tolkar barnet. Hon 

påpekar att det finns en risk för att den vuxne tolkar för snabbt vilket i sådana fall lär barnet 

att vara hjälplöst och beroende. Det skapas en slags inlärd hjälplöshet (Brodin 1991, s. 71). 

Jag vill inte vara en pedagog som är med och skapar en inlärd hjälplöshet hos barnet men jag 

inser att det är mycket lätt att hamna i situationer där jag som pedagog i all välmening tolkar 

för snabbt och/eller tolkar fel. Det allra viktigaste är att jag tolkar barnet på något sätt anser 

jag. Att jag bekräftar det jag tror att barnet vill kommunicera är viktigare än att inte göra 

någon tolkning alls. För att återgå till händelsen där Michelle och jag ligger på mattan och jag 

tolkar Michelles gnäll som tristess kan jag konstatera att jag agerade genom att bekräfta 

Michelles gnäll. Jag kan ha tolkat fel men jag gjorde en tolkning och visade på det sättet att 

jag intresserade mig för Michelles kommunikation, hon som person och att hennes 

kommunikation är betydelsefull. 

Jag anser att för att vara en god pedagog krävs en oerhörd närvaro. Jag måste tolka barnets 

kommunikation och då krävs att jag befinner mig kroppsligt och själsligt nära barnet. Mina 

tankar kan inte vara någon annanstans. Barnpsykolog Margareta Öhman skriver i sin bok 

Empati genom lek och språk. ”Att arbeta med barn är att använda sig själv som verktyg. Det 

är det mest kvalificerade och grannlaga arbete man kan tänka sig.” (Öhman 2003, s. 54). Jag 

håller med författaren att jag använder mig själv som verktyg. Jag vill påpeka att det är ett 

fantastiskt sätt men också mycket tröttsamt. Att ge av hela sig själv i den ömsesidiga 

kommunikationen tar på krafterna. Jag menar att som pedagog vill jag barnen så väl, jag vill 

tolka dem rätt och visa dem stor respekt. I min berättelse skriver jag om hur pedagogen Jonna 

hanterar situationen med Kim. Kim som av någon anledning skriker, slår och biter sig själv. 

Situationer som denna har jag befunnit mig i många gånger. Det väcker många känslor inom 

en själv anser jag. Då kommunikationen helt handlar om att tolka barnet känns det som ett 

misslyckande att barnet får ett utbrott liknande det som Kim får. Jonna använder sig själv som 

verktyg anser jag. Hon gör allt hon kan för att Kim ska sluta göra illa sig själv. Hon sätter 

även ord på hans känslor då hon säger att hon ser att han är arg men att han inte får göra illa 

sig själv eftersom det gör ont på honom då. Jonna blir biten av Kim, hans sätt att 

kommunicera sin frustration när hon försöker hindra honom att slå sig själv. Förutom smärtan 
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känns det kränkande att någon gör illa en själv så som Kim gör mot Jonna när han biter henne. 

Jag vill påpeka att efter ett kommunikationsdilemma som detta är man som pedagog oftast 

väldigt trött psykiskt just för att man använder sig själv som verktyg. 

”Den kloke talar till barnen. Den vise lyssnar till dem.” skriver Öhman i sin bok. Hon menar 

på att ett barns beteende är kommunikation och genom att pedagogen lyssnar till och förstår 

den kommunikationen stimuleras barnets kommunikativa utveckling. Barnets självkänsla 

stärks i och med pedagogens bekräftelse (Öhman 2003, s. 183). På avdelningen Myran 

handlar pedagogens uppdrag om att lyssna till barnen anser jag. Lyssnandet består i att känna 

av och tolka barnets beteende som är deras sätt att kommunicera. I min text under kapitlet 

kommunikation skriver jag att jag tycker kommunikation är livsviktig. Jag menar på att om ett 

barn inte blir bekräftat bleknar dess livslust. Det handlar om att barnet behöver få bekräftelse i 

sitt sätt att kommunicera för att kunna utvecklas i sin kommunikation men även för att 

utveckla sig som person. 

Jag anser att jag kommer väldigt nära barnen på avdelningen Myran. De är utlämnade till oss 

pedagoger vilket gör att vi får känslosamma band till dem anser jag. Mycket i vår verksamhet 

handlar om ett vårdande men vi har också ett uppdrag att följa Läroplan för förskolan Lpfö 98 

Reviderad 2010 där barns lärande är i fokus (Skolverket 2010). Öhman påpekar att det berikar 

barnets utveckling att knyta an till pedagogerna på förskolan. Hon menar att banden till 

föräldrarna är djupt känslomässiga. Banden till pedagogerna är också personliga men stärker 

barnets självkänsla och kompetens på ett annat sätt enligt författaren. Pedagogerna bekräftar 

och uppmuntrar barnet i dess strävan att utvecklas och kan även vara ett stöd för föräldrarna i 

svåra situationer (Öhman 2003, s. 17-18). Avdelning Myran är speciell om man jämför med 

andra avdelningar. Barnantalet är lågt och vi har en stor personaltäthet. Barnen har stora 

vårdbehov och behöver hjälp i sitt dagliga liv. Banden mellan pedagog och barn blir på detta 

sätt starkare än på en annan avdelning. Däremot kan våra band aldrig bli så starka som de 

mellan föräldrar och barn. Vi pedagoger är anställda för att uppmuntra barnen till en 

nyfikenhet till lärande som ska sträcka sig livet ut. Vårt uppdrag är att ha en pedagogisk 

verksamhet där barnets kompetens tas till vara. Även om jag har känslosamma band till barnet 

är jag en professionell pedagog som utför mitt arbete efter pedagogiska tankesätt och 

riktlinjer. Jag anser att föräldrarna har den bästa kunskapen om sitt barn och att våra 

respektive kunskaper kring barnet är viktiga i vårt gemensamma mål att se till barnets 

utveckling. Öhman tar upp i sin bok att förskolan är ett komplement till hemmet. Hon menar 

på att förskolan kan bli en viktig del i föräldrarnas nätverk runt sitt barn. Det krävs ett gott 
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samarbete och en ömsesidig respekt för varandras kompetenser där det är förskolans ansvar 

att öppna upp för detta samarbete (Öhman 2003, s. 16-17). Vi pedagoger är en viktig del i 

föräldrarnas nätverk runt sina barn anser jag. Många gånger är vi de första personerna som 

föräldrarna lämnar sina barn till. Jag har många gånger upplevt att föräldrarna känner en 

lättnad att få lämna barnen till oss. Deras liv har sedan barnet kommit till världen varit kantat 

av oro. Vi pedagoger har en stor kompetens runt olika funktionshinder och ser inget konstigt i 

deras barns funktionshinder vilket får föräldrarna att känna sig trygga. I förskolans läroplan 

står det att ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska 

därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.” (Skolverket 2010, s. 13). 

Det är viktigt, vill jag påpeka, att vi på avdelningen Myran ska komplettera hemmet och inte 

tvärt om. Föräldrarna har det största ansvaret över sina barn. Vi pedagoger får aldrig ta över 

föräldrarollen utan vi är och ska vara ett komplement till hemmet där vi står för en pedagogisk 

verksamhet som styrs av förskolans läroplan. 

Föräldrarna till barnen på Myran lever i en sorg där var och ens sorg kan visa sig på olika sätt. 

Sorgearbetet kan också ha nått olika långt hos olika föräldrar. Det krävs att vi pedagoger 

möter föräldrarna med respekt och skapar ett förtroende som gynnar alla parter. Professor i 

specialpedagogik Henning Rye skriver i sin bok Samspel, kommunikation och utveckling – 

barn i behov av särskilt stöd om föräldrarnas förmåga till en meningsfull kommunikation, 

interaktion och kontakt med sitt funktionshindrade barn. Han menar att det har med 

föräldrarnas livssituation, egna erfarenheter som barn och inte minst barnets förutsättningar 

för att delta i en meningsfull kontakt. Flerfunktionshindrade barn med en grav 

utvecklingsstörning har ofta en minskad förmåga att utveckla kommunikation och interaktion 

menar författaren. Det leder ofta till att föräldrarna upplever en hjälplöshet och att den 

känslomässiga anknytningen blir svagare. Det kan gå så långt att föräldrarna hamnar i en 

depression och blir känslomässigt avvisande mot sitt barn. Det kan också bli precis tvärt om 

att föräldrarna blir överbeskyddade och vill förhindra allt som kan vara obehagligt för barnet. 

De kan lägga ner all sin tid och energi för att tillgodose barnets behov (Rye 2009, s. 30-31). 

Jag har mött både den avståndstagande föräldern och den överbeskyddade föräldern i mitt 

arbete med flerfunktionshindrade barn. Jag förstår att båda föräldrasorterna försvårar barnets 

självkänsla och utveckling till kommunikation. Som pedagog är det som att balansera på en 

slak lina när jag möter en förälder som är avståndstagande eller en förälder som är 

överbeskyddande. Jag måste på ett klokt sätt förmedla min pedagogiska syn på barnets 
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kommunikation och lyfta fram det positiva. Jag får inte försköna utan måste vara saklig, anser 

jag. Jag får inte ge föräldrar hopp som aldrig kan uppfyllas men heller inte uttrycka mig som 

om att det inte finns kommunikativa utvecklingsmöjligheter hos deras barn. Vid två olika 

tillfällen har två pappor uttryckt sin största dröm. Deras dröm är detsamma, nämligen att deras 

barn någon gång ska springa emot dem och ropa – Pappa! Det här är något som de flesta 

föräldrar tar för givet men som föräldrarna på avdelningen Myran aldrig får uppleva hos sina 

barn med flerfunktionshinder. 

 

Kunskaps teorier 

Jag funderar över vilka kunskaper jag och de andra pedagogerna har som är oss till hjälp i vårt 

arbete med barnen på avdelningen Myran. Alla utom en i arbetslaget har en 

barnskötarutbildning eller förskollärarutbildning vilket ger oss med utbildning en teoretisk 

kunskap. Jag och mina arbetskamrater har lärt oss hur vi till exempel ska lyfta barnen på bästa 

sätt ur och i deras specialstolar vilket är en annan sorts kunskap. Sedan finns magkänslan, en 

kunskap som är svår att definiera. En kunskap som enligt mig är viktig och har stor betydelse 

för hur det kommunikativa mötet mellan barn och pedagog fungerar.  

Idéhistoriken Bernt Gustavsson skriver i sin bok Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i 

historisk belysning om tre olika kunskapsformer, episteme, techne och slutligen fronesis. Han 

beskriver episteme som en vetenskaplig kunskap. Denna kunskap framställs genom forskning 

och kan således förändras genom nya upptäckter (Gustavsson 2000, s. 35). Jag anser att vi 

använder oss av vetenskaplig kunskap, episteme, på vår arbetsplats men jag vill påpeka att det 

inte finns mycket litteratur som passar in på vår verksamhet. Forskningen är enligt min 

mening begränsad vad gäller kommunikation med barn på en tidig utvecklingsnivå med 

flerfunktionshinder vilket gör att vi har några få vetenskapliga teorier att utgå från. Både 

utbildningen för barnskötare och förskollärare behandlar ämnet barn i behov av särskilt stöd 

men den fördjupade kunskapen om barn med en grav utvecklingsstörning och 

flerfunktionshinder existerar inte, anser jag.  

Gustavsson skriver att techne är en praktisk kunskap, en kunskap som vi har i händerna och 

som vi har användning för i den praktiska verksamheten. Det är en kunskap om att veta hur 

något ska göras men även en förståelse över det man gör (Gustavsson 2000, s. 101-105). Som 

pedagog kan jag konstatera att mycket av det jag gör under en dag på förskolan har med 
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praktisk kunskap att göra. Jag har redan skrivit om kunskapen hur vi lyfter barnen ur och i 

deras respektive specialstol. En annan praktisk kunskap är hur jag som pedagog matar ett barn 

som inte själv kan hålla i skeden. Jag vet hur jag ska hålla skeden, jag vet hur mycket mat det 

ska vara på skeden och jag vet hur jag ska stoppa in den i barnets mun. Det handlar inte bara 

om att jag vet hur jag gör utan att jag har en förståelse över det jag gör när jag matar ett barn.  

Gustavsson beskriver fronesis som en kunskap där den praktiska klokheten står i centrum. 

Han förklarar att fronesis är en kunskap som i huvudsak lärs genom erfarenheter av livet självt 

och inte genom undervisning och utbildning. Fronesis är en kunskap som finns i vår kropp, 

som vi själva har inkorporerat i oss. Den kan inte försvinna ifrån oss och vi kan heller inte 

glömma bort den. Den praktiska klokheten kommer till användning i konkreta och praktiska 

situationer. Fronesis handlar om att kunna göra kloka bedömningar, kunna se möjligheter, ha 

förmågan att kunna räkna med det obekanta och till sin hjälp använda sig av fantasi och 

känslighet i olika situationer. Författaren påpekar också att praktisk klokhet handlar om en 

moralisk hållning där den kloke kan skilja det lämpliga från det olämpliga. Det handlar om en 

social förmåga som är starkare än vanlig regelklokhet. Han beskriver att det är en hjärtats 

dygd snarare än huvudets (Gustavsson 2000, s. 159-212). Jag kallar det för magkänsla men 

vill kanske förtydliga det till en fysisk och psykisk känsla. En känsla där både kropp och själ 

samarbetar och det är efter den känslan jag handlar. Det här är en kunskap som jag tycker är 

svår att beskriva men jag vill påpeka att det är med hjälp av denna kunskap som jag i första 

hand bemöter barnen i olika situationer på avdelningen Myran.  

Jag tycker att alla tre kunskapsformer är viktiga och de går i varandra anser jag. Den 

vetenskapliga kunskapen, episteme, talar om för mig vad forskningen kommit fram till runt 

kommunikation och barn med flerfunktionshinder på tidig utvecklingsnivå. Det här ger mig 

ett verktyg som jag kan ha användning för i min tolkning av barnens kommunikation. Techne, 

den praktiska kunnigheten behöver jag också bemästra. Genom att ha kunskap över hur ett 

barn ska sättas i sin specialstol ser jag till att barnet har de bästa förutsättningarna till lärande 

då det sitter bra och kan koncentrera sig på det som sker och inte störs av smärta på grund av 

felaktigt sittande. Praktisk klokhet, fronesis, får mig att handla klokt och lyssna till mitt hjärta.  

Fronesis är en av de allra viktigaste kunskaperna som jag kan använda mig av i de 

kommunikativa mötena på avdelningen Myran och det är utifrån min praktiska klokhet som 

jag tolkar barnens kommunikation och därefter agerar. Enligt mig är det viktigt vid 

rekrytering av personal att man beaktar både den praktiska klokheten och den vetenskapliga 

kunskapen hos den sökande. Praktisk klokhet är en kunskap som jag prioriterar högt. 



 

28 
 

Vetenskaplig kunskap kan förändras men praktisk klokhet består anser jag. Med det menar jag 

inte att utbildning är oviktigt utan jag menar att utan praktisk klokhet minskar pedagogens 

kompetens väsentligt.  

Filosofen Christian Nilsson skriver i boken Vad är praktisk kunskap? om när vi hamnar i ett 

dilemma. Han menar att det är i en sådan situation vi behöver använda oss av fronesis. Det är 

i relation till en konkret handlingssituation som fronesis existerar och frågan är hur vi ska 

handla i just den situationen i det dilemmat (Nilsson 2009, s. 48).  Min berättelse tar upp flera 

dilemman kopplat till kommunikation och där var och en av oss pedagoger handlar i den 

konkreta situation vi befinner oss i. Pedagogen Ebba visar tydligt enligt mig att det är fronesis 

hon använder sig av när hon i matsituationen med Charlie handlar som hon gör. Hon använder 

sig av sin sociala förmåga, sin fantasi och ser möjligheter vilket skapar en situation där 

Charlie får välja vilken sorts yoghurt han vill äta.  

 

 Lek, lärande, samspel och inflytande 

I förskolans läroplan står det att leken är viktig och främjar barns utveckling och lärande. Det 

står att leken stimulerar bland annat fantasi och kommunikation hos barnet (Skolverket 2010, 

s. 6). Leken står för det lustfyllda lärandet anser jag och har en stor del i förskolan. Jag vill 

påpeka att leken precis som kommunikationen inte är lätt och självklar på avdelningen Myran. 

Barnen kan inte själva ta sig till en leksak, de kan inte tala om vad de vill leka eller vad de vill 

leka med. Brodin skriver att den vuxne har en viktig roll i leken för barn på tidig 

utvecklingsnivå med ytterligare funktionshinder. Barn med flerfunktionshinder behöver stöd 

av en person som kan erbjuda dem leksaker och aktiviteter då de inte leker själva och har 

svårt att ta egna initiativ. Hon påpekar att lek, kommunikation och utveckling har en nära 

relation till varandra.  Leken i sig kan vara ett sätt att samspela, där den sociala processen står 

i första rummet men där också inlärning, kommunikation och träning av olika funktioner 

ingår (Brodin1991, s. 92-94). I min berättelse skriver jag att Michelle leker aktivt med 

babygymmet. Jag visste genom min förförståelse att babygymmet är något som Michelle 

verkar uppskatta att leka med. Min tolkning av hennes kommunikation, hon tystnade när hon 

fick känna på babygymmet, var att hon själv kommunicerade att hon ville leka med 

babygymmet. Michelle leker själv och det finns inget samspel oss emellan just i 

leksituationen. Däremot använder hon sin kropp aktivt vilket tränar bland annat hennes 

kroppskontroll och muskler. Winlund och Rosenström Bennhagen menar att få använda sin 
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kropp på ett positivt sätt där den flerfunktionshindrade personen sträcker sina muskler och 

leder motiverar personen och är något bra som ska lyftas fram (Winlund & Rosenström 

Bennhagen 2004, s. 205). Jag menar att det inte finns något samspel mellan Michelle och mig 

i leksituationen. Hon leker själv och är till synes nöjd med det. Det är viktigt, anser jag, att 

barnen får klara sig på egen hand en stund. Barnen på avdelningen Myran är beroende av 

andra människor och kommer så att vara resten av sina liv därför vill jag påpeka att dessa 

stunder av självständigt lekande behövs. Winlund och Rosenström Bennhagen skriver att 

sysselsätta sig på egen hand är en del i att utveckla sin självständighet (ibid s. 196-197).  

Lek handlar mycket om glädje anser jag. I min berättelse skriver jag om hur Kim från att ha 

skrikigt och slagit sig själv ändrar sitt beteende när han får gunga i hängmattan. All frustration 

är som bortblåst och han skrattar där han ligger och gungar. Gunga är något som de flesta 

barnen på avdelningen Myran verkar uppskatta. Winlund och Rosenström Bennhagen menar 

på att upprepningslekar som till exempel gunga ger den flerfunktionshindrade personen en 

igenkännande glädje och förväntan. Det är samma sak som upprepas gång efter gång utan 

större förändring vilket får barnet att känna igen sig (Winlund & Rosenström Bennhagen 

2004, s. 203).  

Öhman påpekar i sin bok att sagoberättande för barn ger dem en inblick i existentiella frågor 

och att berättandet stärker barns empatiska förmåga. En saga ska inte läsas utan berättas anser 

författaren. Samspelet mellan lyssnaren och berättaren är viktig och det är i samspelet som 

sagan skapas. Barn kan lätt identifiera sig med den goda i sagan, den goda som utsätts för 

prövningar men som det i sagan alltid finns hopp för (Öhman 2003, s. 150-151). I min 

berättelse skriver jag om pedagogen Karin som med stor inlevelse berättar en saga för Love 

och Michelle. Love verkar leva sig in i sagan då han är nära till tårar och hans mungipor pekar 

ner när Karin berättar hur gumman i sagan schasar iväg katten. Jag tycker det är fantastiskt att 

Love kan kommunicera sina känslor på sitt sätt. Det visar på hur viktigt det är att erbjuda 

sagoberättande även för ett barn som är blind och även har andra funktionshinder. Vi kan på 

detta sätt stärka Loves empatiska förmåga menar jag. Jag håller även med om att Love genom 

sagan får en inblick i existentiella frågor som sagan behandlar. Love får även höra en mängd 

ord och begrepp när Karin berättar. Han får känna på de konkreta materialen som hör till 

sagan vilket ger berättelsen utöver allt annat även en taktil upplevelse. Love delar stunden 

med Michelle och Karin vilket ger en känsla av gemenskap och där ett samspel skapas anser 

jag. Jag ser sagoberättandet som en fantasieggande lek där samspel och lärande ingår. 
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Lärandet som sker hos barnen på avdelningen Myran kommer i små steg, men det kommer, 

anser jag. Som pedagog måste jag förstå var ungefär barnen befinner sig i sitt lärande för att 

jag ska kunna ge dem utmaning på rätt nivå. Forskaren, pedagogen och visionären Lev. S. 

Vygotskij skriver i Tänkande och språk om sin syn på lärandet. Han använder sig av 

begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”. Den närmaste utvecklingszonen är det som finns 

mellan det barnet kan själv och det som barnet kan med hjälp av en annan person. 

Utmaningen hamnar på det här sättet på en lagom nivå där barnet nästan kan själv (Vygotskij 

1999, s. 323-333). I min text har jag tagit upp att den vanligaste kommunikationen hos barnen 

på avdelningen Myran är den omedvetna kommunikationen som kommer från den naturliga 

reaktionen, en omedveten reaktion på ett behovstillstånd. För att ännu en gång gå tillbaka till 

situationen i min berättelse där Michelle ligger på mattan och gnäller vill jag tydliggöra hur en 

utveckling i kommunikationen kan ske. Michelle gnäller vilket är en reaktion på något, jag 

lyssnar på hennes gnäll och bekräftar hennes ljud med både tal och handling. Om Michelle får 

gehör varje gång hon gnäller kommer hon tillslut att medvetet gnälla för att få 

uppmärksamhet. Hon lär sig att kommunicera på en medveten nivå. Jag anser att Michelle 

först är på en utvecklingsnivå där hon själv är omedveten om sin kommunikation men genom 

att föra in henne till den närmaste utvecklingszonen skapar vi utrymme för lärande. Genom att 

vi pedagoger är lyhörda och reagerar varje gång Michelle gnäller får hon hjälp att ta sig vidare 

till nivån där hon själv kan styra sin kommunikation. 

Lärande handlar om att utvecklas anser jag. För att barnen på avdelningen Myran ska 

utvecklas och lära sig mer måste vi pedagoger se möjligheter och inte hinder på grund av 

deras flerfunktionshinder. Winlund och Rosenström Bennhagen menar att det är viktigt att se 

vad personerna faktiskt klarar och inte fastna i allt de inte klarar. De påpekar att det är lika 

viktigt för alla människor att få utvecklas oavsett funktionshinder eller ej. Genom att utgå från 

de förmågor den flerfunktionshindrade personen har kan denne lära sig att använda sina 

förmågor i fler situationer vilket kan öka på lärandet på den nivå där personen befinner sig 

(Winlund & Rosenstöm Bennhagen 2004, s. 23-24). Jag reflekterade ovan hur Michelle 

genom den närmaste utvecklingszonen kan lära sig att kommunicera medvetet. Jag ser det 

som ett steg i Michelles lärande. En förmåga som Michelle har är att hon kan få fram ljud, 

hon kan gnälla. Om Michelle lär sig gnälla medvetet för att få uppmärksamhet kan den 

förmågan utvecklas så att hon kan använda den i fler situationer menar jag. En sådan situation 

är att hon genom sitt ljud kan kommunicera att hon vill ha mera. Med det menar jag att hon 

kan svara med sitt ljud när vi frågar henne om hon till exempel vill ha mera mat eller om hon 
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vill gunga mera när hon sitter i gungan. Granlund och Olsson skriver att det är viktigt för 

barnet att kunna kommunicera när det vill ha mer av något som det upplever som positivt. De 

skriver att barnet till exempel kan låta på ett speciellt sätt för att få mera (Granlund & Olsson 

1988, s. 21).  

Andras känslor och sina egna känslor är en kunskap som är viktig för barn att ha tillgång till 

skriver Öhman. Genom att arbeta efter ett förhållningssätt som präglas av empati och respekt 

är pedagogen en förebild för barnet påpekar författaren. När barnet får sin känsla erkänd blir 

barnet på samma gång bekräftad, ingen känsla är fel. På detta sätt lär sig barnet empati anser 

Öhman. Om pedagogen däremot nonchalerar eller tar avstånd från barnets känslor kan barnets 

känslor minimeras och de lär sig inte att förstå sina egna känslor. Detta i sin tur kan i värsta 

fall skapa ett barn utan empatiska känslor (Öhman 2003, s. 193-197). För mig känns det 

självklart att vi pedagoger ska föregå med gott exempel. Jag håller med författaren om att vi 

är förebilder och ska arbeta efter ett förhållningsätt byggt på empati och respekt. Jag anser att 

det är viktigt att barnen på avdelningen Myran får bekräftelse av oss när de visar sina känslor. 

Det är deras sätt att kommunicera hur de mår och känner. Genom vår bekräftelse lär de sig att 

förstå sina egna känslor. I min berättelse skriver jag om att pedagogen Jonna talar om för Kim 

att hon ser att han är arg men att han inte får göra illa sig själv eftersom det gör ont på honom 

då. Hon bekräftar hans ilska och genom det visar hon Kim att det inte är något fel på att vara 

arg. Däremot talar hon om för honom att han inte får slå sig själv, det agerandet är fel. Hon 

talar om varför, det gör nämligen ont på honom då. I min berättelse skriver jag också om när 

Michelle och jag sitter framför spegeln. När vi börjar gunga ler Michelle. Jag talar om för 

henne att jag ser att hon ler och att jag tror att hon tycker om att gunga. Genom detta bekräftar 

jag hennes leende som en kommunikation och hennes känsla av att hon tycker om att gunga.  

I min berättelse skriver jag att vi har KKK. Vi sitter tillsammans på en matta framför en stor 

spegel. Varje pedagog placerar barnet sittande framför sig mellan sina ben så att barnet kan 

stödjas på bästa sätt. Denna aktivitet innehåller lek, lärande och samspel enligt mig. Marianne 

och Christopher Knill är musikterapeuter och specialpedagoger samt de som utarbetat 

aktiviteten KKK. De skriver i Kroppsuppfattning, kontakt, kommunikation: aktivitetsprogram 

att KKK är ett hjälpmedel i arbetet med flerfunktionshindrade barn på tidig utvecklingsnivå. 

Genom aktiviteten och genom musiken som hör till stimuleras och utvecklas barnets 

språkförståelse och kroppsuppfattning. Aktiviteten ger barnet förutsättningar att förstå 

grundläggande begrepp och hjälpa dem att få kontroll över sina kroppsdelar menar författarna. 

Aktiviteten innebär nära kontakt, samspel och kommunikation mellan barn och pedagog 
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(Knill & Knill 1986, s. 3-11). För att återgå till min berättelse under KKK aktiviteten berättar 

jag om hur Kim skrattar och viftar med sina armar. Jag vill påpeka att Kim och pedagogen 

Jonna har ett positivt samspel som genomsyras av glädje under KKK aktiviteten om man 

jämför med situationen där Kim slår sig själv och även biter Jonna. Pedagogen Ebba sätter 

hela tiden ord på det som hon och Charlie gör. De har ett mycket fint samspel där Charlie 

söker Ebbas blick. Lekfullt kommunicerar de med blåsljud mellan varandra. Pedagogen Ulla 

och Maja har ett som jag tolkar det lugnt och tryggt samspel där Ulla genom att sätta ord på 

det hon gör och låta Maja klappa sin egen mage ger förutsättningar till lärande kring Majas 

kroppsuppfattning. 

Ett gott samspel handlar om närhet och ömsesidighet anser jag. Jag tänker på min berättelse 

där jag beskriver hur Rex försiktigt bankar på Maja samtidigt som han ger ifrån sig små ljud. 

Maja som är blind tycks lyssna på Rex ljud. Hon får hjälp av pedagogen Ulla att känna på 

Rex. Det här belyser enligt mig ett gott samspel mellan två barn där pedagogen är ett verktyg 

men även en del i samspelet. Samspelssituationer uppstår många gånger per dag på 

avdelningen Myran och speciellt mellan barn och pedagog. Brodin menar på att vardagliga 

situationer som till exempel vid blöjbyten eller andra vanliga rutiner uppmuntrar till samspel. 

Hon påpekar att det här är en leksituation som hon kallar den tidiga leken (Brodin 1991, s. 92-

93). Jag inser att en sådan vardaglig situation som blöjbyte betyder mycket ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Blöjbyte handlar inte bara om att se till att barnet får en ren blöja utan det handlar 

om samspel, kommunikation, lärande och lek. Samspelet sker i den fysiska närhet som ett 

blöjbyte innebär där den omedvetna eller medvetna kommunikationen från barnet lyfts fram 

av pedagogen. Genom att pedagogen benämner vad hen gör skapas möjlighet till lärande för 

barnet över exempelvis ord, begrepp och kroppsuppfattning anser jag. Stunden på skötbordet 

är ett ypperligt tillfälle till lek och samspel. Det jag bland annat tänker på är att klappa händer 

och fötter på barnet, leka titt ut och kittlas. Winlund och Rosenström Bennhagen skriver att ha 

trevligt tillsammans hör till njutningarna i livet. De påpekar att kittellekar och titt ut lekar 

skapar kontakt och utvecklar samspelsförmågan (Winlund & Rosenström Bennhagen 2004, s. 

202-203).  

Barnen på avdelningen Myran är som jag tagit upp flera gånger utlämnade till andra 

människor i mångt och mycket. Detta gör det extra svårt för dem att ha inflytande över sitt liv. 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation,” (Skolverket 2010, s. 12). Jag återgår ännu en gång till min berättelse och 
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situationen med Charlie som petar ut hallonyoghurten när pedagogen Ebba stoppar in skeden i 

hans gapande mun. Charlie uttrycker på sitt sätt att han inte vill ha hallonyoghurt. Äta vill han 

men han har en annan åsikt än Ebba om vad han ska äta. Genom att Ebba tar fram 

vaniljyoghurten och låter Charlie välja har hon gett Charlie möjlighet att påverka sin egen 

situation. Jag menar på att Charlie på detta sätt får inflytande över sitt liv, han bestämmer att 

han vill äta vaniljyoghurt och inte hallonyoghurt som Ebba serverade honom. Winlund och 

Rosenström Bennhagen anser att kunna uttrycka ja, nej eller mer är viktigt för 

självbestämmandet hos det flerfunktionshindrade barnet. De menar på att även en person med 

grav utvecklingsstörning kan visa vad de vill eller inte vill, vad de tycker om eller inte tycker 

om med sitt kroppsspråk eller minspel (Winlund & Rosenström Bennhagen 2004, s. 212). 

Enligt mig visade Charlie genom att peta ut yoghurten att han inte ville ha den, ett nej från 

hans sida. När Ebba lät honom välja mellan hallonyoghurt och vaniljyoghurt log han när Ebba 

höll upp paketet och sa vaniljyoghurt. Det tolkade Ebba som att Charlie svarade ja. Winlund 

och Rosenström Bennhagen skriver att det enklaste valet är att acceptera eller inte acceptera 

det som erbjuds. Svaret går att läsas av i kroppsspråk eller minspel. De menar att alla inte har 

begåvningsmässiga förutsättningar för att lära sig uttrycka sig på ett mer avancerat sätt en 

detta sätt. Det är svårare att välja mellan två alternativ än att acceptera eller inte acceptera. 

Om barnet ska göra säkra val ska det till en början välja mellan två mycket olika alternativ, ett 

alternativ som barnet tycker om och ett alternativ som barnet inte tycker om (ibid s. 214).  

Det författarna ovan skriver om får mig att tänka på Michelle och mig i min berättelse när vi 

ligger på mattan. Jag tolkar henne som om hon är uttråkad och ger henne två val till lekar, 

pianot eller babygymmet. Jag vet att hon tycker om båda därför tog jag fram just dem. Hon 

gjorde sitt val enligt min tolkning genom att sluta gnälla när hon fick känna på babygymmet. 

Hon har på detta sätt påverkat sin situation och likaledes haft inflytande över vad hon ska leka 

med. Om jag ska reflektera över det författarna ovan skriver borde jag tagit fram en leksak i 

taget. Michelle kunde då acceptera eller inte acceptera. Eftersom jag tog fram två leksaker 

samtidigt skulle jag inte tagit fram två saker som Michelle tycker om utan valt en sak som hon 

inte tycker om och en sak som hon tycker om för att Michelle skulle ha möjlighet till ett 

säkrare val och på sikt kunna öka sitt inflytande genom just säkra val. Brodin skriver att den 

som begär mer av något har med egen vilja gjort ett val. Hon menar att barnets egna initiativ 

är viktigt för barnets inflytande (Brodin 1991, s. 82). Det får mig att inse att det är viktigt för 

oss pedagoger att skapa situationer där barnets inflytande tydliggörs och barnet får känna att 

det är det som bestämmer över situationen. Begreppet mer kan användas i många situationer 
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anser jag. I matsituationer kan barnet genom kroppsspråk, miner eller ljud tala om utifall det 

vill ha mer mat. På samma sätt kan de tala om utifall de vill gunga mer i hängmattan, eller 

leka mer kittellekar på skötbädden. Det handlar, anser jag, om att pedagogen ska vara lyhörd 

och tolka barnets ”mera” vilket gör att även barn med flerfunktionshinder på en tidig 

utvecklingsnivå får ett inflytande över sitt liv genom att kunna tala om när det vill ha mer. 

 

Slutord 

Genom att skriva en essä om något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat har jag haft 

möjlighet att undersöka olika förutsättningar till kommunikation hos barn med 

flerfunktionshinder. Jag förstår nu vad det är för skillnad på den omedvetna och den medvetna 

kommunikationen. Den omedvetna kommunikationen är när barnet inte är medveten över att 

det kommunicerar. Barnet reagerar omedvetet med sin kropp på en känsla och sedan är det 

upp till oss pedagoger att tolka denna omedvetna kommunikation. Den medvetna 

kommunikationen hos barn på en tidig utvecklingsnivå innebär att barnet själv är medveten 

om att den genom sitt handlande kan kommunicera med andra men även här måste vi 

pedagoger tolka barnets kommunikation. Jag har genom de teoretiska perspektiven kunnat 

upptäcka att varje funktionshinder var för sig försvårar kommunikationen hos barnen på 

avdelningen Myran. Begreppet kommunikation har fått en ny innebörd för mig och jag inser 

att kommunikation inte enbart handlar om det verbala utan tvärtom att det handlar om 

gemenskap. Kommunikation är något man delar med någon eller några andra. Det är också så 

har jag förstått att det är bara en liten del av kommunikationen som är verbal. Den största 

delen av kommunikationen är icke verbal för alla människor och en stor del av den är 

omedveten. Barnen på avdelningen Myran kommunicerar till stor del omedvetet och icke 

verbalt. Däremot har deras flerfunktionshinder och den tidiga utvecklingsnivån de befinner 

sig på skapat en utsatthet för dem där de är helt beroende av omgivningens tolkningar av 

deras sätt att kommunicera. 

En viktig del för mig har varit att reflektera över mitt eget agerande som pedagog. Jag har 

kunnat vända och vrida på olika situationer med hjälp av den litteratur som jag använt mig av. 

Min personliga kunskap har fördjupats genom reflektionerna och teorierna vilket ger mig en 

större förståelse för barn med flerfunktionshinder och deras kommunikation. Det har 

dessutom gett mig en insikt över hur betydelsefull pedagogens roll är för att det ska bli någon 

kommunikation. För att lek, lärande, samspel och barns inflytande ska kunna möjliggöras 
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krävs en klok vuxen. Jag som pedagog är ett verktyg och ett väldigt viktigt sådant. Det krävs 

att jag är lyhörd, närvarande, respektfull, kritiskt reflekterande och sist men inte minst så 

måste jag ständigt använda mig av praktisk klokhet. Pedagogens roll i kommunikationen är att 

arbeta efter ett hermeneutiskt förhållningssätt. Tolkningen är det centrala i kommunikationen 

anser jag där pedagogen är den som tolkar och reflekterar över både sin egen och barnets 

kommunikation. Med hjälp av metoder som min erfarenhet, praktisk klokhet, praktisk 

kunskap och teoretisk kunskap ger kan jag som pedagog försöka tolka barnets kommunikation 

rätt. Jag anser att jag aldrig kan veta om jag tolkat rätt. Det finns inga säkra metoder som kan 

användas för att tolka kommunikationen hos barn med flerfunktionshinder på ett fullkomligt 

rätt och riktigt sätt. Kanske var det så att Michelle i min berättelse ville leka titt ut. Jag har 

inget svar på det och kommer heller aldrig att få veta det rätta svaret.  
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