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Syftet med denna studie var att undersöka skriftspråkslärande efter nybörjarstadiet, hos elever 
utan eget tal; med severe speech and physical impairment (SSPI) samt alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK). Frågeställningarna var följande:  

- Hur beskriver dessa elever själva sitt skriftspråkslärande? 
- Vilka fruktbara arbetssätt och miljöer för dessa elevers skriftspråkslärande finns 
dokumenterat i forskning? 

Metoderna innebar en livsberättelseintervju genom computer assisted personal interviewing 
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INLEDNING 
 
Att få ett liv utan att kunna tala är något som vem som helst av oss kan drabbas av när som 
helst. Därför är det inte så svårt för oss att förstå vikten av att då kunna skriva (och läsa). Min 
egen erfarenhet av en familjemedlems kamp för läs- och skrivkunnighet och vilken befrielse 
och glädje för oss alla då det lyckades, är drivkraften bakom valet av forskningsfält. Med 
hjälp av bokstäverna kan du kommunicera, röra dig i både ”reella” och i synnerhet ”virtuella” 
sammanhang, utvecklas vidare intellektuellt, emotionellt och socialt samt se realistiska 
yrkesmöjligheter i framtiden. Språk och tanke utvecklas i ett ömsesidigt samspel, varför det är 
viktigt att få egna möjligheter till expressiv kommunikation med sig själv och andra genom ett 
eget skapande skrivande. 
 
Ska det vara så att bara de barn som begåvats med särskilt goda förutsättningar t ex 
intellektuellt och språkligt samt med starkt stöd i hemmet, får chans att bli läs- och 
skrivkunniga? Är det rimligt att människor med det vi kallar normalbegåvning, förblir 
analfabeter i Sverige år 2010? Om detta handlar denna studie. 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Huvudsyftet är att undersöka skriftspråkslärande efter nybörjarstadiet, hos elever utan eget tal 
- med severe speech and physical impairment (SSPI) samt alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK). Delsyftet är att kartlägga och beskriva hur det ser ut i dag genom en 
kritisk analys av den redan befintliga kunskapsbildningen på fältet. Frågeställningarna är: 
 

-Hur kommer en person utan tal vidare i sin läs- och skrivutveckling, enligt 
henne/honom själv?  
 
-Vilka fruktbara arbetssätt och undervisningsmiljöer för dessa elevers 
skriftspråkslärande finns dokumenterade i forskning?  
 

Perspektiv 
 
Studien utgår ifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, med deltagarfokus (Haug, 1998). Ett 
medicinskt eller materiellt perspektiv kommer med behandlingar och lösningar inom det 
medicinska området, såsom Zascavage & Keefe (2007) uttrycker det: ”Disability medically 
prescribed is medically treated.” (s 33). Författarens val av den medicinska termen SSPI kan  
därför ifrågasättas. Orsaken till valet är av praktiska skäl eftersom det är kortfattat och 
innefattar personer som har denna funktionsnedsättning. Andra ord som beskriver personerna 
kan vara att de använder AKK och har omfattande motoriska funktionsnedsättningar. På 
engelska används även termen ”augmented speakers” (Myers, 2006, s 1).  
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De individuella förutsättningarna hos eleverna varierar vilket har framkommit i många studier 
(Malmqvist, 2001; Ferreira m fl 2007; Raghavendra & Oaten, 2007), därför inriktar jag mig i 
den här studien på elevens egna tankar om att läsa och skriva. Dessa ”voices of the students 
with SSPI” angavs som ett viktigt fält för framtida studier i Zascavage & Keefe (2007, s 41). I 
bakgrunden belyses undervisningen och de svårigheter och möjligheter som lärare och elever 
möter. I bakgrundens litteraturöversikt har även vissa källor medtagits gällande talande elever 
i behov av särskilt stöd för sitt skriftspråkslärande, i brist på studier gällande undersökningens 
grupp. 
 

BAKGRUND 
 
Att inte kunna tala men lära sig skriva och läsa är ovanligt. Att nå en läs- och skrivförmåga 
över de lägre årskursernas är ännu ovanligare (Dahlgren Sandberg, 2006).  Frågan är vem som 
behöver skriftspråket bättre än den som saknar talets gåva?  

Varför är forskningsfältet betydelsefullt? 
 
De personer studien fokuserar på har funktionsnedsättningen anartri, SSPI och använder AKK 
- alternativ och kompletterande kommunikationshjälpmedel.  

 
”The importance of acquisition of conventional literacy skills for students who 
use AAC cannot be overemphasized.” (Sturm m fl, 2006, s 21).  

 
Det är aldrig för sent att lära sig läsa och skriva, varför åldrarna på eleverna kan variera. 
Forskning visar att det emellertid är lättare ju tidigare personens läs- och skrivutveckling får 
stöd (Browning, 2002). I Sverige har studier gjorts inom det medicinsk-psykologiska 
paradigmet i psykologi (Dahlgren Sandberg 1998, 2006, Dahlgren Sandberg & Hjelmqvist 
1997, Larsson 2008) och logopedi (Ferreira, 2007; Ferreira m fl 2007). Dessa forskare 
beskriver framförallt de individuella förutsättningarna hos barnen samt i någon mån deras 
hemmiljö, men belyser inte lärandets miljö, innehåll och metoder i förskola och skola. Ett 
undantag är Dahlgren Sandbergs studie (1998) om school literacy environment som vi 
återkommer till nedan.  
 
En studie som lyssnat till de barn och ungdomar som inte kan tala, i fråga om IT, är 
Ringströms (2005). ”Det finns ett stort behov av att lyssna till dem, eftersom forskning inom 
IT-området som belyser deras perspektiv är obefintlig” (s 9). Eleverna i studien var mellan 
13-20 år och gick i grundsärskola eller rh-klass - klass för elever som har rörelsehinder. 
Resutatet visade att det allra viktigaste med IT för dessa personer var att få uttrycka sina 
tankar i skrift. Texterna som publicerats med författarnas godkännande var av reflekterande 
existentiell karaktär. Andra betydelsefulla användningsområden inom IT var kommunikation, 
skapande och spel. Ringström tar upp problemet med att endast 3 av 10 000 
högskolestudenter har rörelsehinder, motsvarande siffra är 27 av 10 000 elever i grundskolan. 
Ringström hänvisar till Holm och Sjöbergs studie (1999, i Ringström, 2005) som poängterar 
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att de som allra bäst behöver en högre utbildning för att ta sig ut på arbetsmarknaden, har 
svårast att få tillträde till universiteten.  
 
Inom ett något vidare problemområde gällande svensk pedagogisk forskning har jag funnit 
Malmqvists avhandling ”Lärande med rörelsehinder” (2001). Avhandlingen visar att den 
medicinsk-psykologiska forskningen dominerat och övertagits i pedagogiska situationer. 
Resultatet är låga förväntningar på barn med svåra rörelsehinder och i synnerhet om det 
föreligger ytterligare funktionsnedsättningar. Enligt Malmqvists studier är variationen i 
kunskap stor såväl på individ- som på undervisningsnivå, vilket var den viktigaste upptäckten 
i studien. Denna variation visar att lärande är en komplex process med mängder av faktorer 
som styr förutsättningarna. Undersökningsområdet måste därför studeras utifrån ett 
lärandeperspektiv (s 28). En slutsats ”visar eftertryckligt på behov av pedagogiska handlingar 
för att skapa goda förutsättningar för lärande.” (s 30). ”Av särskilt intresse är att undersöka 
framgångsrika undervisningsmiljöer där elever trots stora funktionshinder lär sig bra.” (s 34). 
Här ser jag grunden till min studie, som ett bidrag till den svenska kunskapsgenereringen på 
området skriftspråkslärande för barn utan eget tal.  
 

Är det möjligt att lära sig läsa och skriva utan eget tal? 
 
Talspråket är inte en avgörande grund för att utveckla skriftspråk. Foley (1993) kommer i 
stället fram till att det är den språkligt-lingvistiska förmågan som är avgörande. Datorernas 
inmarsch som ”frihetsmaskiner” (Roberts, 1988, i Myers, 2006), har avsevärt bidragit till att 
förenkla möjligheterna till självständig kommunikation. I en undersökning fann Smith (2003) 
att personer med SSPI föredrog att skriva framför att läsa, vilket även Ringströms visade 
(2005).  
 
Många tekniska hjälpmedel finns för ”canned”, alltså förprogrammerade meddelanden 
(Willard-Holt 1994, s 58). Barn liksom vuxna behöver frihet i att svara och tänka ut egna 
uttalanden. Deras uttryckssätt utan begränsningar blir att skriva. Skriftspråkets bokstäver är 
den enda vägen för dem att uttrycka tankar obehindrat (Willard-Holt 1994; Erickson & 
Clendon, 2009). Kan man inte hålla i en penna kan man diktera (Zascavage & Keefe, 2004). 
Avancerade skrivhjälpmedel finns emellertid nuförtiden (Fallon, Light, McNaughton, Drager 
& Hammer, 2004).  
 
Den här studien tar som sin grund den högteknologi som idag finns tillgänglig åtminstone för 
personer som använder AKK i den rikare delen av världen. För att kunna delta i läs- och 
skrivundervisningen förutsätts att eleven har välfungerande system för AKK. Exempelvis för 
att arbeta med och uttrycka bokstavsljud, stavelser, ord och meningar (Sturm m fl, 2006, s 
32). I USA uppgår antalet potentiella användare till 2 miljoner (American Speech-Language-
Hearing Association, 2005, i Wilkins & Ratajczak, 2009). Eftersom dessa elever utvecklas 
bäst genom inkluderande undervisning i ”mainstream classes” (Willard-Holt, 1994; Erickson 
& Koppenhaver, 1995) möter allt fler lärare nu utmaningen att anpassa sin undervisning till 
nya förhållanden (Wilkins & Ratajczak, 2009). De sistnämnda redogör för idéer och arbetssätt 
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i praktiken där AKK kan spela en utvecklande roll för läs- och skrivförmågan hos alla, både 
användaren av AKK och alla andra i klassen. Enligt ovanstående forskare är ”very little 
adaption needed” (Wilkins & Ratajczak, 2009, s 171). 
 
I USA startade forskningen på 1980-talet efter att en ung kvinna vädjat till en forskare vid 
namn Yoder - ”lär mig läsa”. Vid CLDS (Centre for Literacy and Disability Studies) vid 
University of North Carolina är mottot ”there´s noone too anything to learn to read and write” 
(CLDS, 2010). Erickson & Clendon får avsluta med  

“...the challenges are not insurmountable./---/ Research is being conducted that 
is demonstrating that beginning readers and writers who use AAC can emerge 
into conventional readers and writers all the way through their teenage years. 
But there is a great deal more work to do.” (2009, s 211). 

 
Nu över till varför elever med SSPI ännu inte fått möjlighet att ha utvecklat en god läs- och 
skrivförmåga, men först definitioner av viktiga begrepp. 
 

Begrepp och definitioner 
 
Denna studie fokuserar på fortsatt skriftspråkslärande hos elever med AKK/SSPI. Hur 
definieras dessa och andra betydelsefulla begrepp? Avsnittet kan bli nödvändigt att återvända 
till under den fortsatta läsningen. 
 
Literacy 
 
Det engelska begreppet ”Literacy” betyder ursprungligen att kunna läsa och skriva på ett valt 
språk, oftast modersmålet. Med det menas även att förstå läsandets och skrivandets 
användningsområden i vardagen. Literacy innebär att använda skrift aktivt och självständigt. 
Ortografiska meddelanden kan både sändas och mottagas (Harris & Hodges, 1995, i 
Beukelman, Mirenda & Sturm, 2005; Kullberg, 2008). Läsning är den process med vilken 
skriven text får mening. Som Erickson & Clendon uttrycker det “...literacy is defined quite 
simply as reading and writing to convey meaning.” (2009, s 197). Att skriva är att formulera 
ord till en text “a set of distinctive thinking processes which writers orchestrate during the act 
of composing” (Flower & Hayes, 1981, i Beukelman, Mirenda & Sturm, 2005). Literacy i sin 
ursprungliga betydelse, för en person med SSPI/AKK, ger inte bara ovanstående möjligheter 
utan underlättar också deltagande i kommunikation på olika plan. Exempelvis blir 
sofistikerade högteknologiska AKK-hjälpmedel tillgängliga, samt möjligheter för utbildning 
och yrkesliv öppnar sig.  
 
På vilken nivå ska man läsa och skriva för att anses läs- och skrivkunnig? UNESCO:s 
definition är att kunna ”skriva eller läsa en kort och enkel text om sin vardag” enligt 
Josephson i Kullberg, 2008. Enligt samma källa kan termen alfabetisering också vara möjlig 
här. Läs- och skrivförmåga står däremot inom forskningen för ”att läsa och skriva så att man 
både kan utveckla sin personlighet och hävda sig i arbets- och samhällsliv” enligt ovanstående 
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källa. Light & McNaughton (2009) beskriver ”advanced literacy skills” som att läsa och 
skriva för att lära (s 217). De specificerar sedan dessa färdigheter inom områdena läsförståelse 
och skrivförmåga. Kompetens är en annan möjlig översättning av literacy, enligt Josephson i 
Kullberg, 2008. Här kommer Kullberg in på ”det utvidgade textbegreppet” eller multimodala 
texter (s 29). En läsande person betyder här en aktiv och kritisk läsare som lärt sig om 
”Learning Literacy” och ”Visual Literacy” (s 29). Termen litterat ligger enligt Sundblad, i 
Kullberg 2008, nära literacy och betyder förändringar i sättet att tänka, lära och tala som är 
förutsättningar för att kunna delta självständigt i dagens samhälle. 
 
De två förhållningssätt till skriftspråkslärande som tidigare dominerat är det analytiska samt 
det syntetiska. Det förstnämnda var i grunden humanistiskt och utgick från helheter och 
innehåll, medan det sistnämnda naturorienterat och färdighetsinriktat (s 39 Kullberg, 2008). 
Den engelska beteckningen ”whole language” kommer av upphävandet av uppdelningen i två 
ämnen i amerikansk-engelskt språklärande: reading och language arts. Istället integreras de 
båda, vilket motsvaras av ämnet svenska i grundskolan i vårt land. Det senaste decenniet är 
forskare (Myrberg, 2003, i Swärd, 2008) överens om att kombinationer av synsätt inom 
läspedagogiken är att föredra. ”Läsmetoden visade sig ha ganska underordnad betydelse. 
Däremot spelar lärares kompetens en avgörande roll.” (Swärd, 2008, s 27). Myrberg 
framhåller vidare att ”det inte finns en enda läspedagogisk metod som passar alla elever, utan 
den skickliga pedagogen använder olika metodgrepp, möter individens behov samt arbetar 
systematiskt och strukturerat” (Swärd, 2008, s 29). 
 
Skriftspråks-lärandeprocesser för personer med SSPI/AKK har under senare år beforskats 
och vi vet nu mer om hur deras  läs- och skrivförmåga  kan bedömas  samt göra val av goda 
undervisningssätt. Ännu finns det dock inga tillgängliga ”… comprehensive literacy 
assessment or practice guidelines…” (Beukelman m fl, 2005). Ett material för att bedöma 
förmågan till word identification är under utarbetande (Erickson m fl 2007, 2008 i 
Koppenhaver, Foley & Williams, 2009). De faser som eleven (talande och utan tal) går 
igenom är fonetiska strategier (emergent literacy/early conventional stage), både fonetiska och 
ortografiska strategier (transitional stage) och automatiserad läsning (conventional/correct 
stage) (Sturm, 2005; Bentley, 2002; Nyström, 2008, s 145). Hoien och Lundberg (1999) 
beskriver de två sistnämnda stadierna alfabetiskt-fonemiskt och ortografiskt-morfemiskt. 
Erickson & Clendon (2009) vill istället för stadier hellre beskriva utvecklingen som ett 
”continuum” (s 197) med emergent, transitional och conventional literacy som överlappar 
varandra. En liknande variant är de fem dimensioner som samspelar i Lundberg & Herrlins 
(2005, s 9) modell  över läsutvecklingen: 
 
 
 
 

Fonologisk 
medvetenhet Ordavkodning Flyt i läsningen Läsförståelse Läsintresse 

 
 

1 3 5 7 

2 4 6 8 
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Elever med svårigheter att lära sig läsa och skriva hamnar i en nedåtgående spiral med 
undvikande av det svåra och allt mindre lästräning som följd (Stanovich, 1986, i Myrberg, 
2007).  

”En nedåtgående spiral innebär att en förmåga som är ett resultat av 
orsaksfaktorer i ett inledande skede i läsutvecklingen i fortsättningen orsakar 
nästa steg och därmed påverkar också den fortsatta utvecklingen av 
läsförmågan.” (Myrberg, 2007, s 75). 
 

Myrberg visar vidare med Skolverkets siffror att 17% av eleverna i år 2 misslyckats med sin 
grundläggande läsinlärning. Han varnar för strategierna att ” ’vänta och se’ ” och att ” ’vänta 
på läsmognad’ ”(s 75), i stället måste svårigheterna uppmärksammas tidigt. Elever med 
AKK/SSPI är högaktuella i detta sammanhang. 
 
Adams (1990) framhåller en komplex helhet där flera grundpelare samverkar samtidigt med 
varandra. Alla fyra pelarna måste finnas med vid läsning:  
 
1. kontext  
2. betydelse  
3. fonologi 
4. ortografi 
 
En elev med SSPI/AKK har sin egen unika utveckling på de tre förstnämnda områdena. ”This 
requires the accomodation of our particular instructional strategies to meet the specific needs 
of the individual learner, just as we would do for the non-disabled child with specific learning 
problems.” (McNaughton, 1993, s 71).  
 
Anartri 
 
Att helt sakna muntlig talförmåga för artikulation benämns anartri. Andra engelska termer är 
non-vocal eller non-verbal. Dysartri innebär möjlighet att uttrycka tal men med otydlighet 
(Larsson, 2008, s 2-3). SSPI betyder severe speech and physical impairment – omfattande 
funktionsnedsättningar inom tal och motorik. Här finns personer med cerebral pares bland 
andra. I denna grupp återfinns dokumenterade svårigheter att lära sig läsa och skriva 
(Koppenhaver & Yoder, 1992a i Beukelman m fl, 2005). AKK står för alternativ- och 
kompletterande kommunikation, på engelska augmentative and alternative communication-
AAC. På svenska används termen AKK-användare medan man på engelska använder 
benämningen augmented-speakers om personer som kommunicerar på dessa sätt. Ett annat 
begrepp som används om samma personer är att de har complex communication needs (CCN) 
(Clendon, Gillon & Yoder, 2005). Redan det lilla barnet använder AKK-system som innebär 
olika kommunikationssätt med bilder och symboler, då barnet ännu inte kan kommunicera 
med bokstäver. Picture Communication Symbols/PCS-bilder och blissymboler är två exempel 
(Larsson, 2008, s 21ff). SGD står för speech generating device. Här kan kombinationer med 
kommunikation utifrån bild, symbol, ord och bokstäver användas. Alternativa eller 
kompletterande kommunikationsstöd kan vara av high- eller low-techkaraktär. I det 
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förstnämnda fallet erbjuder datorer, styrsätt och programvara möjligheter till tillgång till 
kommunikation, läsande och skrivande (Beukelman m fl, 2005, s 352-353).  
 
I detta sammanhang kan jämföras med barn utan tal men med hörselnedsättning eller dövhet, 
som enligt Ferreira (2007) når längre i sitt skriftspråkslärande. Roos (2008, s 136) konstaterar 
att ”…de kan utveckla minnesstrategier och avkodningsstrategier för skrift som innebär en 
form av fonologisk analys utan att vara kopplat till ljudanalys.” Andra funktioner i hjärnan 
verkar uppkomma vid denna visuella och kinestetiska analys. Roos betonar vikten av 
mångfald av interaktiva och kommunikativa lärandeprocesser istället för färdiga pedagogiska 
program, vilket överensstämmer med andra forskares resultat (se avsnittet om ”Balanserat och 
mångfacetterat”). En visuellt orienterad didaktik skulle kunna ge fler elever bättre möjligheter 
att utveckla sin läs- och skrivförmåga, t ex elever med hörselnedsättning eller dyslexi 
(Leybaert, 2005 i Roos, 2008) eller SSPI/AKK – det sistnämnda är författarens tillägg. 
 

Hinder för läs- och skrivutveckling 
 
Som en forskare i USA uttrycker det: ”Teaching reading to students who are unable to speak 
is possibly the most challenging of all instructional tasks.” (Cumley, 2009). Vi behöver nu se 
vad som kan åtgärdas för att förbättra elevers skriftspråkslärande och undervisning, med god 
läs- och skrivförmåga som mål. Flera studier har kartlagt de hinder som finns för att elever 
med AKK/SSPI ska få en god läs- och skrivundervisning (Erickson & Koppenhaver, 1995; 
Zascavage & Keefe, 2004). Zascavage & Keefe sammanfattar dem i fyra barriärer: policy, 
practice, knowledge och attitude (2004, s 227). Dessa forskare identifierar dels bristande 
kunskaper och dels attityder av ”ableism” hos de professionella, som möter eleven på sin väg 
mot läs- och skrivförmåga. Med ableism menas ”an attitude that marginalizes and devalues 
the potential of an individual with a disability” (s 232). Förslag på hur barriärerna kan brytas 
är att lärare blir kompetenta inom IKT, inkludering i ”vanliga” klasser med maximalt 
deltagande för att nå kursplanemålen, fokusering på ”academics” och ”being vigilant of 
hidden agendas” (s 233). 
 
Attityder, värderingar och förväntningar  
 
Ett av många hinder ligger som ovan nämnts på attitydplanet (Zascavage & Keefe, 2004; 
Malmqvist, 2001). Såväl professionella som föräldrar uttryckte i de förstnämndas studie att 
det fanns en vedertagen norm att skriftspråkslärande inte var så viktigt för dessa elever.  
 

”The notion that literacy is unnecessary, lacking importance, and frivolous for 
students with SSPI, but important and meaningful for the able-bodied student 
population, is discriminatory and reflective of an ableist mindset.” (Zascavage & 
Keefe, 2004, s 231). 
 

Termen ”ableism” kan jämföras med andra förtryckarsystem som rasism och sexism, och 
definierades på 90-talet (Rauscher & McClintock, 1997, i  Zascavage & Keefe, 2004, s 231).  
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Föräldrars prioriteringar och förväntningar har studerats av flera forskare som Browning 
(2002) granskat. Hur formas föräldrars attityder? Här kommer vi över på de förväntningar 
från vårdens sida som gör intryck på föräldrarna som sedan överför dem till sitt barn 
(Browning, 2002). Vid sammanförande av dessa tankar med resultaten i Malmqvists 
avhandling framstår en fråga tydligt: Hur ska föräldrar kunna tro på och stimulera en läs- och 
skrivutveckling hos sitt barn när de påverkats av negativa bilder om barnets begränsningar, 
grundade i ett medicinskt-psykologiskt paradigm? (Malmqvist, 2001, s 26). Låga 
förväntningar på barnet ger en negativ inverkan på hans/hennes redan komplicerade 
skriftspråkslärande och kan i slutändan leda till en självuppfyllande profetia av begränsad läs- 
och skrivförmåga (Light & McNaughton, 1993). Browning (2002) ser här frågan om hur 
föräldrars förväntningar formas som ett framtida forskningsfält. Hur arbetsterapeuter ser på 
skriftspråkslärande hos individer med fysiska funktionsnedsättningar, är ytterligare en 
forskningsfråga (Browning, 2002). 
 
Begränsade möjligheter till läs- och skriverfarenheter  
 
I Dahlgren Sandbergs (1998) studie om school literacy environment ingick 35 barn utan eget 
tal, med två jämförelsegrupper: 22 barn med intellektuell funktionsnedsättning samt 35 utan 
någon funktionsnedsättning (varav 28 var förskolebarn). Läs- och skrivkunniga var 10 av de 
barn som var icke-talande (28,5%) och 15 av de barn som hade intellektuella 
funktionsnedsättningar (68,2%). Dahlgren Sandberg (1998) kommer vidare fram till att bara 
10% av barnen med AKK/SSPI valde någon läsaktivitet under sin skoldag. I de andra två 
grupperna valde 72% av de barn som inte hade någon funktionsnedsättning och 50 % av 
barnen som hade intellektuell funktionsnedsättning läsaktiviteter dagligen. I fråga om egen 
läsning varje dag var resultatet 3% av barnen med AKK/SSPI, 39% bland barn som inte hade 
någon funktionsnedsättning och 40% av barnen som hade intellektuell funktionsnedsättning. 
Lärarna fick ange tiden som ägnades åt läsundervisning och barnen med AKK/SSPI fick 
signifikant mindre tid än båda de andra grupperna. Samma resultat visades för 
skrivundervisningen. Dahlgren Sandbergs studie visade alltså att tidsmässigt ägnade sig dessa 
elever avsevärt mindre åt skriftspråkliga aktiviteter, vilket även följande studier visar. 
 
I en skola i USA deltog eleverna med AKK/SSPI i läs- och skrivundervisning endast 2% av 
sin totala undervisningstid (Beukelman m fl, 2005, s 328). För tjugo år sedan fick elever med 
AKK begränsad undervisning på läs- och skrivområdet (Koppenhaver & Yoder, 1993). 
Skrivande var dessutom lika med övningar i stavning och att skriva av ord. De beskriver 
vidare hur lite tid som lades på läs- och skrivundervisning för eleverna. Erickson pekar på det 
viktiga faktum att elever med SSPI och lättare kognitiv funktionsnedsättning kan ha gått 9 år i 
skolan med ”no literacy learning success” (Erickson, Clendon, Abraham, Roy & Van de Carr, 
2005, s 53).  
 
Dahlgren Sandberg (1998) konstaterar att det i gemensamma lässtunder med föräldrarna var 
barnets passiva roll som skiljde sig från övriga barns (gruppen utan funktionsnedsättningar 
och den med intellektuella funktionsnedsättningar). Barnen med SSPI/AKK visade 
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överhuvudtaget lägre grad av intresse för skriftspråkliga aktiviteter. Min studie riktar sig mot 
vidare skriftspråksutveckling, men innan konventionellt skriftspråkslärande kan börja är 
grunden att tidigt ge barnet en rik period av ”emergent literacy” (Erickson m fl 2006). Samma 
forskare framhåller att  
 

”Evidence continues to accumulate suggesting that reading outcomes for 
individuals who use AAC are less related to the severity of their disabilities than 
to the nature of the activity and participation restrictions placed on them, 
especially those that affect literacy experiences.” (Beringer & Gans, 1986 i 
Erickson m fl, 2006, s 317)  

 
Grunden till läslusten läggs här, vilken vi nedan ska finna vara en viktig faktor för vidare 
läsutveckling. En studie visade att skolbiblioteket hade besökts av alla läsande barn, men inte 
av alla barn som inte kunde läsa (Dahlgren Sandberg, 1998, s 43). Eftersom det finns många 
grundläggande behov att tillgodose som tar mycket tid i anspråk, blir tiden som blir över till 
mindre prioriterade behov alltför knapp (Larsson, 2008, s 30).  
 
Kunskapsbrister 
 
Först det faktum att det finns brister i läs- och skrivdidaktik hos lärare som undervisar dessa 
elever. Specialpedagoger kan vara utbildade inom läs- och skrivutveckling för barn i behov av 
särskilt stöd, men sakna kunskaper i grundläggande skriftspråksundervisning (Zascavage & 
Keefe, 2004, s 233). Lärare som är osäkra inom ”literacy education” i allmänhet, och för 
elever med AKK/SSPI i synnerhet, väljer att låta andra aktiviteter ta dess plats:  
 

”Rather than making occupational therapy a side dish to literacy education, the 
materialist model serves it up as the entire meal” (Zascavage & Keefe, 2007, s 
42).  

 
Koppenhaver & Yoder (1993) ställer frågan i vilken utsträckning lärarutbildningar erbjuder 
kurser i skriftspråkslärande för elever med olika funktionsnedsättningar. Elever med SSPI har 
ovanliga (low-incidence) och omfattande funktionsnedsättningar. Lärare möter sällan dessa 
elever varför kunskapsstöd är ytterst viktigt för att utveckla sin undervisning. I vilken 
omfattning detta ges i Sverige är en framtida forskningsfråga. Skolledningar bör kontrollera 
lärares utbildningsbakgrund och erbjuda internutbildning vid behov och fortlöpande 
kompetensutveckling inom området enligt samma forskare. 
  

”All communities need determined leaders dedicated to quality who will hold 
special educators accountable for the literacy progress of every student under 
their charge” (Zascavage & Keefe, 2007,s 42).  
 

Vilket förhållningssätt till skriftspråkslärande som lärarna väljer är avgörande enligt 
förstnämnda studie (Zascavage & Keefe, 2004). Ett holistiskt förhållningssätt är att föredra då 
färdighetsfokusering kan leda till följande enligt en av deras informanter: 



10 
 

 
“This ”readiness” mentality is what has kept many individuals with disabilities 
from achieving all they could, and it is time to stop setting arbitrary limits on 
people now. The goals should be to help each child develop whatever literacy 
skills she or he is capable of achieving. Specific goals depend on the abilities 
and disabilities of each child. If a child cannot turn a page, someone can turn it 
for him or her. If a child cannot type, she or he can dictate.” (s 229). 
 

För elever utan funktionsnedsättningar är läsutveckling ett “foundational anchor” (Sturm m fl, 
2006, s 23). Varför gäller inte detsamma elever som använder AKK? Deras studie visar på tre 
möjliga bidragande faktorer: 
 

A. bristande förståelse för ”core literacy activities” och meningen med dessa 
aktiviteter (med core activities menas i artikeln de mest frekventa aktiviteterna i 
varje årskurs, s 23) 
 
B. begränsad tillgång på material som stödjer läraren att möta de individuella 
behoven av lärande  
 
C. lärarens attityder och förväntningar 
 

Den sista punkten har redogjorts för ovan och den andra hör ihop med nästa hinder i 
ordningen, varför vi koncentrerar oss på den bristande förståelsen för kärnan i grundläggande 
läs- och skrivaktiviteter. Ett första led för att bidra till förståelse av kompexiteten i en god läs- 
och skrivundervisning, var för forskarna att jämföra med vad som händer på vägen till att läsa 
flytande (ortografiskt) hos elever utan AKK. Skrivandet valde forskarna att lämna till en egen 
undersökning. Syftet med deras studie var därför att förstå vad som är kritiska 
utvecklingsområden inom läsutveckling för elever utan funktionsnedsättningar mellan årskurs 
ett och tre. Fokus låg på vilka konsekvenserna blir för undervisningen av elever med AKK. 
De kritiska undervisningsområdena visade sig vara automatisk/ortografisk läsförmåga av ord, 
gemensam läsning, avkodningsförmåga, rimma, läsförståelse, samtal om text, läsarrespons, 
egen användning av litteratur och självständig läsning. Författarna ger förslag på hur elever 
med AKK kan stödjas att aktivt kunna delta i aktiviteter inom områdena. Se avsnittet om 
möjligheter för undervisningen nedan. I studien poängteras att arbetet i de mest 
språkutvecklande klassrummen sker inom både ”skills-based and literature-rich whole 
language practices” (Sturm m fl, 2006, s 22). Det är omöjligt att ge tips på enstaka övningar 
eller metoder, eftersom undervisningen präglas av mängder av kombinationer för att få balans 
i det autentiska språklärandet. Som de uttrycker det hela: 
 

Good literacy instruction for typically developing students is made up of a 
myriad of systematic components that cannot be narrowed down to one 
quintessential activity or approach across grades (Sturm m fl, 2006, s 22). 
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Det finns även brister i stöd till elevens skriftspråkslärande. Detta hänger ihop med 
ovanstående eftersom läraren är den som ansvarar för att stödja läs- och skrivutvecklingen. 
Föräldrar och andra experter kan stödja genom höga, positiva förväntningar (Malmqvist, 
2001; Browning, 2002; Zascavage & Keefe, 2004). Framförallt saknas kunskaper i att 
integrera datoranvändande och program i undervisningen. Eftersom elever som har 
SSPI/AKK är beroende av datorn som hjälpmedel finns mängder av möjligheter till stöd 
genom mjukvara (Beukelman m fl, 2005). 
 

Möjligheter för undervisning 
 
Vilka möjliga förhållnings- och arbetssätt visar evidensbaserad forskning för att komma 
vidare i sin läs- och skrivutveckling för elever med AKK/SSPI? Denna studie begränsar sig i 
grunden till att beskriva hur vi kan hjälpa eleverna att utveckla vidare den erövrade förmågan 
att läsa och skriva på ett konventionellt sätt. Redan i tidig ålder påvisas skillnader i barnens 
emergent literacy-utveckling. Därför ägnas först ett avsnitt åt denna viktiga utvecklingsfas.  
 
Emergent literacy och nybörjarstadiet  
 
Vägen till skriftspråklighet innebär ”den utvecklande processen”/---/”att lära sig läsa och 
skriva på sitt modersmål” (Kullberg, 2008, s 31). Redan i förskoleåldern har barnen med 
AKK/SSPI emellertid hamnat på efterkälken (Peeters, Verhoeven, de Moor & van Balkom, 
2009). Förskolebarnen i Dahlgren Sandbergs studie (1998) visade dramatiska skillnader i sju 
olika läs- och stavningstest på gruppnivå – jämfört med elever som inte har 
funktionsnedsättningar.  
 
Emergent literacy skiljer sig från ett ”readiness concept”. (Kullberg, 2008; Zascavage & 
Keefe, 2004, s 229). Emergent literacy är det första stadiet sett ur ett holistiskt perspektiv och 
innebär den period fram till barnet skriver på ett konventionellt sätt (Beukelman m fl, 2005; 
Zascavage & Keefe, 2004, s 229). Som tidigare nämnt överlappar ”stadierna” varandra enligt 
Erickson & Clendon (2009) vilka hänvisar till  

 
” …the continuum better describes the recursive and interrelated development of 
reading and writing that is characterisitic of emergent literacy than does a stage 
model.” (Teale & Sulzby, 1986, i Erickson & Clendon, 2009). 

 
Enligt Beukelman m fl (2005) måste barnet tidigt få möjlighet att uttrycka sig i leken. Barnets 
lekskrivande behöver underlättas med hjälp av talhjälpmedel och datorprogram, eftersom det 
kan vara omöjligt för henne eller honom att själv hålla i en penna. Det är dock viktigt att inte 
de tekniskt stödda aktiviteterna dominerar på bekostnad av alla andra emergent literacy-
aktiviteter i gruppen. Varje barn ska få chansen att lära sig ”enjoy artistic and written 
expression” (Beukelman m fl, 2005, s 371). Målet är så småningom att kunna klä sina idéer i 
ord och få ett flöde i skrivandet. Vi har då kommit över i nybörjarstadiet. Här uppmuntras 
eleven att skriva mer, utan krav på stavning, handstil eller andra formsaker. I år 1 skapar 
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elever i genomsnitt 85 texter och 100 bilder på ett skolår (Beukelman m fl, 2005, s 379). 
Nyström (2008) beskriver ett barns långsammare läsutveckling. Här framkommer betydelsen 
av att få möjlighet att uttrycka sig i egna bilder. Efter något år kom glädjen i och behovet av 
att skriva, och bilderna kom i andra hand. Andra benämningar på dessa första stadier är på 
engelska beginning writers samt early conventional stage (Beukelman m fl, 2005; Bentley, 
2002) 
 
Valet av AKK-system för att det lilla barnet ska kunna kommunicera lättare är viktigt. 
Vanligast i de engelskspråkiga studierna var PCS-bilder (Picture Communication Symbols) 
och i svenska studier blissymboler. På 90-talet var forskarna inte på det klara över sambanden 
mellan olika symbolsystem och läs- och skrivutveckling (McNaughton, 1993). Några forskare 
anser att system baserade på symboler kan försvåra skriftspråkslärandet eftersom det 
sistnämnda bygger på en helt annan princip - den alfabetiska: ”Use of Bliss might in this 
respect affect the reading process negatively.” (Dahlgren Sandberg & Hjelmqvist, 1997, s 
111). Resultat visar att användandet av grafiska symboler främst utvecklar kommunikativa 
färdigheter (Beukelman m fl, 2005), men kan också vid genomtänkt undervisning ge 
medvetenhet både språkligt och metaspråkligt, om syntax (meningsuppbyggnad) samt ett ökat 
aktivt ordförråd.  
 
Fortsatt läs- och skrivutveckling  
 
Studiens fokus på fortsatt utveckling efter nybörjarstadiet, kan handla om barn och även 
vuxna i alla åldrar. Framsteg kommer som en följd av mer eller mindre god undervisning för 
skriftspråkslärande. Det är emellertid aldrig för sent att utvecklas vidare. Övergångsstadiet 
mellan fonemiskt och ortografiskt läsande och skrivande är ett stadium som kan ta mycket 
olika lång tid. Det är inte ovanligt i fråga om stavning att barn (engelskspråkiga med eget tal) 
befinner sig här i 5-6 år (Bentley, 2002, s 342). Målet är att till slut kunna se hur ordet ska 
stavas genom att känna igen det rätta alternativet. 
 
Genomgående för de lärare, vars elever (utan AKK/SSPI) lyckades bäst med sitt läs- och 
skrivlärande, var att de förenade både ett holistiskt sätt att se på språkanvändning i 
meningsfulla sammanhang och färdighetsträning (Sturm m fl, 2006). Först redogörs för vad 
ett sådant balanserat synsätt kan innebära. Därefter ges exempel på sätt att bedöma eller 
diagnosticera elevens starkare och svagare sidor.  
 
Balanserat och multifacetterat 
 
Undervisningsinsatser som ska bära frukt måste rikta in sig på integrationen av alla delar: 
fonetisk läsning, helordsläsning, läsförståelse, skrivande samt egenstyrning i sitt läsande 
(Erickson, Koppenhaver & Cunningham, 2006). Den sistnämnda delen återkommer vi till i 
nästa avsnitt om motivation. 
 
Den teoretiska modellen kallad WTP-“whole-to-part” (Cunningham, 1993, i Erickson m fl, 
2006) ligger till grund för att lära sig egen tyst läsning med förståelse. Denna modell visar att 
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åtgärder för att ge lyckade resultat i läsning och skrivning måste vara mångfacetterade, i 
stället för att träna enskilda färdigheter. När eleven nått målet att läsa tyst med förståelse 
integrerar han eller hon alla delprocesser simultant. Modellens tre huvuddelar är “word 
identification”, språkförståelse och “whole-text print processing”. Dessa tres underliggande 
delar kan ses i följande modell: 

 (modell efter Erickson m fl, 2006, s 312) 
 
 
För att WTP-modellen ska ge resultat förutsätts att brister i attityder och begränsningar i 
aktivitet och deltagande först har åtgärdats.  
 
Sturm m fl (2006) ger många konkreta förslag på hur eleverna utan eget tal får möjligheter att 
aktivt delta i meningsfulla läs- och skrivspråkliga aktiviteter. Några exempel för att främja 
delaktighet i en rik litterär miljö är att ett nyckelordförråd behöver finnas förberett innan en 
text läses eller diskuteras. Ja/nej-frågor inför en text är snabba att använda för att få eleverna 
att plocka fram sin bakgrundskunskap. Elevens egen läsning av böcker sker på datorn, därför 
är det viktigt att använda e-bibliotek. Lärares dagliga högläsning är av största betydelse 
eftersom eleven har förmåga att lyssna på svårare böcker än hon eller han själv kan läsa. Att 
förbereda färdiga meningar kring texten ” the funniest part was when…..” (Sturm m fl, 2006, 
s 30) som kan användas i  elevens ordbehandlingsprogram - eleven väljer bland förslag på ord 
eller skriver själv. Sammantaget är det avgörande att liksom undervisningen för eleverna utan 
funktionsnedsättningar: 
 

”At a minimum, students who use AAC may benefit from the same proportion 
of activities in each of the literacy categories.” (Sturm m fl, 2006, s 32). 

 
Lust - motivation 
 
Nielsen skriver att ”Lusten att läsa och skriva är den enskilt viktigaste faktor som påverkar 
hur långt en människa utvecklar sin skriftspråkliga förmåga.” (2008, s 17, 24). Resultaten i 

Silent reading comprehension 

Word identification 

Whole-text print processing 

Language comprehension 

Automatic word 
recognition 

Mediated word 
identification 

Eye Print-to-meaning links Projecting prosody Integration Inner speech 

Knowledge of 
text structures 
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PISA 2006 bekräftar att elevens läsengagemang är den faktor som har störst betydelse för 
läsförmågan. De dittills viktigaste faktorerna hade varit elevens sociala, kulturella och 
ekonomiska bakgrund. I definitionen av läsengagemang ”ingår intresse, vilja och möjlighet att 
själv välja, både om man ska läsa och vad man ska läsa, och en egen lust att läsa” (PISA 
2006, i Nielsen, 2008, s 24). Nielsen sammanfattar lärarens insatser för att skapa, 
vidmakthålla och ytterligare förstärka elevernas engagemang i följande punkter:  

 
-arbeta med skriftspråklighet i meningsfulla sammanhang 
-bygga upp gemenskapen med andra läsare och skrivare 
-skapa tid och rum för läsning och skrivning 
-stärka elevernas självförtroende 
-möta eleverna där de är med sina kunskaper och sina intressen 
-ställa krav efter förmåga men samtidigt utmana eleverna att lära mer (Nielsen, 
2008, s 24). 

 
Läslusten eller läsengagemanget kräver tid i anspråk. Enligt Erickson m fl (2006) behöver 
eleverna med SSPI/AKK åtminstone samma kvantitet, som talande barn. Då eleverna blir 
äldre får integration av ämnen ske, så att minst två timmar dagligen ägnas 
skriftspråksundervisning för dessa elever. För att lyckas nå målet att läsa självständigt måste 
eleverna få chans att läsa olika slags texter själva, regelbundet och ofta. Erickson föreslår två 
strategier för att stödja läsförståelsen: 
 
-guida eleven genom syftet med textläsningen, exempelvis genom en uppgift att leta upp 
och/eller förklara några förekommande fraser i texten. 
-välja texter på elevens lägsta nivå inom WTP-modellens huvuddelar.  
 
 
Formativ bedömning - diagnosticering 
 
Varje individ måste mötas med sina förmågor oberoende årskurs. Här påminns vi om vikten 
av formativ bedömning eller diagnosticering. Malmqvist (2001) visade just på den stora 
variationen inom gruppen elever som har rörelsehinder. Att erbjuda ”repeated authentic 
literacy learning opportunities for all students” (Sturm m fl, 2006, s 33) är avgörande därför 
att det som utvecklas på ett år för en elev utan AKK, kan ta flera år för eleven med AKK att 
lära sig. Maximera tiden som ägnas åt undervisning, samt satsa på intensiv individualiserad 
undervisning på de kritiska områdena (till exempel avkodning, läsförståelse och ortografisk 
läsning) så länge det är nödvändigt (Sturm m fl, 2006, s 32).  
 
Studier visar att eleverna med olika funktionsnedsättningar inte deltar i bedömningar eller är 
inkluderade i dessa bedömningars resultatredovisningar (Ahlgrim-Delzell, 2009). Samma 
källa påpekar att för att ”foster success” (s 5) och inte enbart möta elevens behov, krävs att 
man mäter framgångarna. Då först kan en åtgärdsplan utarbetas, därefter dokumenteras och 
till sist dess eventuella effektivitet utvärderas (Koppenhaver, Foley & Williams, 2009, s 78). 
Malmqvist rapporterade också svårigheter att få lärare att låta elever med rörelsehinder göra 
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hans studiers kunskapsprov. Argumenten var att provsituationer kunde upplevas negativt för 
eleven, eller att eleven bedömdes ”inte kunna delta” (Malmqvist, 2001, s 15).  
 

”När elevers resultat diskuteras måste förutsättningarna för deras resultat 
inkluderas. Dels förutsättningarna för att kunna göra sig själva rättvisa, dels 
förutsättningarna för lärande” (Malmqvist, 2001, s 15). 

 
Inom vårt område – skriftspråkslärandet - kan den formativa bedömningen utgå från WTP-
modellens tre huvudkomponenter. Som ovan beskrivits är ett engelskspråkigt material för 
bedömning av ”word identification” på gång (Erickson m fl, 2007, 2008 i Koppenhaver m fl 
2009). Vad kan vi göra innan några färdiga diagnosmateriel för ”developing reading skills” (s 
78) finns på svenska för denna elevgrupp? En informell bedömningsprocess baserad på 
befintliga men utifrån individen anpassade diagnosmateriel och informella lärarobservationer, 
kan påbörjas med en gång (Erickson m fl 2006; Koppenhaver m fl 2009). Urval sker av de ord 
läraren genom observationer förmodar är på rätt nivå. Koppenhaver m fl förordar att vid 
diagnos av word identification, skall orden läsas högt för eleven som sedan får fyra förslag att 
välja ut det rätta med ögonpekning. Detta är att föredra framför att para ihop bild med rätt ord, 
eftersom bilder kan tolkas på många sätt (s 82). 
 
Att diagnosticera den språkliga förståelsen kan innebära att en text på samma nivå som eleven 
uppnådde inom word identification, läses högt för eleven. De efterföljande frågorna och 
svarsalternativen uppläses likaså. Här är det enbart förståelsen som ska bedömas. Slutligen 
den sista delen print processing eller egen tyst läsning med förståelse. Här ska eleven själv 
noggrant läsa en vald text för att sedan svara på frågor på samma sätt som ovan, med andra 
ord läses frågorna och svarsalternativen högt för eleven. Ett ytterligare sätt är att ta tiden på 
elevens läsning av en del av en text (en text som eleven läser med 80 % förståelse eller mer), 
och sedan beräkna antal lästa ord per minut. Jämförelser med studier av antal lästa ord/minut i 
olika årskurser, kan sedan göras (Koppenhaver m fl, 2009). 
 
Erickson m fl (2006) beskriver ett annat förslag på strategi för att följa elevens framsteg samt 
stimulera fortsatt och ökat flyt i läsningen, nämligen ett lucktest. Välj en lagom svår text på 
100 ord och ta bort vart femte ord från och med den tredje meningen. Förbered tre val, där de 
två felaktiga ska vara liknande till uttal respektive struktur. Beroende på elevens motoriska 
och visuella förmågor presenteras de tre orden under den blanka raden eller på en 
ögonpeknings-display. Efter 3-4 genomläsningar förväntas 80 % av orden vara rätt. Efter 
ytterligare ett antal läsningar (upp till 10) brukar eleven nå 90 % rätt och det är då dags att 
utmana eleven med en ny text. 
 
Informella lärarobservationer innebär att till exempel lägga märke till och dokumentera 
framsteg i elevens skriftliga arbeten. Bredare val av ämnen, förmåga att stödja sina argument, 
uttrycka sig mer detaljerat samt stava högfrekventa ord rätt i högre grad är bevis på framsteg. 
Andra områden att observera är val av mer komplexa texter vid egen läsning och ”more 
complex interactions about the meaning of texts after reading or listening to them” (Erickson 
m fl, 2006, s 336). En profil över elevens största behov av utveckling framkommer genom 
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denna kartläggning och läraren kan balansera undervisningen för eleven med betoning på den 
eller de delar som behöver utvecklas mest. Här betonar även Ferreira (2007) vikten av att öva 
just de förmågor som är svagare. Här läggs mest tid samt undervisning ges av den bäst 
kvalificerade läraren. Erickson m fl poängterar arbetsuppdelningen där vissa saker kan läras 
med ”peer tutoring” och ”paraprofessionals”, medan annat kräver utbildade pedagoger (2006, 
s 321). 
 
Förutom att bedöma eleverna ska klassrumsmiljön även granskas och bedömas. Om inte 
lärarna är villiga att ändra undervisningen är det ingen idé att bedöma vare sig det ena eller 
andra. Ska bedömandet leda till framgång eller misslyckande beror på 
bedömningsinstrumentet själv – läraren (Koppenhaver m fl, 2009). 
 
Sedan några terminer ges alla svenska grundskoleelever skriftliga omdömen i alla ämnen. Hur 
dessa omdömen ser ut utifrån bedömningar av kunskaper hos elever med SSPI/AKK är ett 
framtida forskningsfält. I en åtgärdsplan för att förbättra måluppfyllelsen inom grundskolan i 
författarens hemkommun står att 100% av eleverna ska nå de nationella målen i svenska i år 3 
om ett par år (Borås stad, 2009). 
 
Inkludering 
 
Att vara en del av en skriftspråklig gemenskap är en grund för att utveckla läs- och 
skrivkunnighet (Willard-Holt, 1994; Erickson & Koppenhaver,1995; Erickson, Koppenhaver, 
Yoder & Nance, 1997; Smith, 2005; Wilkins & Ratajczak 2009). Haugs (1998) inkluderande 
integrering är oundviklig för att erbjuda denna rika undervisningsmiljö. Segregerande 
integrering eller differentiering leder inte till ökad framgång. Malmqvists pedagogiska 
implikationer för lärande överhuvudtaget betonar samspelet med andra (2001, s 31). I 
samtliga delstudier fann han exempel på elever som fick en stor del av sin undervisning av sin 
elevassistent i ett avskilt rum. Forskning behövs om ”den undervisning som elever med 
rörelsehinder deltar i tillsammans med andra elever.” (s 34).  
 
Begreppet inkludering har sitt ursprung i UNESCO:s Salamanca-deklaration (1996). 
Inkludering betyder här skolans värdering av och anpassning till barns naturliga olikheter. Hur 
begreppets innebörd utvecklas beror på vilket perspektiv som intas. Flertalet forskare ser två 
huvudinriktingar inom specialpedagogik: det traditionella psyko-medicinskt influerade 
paradigmet och alternativa paradigm (Nilholm, 2006). Nilholm nyanserar de sistnämnda 
utifrån olika forskares synsätt: från betoning av brister hos eleven till ämnesbaserade 
svårigheter, där tyngdpunkten varierar. Nilholms tredje perspektiv skiljer sig i grunden på ett 
kvalitativt sätt - dilemma-perspektivet - vilket utgår ifrån det faktum att alla barn är olika 
(Clark, 1998 och Dyson & Millward, 2000 i Nilholm, 2006). Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist saknar kombinationsstudier där inget av de båda förstnämnda perspektiven 
dominerar över det andra. Deras kategoriska perspektiv överensstämmer med det traditionella 
och det relationella motsvaras av de alternativa. De ser liksom Nilholm betydelsen av båda 
perspektivens bidrag.  
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Datorkunnande 
 
Studiens syfte är inte att undersöka användning av IKT, men då tidigare forskning pekar mot 
vikten av datorkompetens hos såväl barn som lärare, nämns fältet här. Vi kommer i 
resultatdelen att titta på en studie av Myers (2006), där eleverna arbetade inte endast med 
skriftspråksaktiviteter per se utan också integrerat med att lära sig använda datorn mer 
självständigt. Om eleverna ska nå detta mål, behöver lärare utvecklas och bli ”computer 
literate” (Zascavage & Keefe, 2004, s 231). Nutidens högteknologiska lösningar med 
avancerade datorer i form av SGD:s måste integreras i lärandet. Wilkins & Ratajczak (2009, s 
171) sammanfattar att: ”By using the capabilities of AAC devices, the literacy skills of both 
the user and the students with whom he or she communicates can be effectively and 
functionally developed.”  
 

Tidigare studier 
 
Först beskrivs två grundläggande äldre fallstudier. Därefter redogörs för ett par områden som 
inte har samma kritiska betydelse inom talande elevers läs- och skrivutveckling, samt till sist 
en jämförande studie mellan engelsk- och svenskspråkiga elever. 
 
Interventions- och fallstudier 
 
I USA har flera studier genomförts för att utveckla förståelsen för fruktbara sätt att lära sig 
läsa och skriva för elever med SSPI/AKK. Erickson & Koppenhaver (1995) kombinerade ett 
barnperspektiv med dåtidens teknologi i ett program för dessa elever för 15 år sedan. Det var 
åtta barn med komplexa behov av stöd för sin kommunikation. Alla utom ett barn ansågs 
”’untestable’” (s 677) och var placerade i olika former av klasser för elever med svåra 
rörelsehinder eller intellektuella funktionsnedsättningar. I stället bildades av forskarna en 
grupp för dessa barn med fokus på att använda talhjälpmedel, datorer och talsyntes. Efter ett 
år utvärderades programmet och lärarna beslöt att betona barn-styrda och konstruktiva läs- 
och skrivaktiviteter snarare än de tidigare lärarstyrda och reaktiva. Resultatet var aktiva 
deltagare i läs- och skrivaktiviteter i en rik litterär miljö, något deltagarna själva aldrig 
tidigare mött. Ett av barnens utveckling beskrivs med orden:  
 

”...literacy skills would not likely have progressed to the point they did had there 
been low expectations or requirements to meet a certain set of readiness skills 
prior to the introduction of literacy instruction or exposure to literacy-based 
experiences.” (s 682).  

 
Hälften av barnen började efter programmet i den skola som låg närmast hemmet. För första 
gången i sina liv var barnen nu deltagare i en läsande och skrivande gemenskap omgivna av 
modeller som använder språket. Det segregerade programmets framgång bestod av 
efterliknandet av ”good classroom instruction” (s 683). Forskarna hävdar även att vanliga 
grundskollärare besitter expertkunskaper inom läs- och skrivutveckling. Denna bakgrund är 
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som sagt tidigare inte säkert att specialpedagoger alltid har (Erickson, Koppenhaver, 1995; 
Zascavage & Keefe, 2007, s 41) 
 
I North Carolina följde ett forskarlag en 11-årig pojkes läs- och skrivutveckling under två år. 
(Erickson, Koppenhaver, Yoder & Nance, 1997). De mest avgörande faktorerna för dennes 
framsteg var följande: 
 
1. Samarbetet mellan de professionella och en engagerad hemmiljö under flera år, exempelvis 
för att utveckla användningen av hjälpmedel med talsyntes. 
2. Inkludering i en klass med möjligheter till interaktion med jämnåriga för sin 
kunskapsutveckling inom alla ämnen. 
3. Lärarna gav interaktiva läs- och skrivuppgifter för att förbättra exempelvis läsning och 
stavning. 
4. Lärarna fick kompetensutveckling på området (att lära en elev med omfattande 
funktionsnedsättningar att läsa och skriva). 
5. Talsyntes användes konstant och förbereddes återkommande för att fungera i självständig 
interaktion under lektionen. 
6. Lärarnas och föräldrarnas attityder och förväntningar visade eleven att det var viktigt för 
honom att lära sig läsa, skriva och kommunicera. 
7. De ständiga framgångarna i skolan gav en fast grund för hans självförtroende och 
motivation – vilket i sin tur ledde till förbättrade färdigheter även inom andra områden (t ex 
motoriskt och visuellt). 
 
Framtiden för pojken beskrevs som positiv:  
 

”If he is continued in an inclusive environment with similar positive 
expectations, access to appropriate technology, provision of instruction driven 
by careful and ongoing assessment, and opportunities to interact, we can expect 
continued growth in his reading, writing, and communication.”(Erickson, 
Koppenhaver, Yoder & Nance, 1997, s 148). 

 
Båda studierna visade att ett nära samarbete mellan hem och skola var avgörande för att det 
eleven lärt sig skulle bli bestående kunskaper. 
 
 
Kritiska färdighetsområden 
 
För barn med eget tal har inte rimmandet så stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen som 
den fonologiska medvetenheten har (Lundberg, Frost & Petersen, 1988). Forskning pekar mot 
att det kan ha större betydelse för elever med AKK/SSPI. Känslan för språket och 
utforskandet av detsamma är svårare när man inte kan ta och smaka på orden i sin egen mun. 
Att rimma var svårt för eleverna i Larssons studie (2008, s 11, 50), medan den fonologiska 
medvetenheten var på samma nivå som i kontrollgruppen med barn i samma språkliga ålder.  
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Att avkoda okända ord med hjälp av olika strategier är en svårare konst om du saknar 
talförmåga. Elever med eget tal utvecklar som sagt sitt skriftspråk från emergent literacy över 
det fonetiska stadiet och därefter via ett övergångsstadium till det ortografiska stadiet. Denna 
övergång kan som ovan nämnt ta 5-6 år för talande elever, varför det är ett kritiskt 
färdighetsområde för alla, men i synnerhet för elever utan eget tal. Här gäller att uppmuntra 
till skrivande och ge feed-back för att stärka självförtroendet under många år. Personliga 
ordböcker där varje individ bygger sina egna ordlistor är ett förslag på arbetssätt. Att lära sig 
använda ordböcker för att själv kunna slå upp svåra ord är ett annat (Bentley, 2002). Svenska 
akademiens ordlista finns numera i en digital version som tillåter felstavningar, men ändå 
hittar rätt ord (Svenska akademien, 2010). 
 
Jämförelser mellan engelsk- och svenskspråkiga elever 
 
I Larssons (2008) avhandling görs en jämförande studie med barn med AKK/SSPI i Irland. 
Språkens skillnader i karaktär visar att mer ortografiskt transparenta språk som spanska, 
finska och i viss mån svenska är lättare för barn att lära sig läsa med flyt. Engelska är svårare 
med dess ”deep orthography” (s 19), alltså att fonem och grafem inte är klart relaterade till 
varandra. Barnen behöver då lära sig använda olika strategier och inte bara den alfabetiska, 
fonem-grafem-avkodning, som i ett transparent språk. Ovanstående talar för att de irländska 
barnen borde läsa och skriva sämre är de svenska men fallet visade sig vara tvärtom. Larsson 
förklarar ovanstående med att de irländska barnen var ett år äldre och att de börjat skolan 
redan vid 4-5 årsålder. På så sätt har de fått mer undervisning än de svenska barnen. Är det 
möjligen så att elever som är mer visuellt inriktade vid skriftspråkslärandet har nytta av att 
lära sig använda olika strategier förutom den fonologiska? Med färskt minne av hur barn som 
har hörselnedsättningar lärde sig skriftspråket kan en möjlig utveckling för pedagogiken 
skönjas (Roos, 2008). 

 

METOD 
 
Denna studie består av en fältbaserad samt en dokumentbaserad del. Först redogörs för de 
ansatser som ligger till grund för båda. Därefter beskrivs tillvägagångssätten för respektive 
delstudie. 

Forskningsansats 
 
I läsningen av befintlig forskning fastnade författaren för Zascavage & Keefe (2007) som 
efterfrågade framtida studier som ger röst åt eleverna själva med AKK/SSPI. Hur ser de på 
sina möjligheter till skriftspråkslärande, på undervisningen och deras lärares kompetens? De 
forskningsansatser som låg nära till hands var fallstudiebaserad forskning med en 
livsvärldsansats (Bengtsson, 1999) samt Life History Research - livsberättelser (Goodson & 
Sikes, 2001).  
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Studien vill också tillhöra ett transformativt paradigm (Mertens, 2010). Transformativ 
forskning nöjer sig inte enbart med litteraturstudier utan vänder sig även direkt till gruppen 
som ska ingå i forskningen. Genom att först sätta sig in i fältet genom litteratur fick 
författaren större förståelse för hur hon skulle närma sig och komma in i respondenternas 
värld på ett respektfullt sätt. Kännetecknande är att forskaren medvetet går hand i hand 
tillsammans med traditionellt ”marginaliserade” personer i syfte att gemensamt motarbeta 
diskriminering.  
 

”Traditionally silenced voices must be included to ensure that groups 
marginalized in society are equally heard during the research process and the 
formation of the findings and recommendations.” (Mertens, 2010, s 33).  

 
Med respekt för den grupp som beforskas, kommuniceras inledningsvis syfte och vad som 
kan komma ut av forskningen som är till gagn för dessa personer. Transformativa forskare 
låter även dem som beforskas vara inblandade från början i processen om val av 
forskningsfrågor.  
 

”The relationship should be empowering to those without power. Thus, research 
should examine ways the research benefits or does not benefit the participants.” 
(Mertens, 2010, s 32).  

 
I de öppna frågorna och deras svar i form av livsberättelser på temat läsa och skriva, 
förväntade författaren sig finna det som dessa personer ser som viktigast. Denna del kan alltså 
ligga till grund för nya forskningsprojekt. 
 
Författarens bakgrund som grundskollärare för yngre barn, samt egen livserfarenhet av en 
icke-talande familjemedlems väg till läs- och skrivkunnighet ligger naturligtvis som grund till 
valet av forskningsfält. I enlighet med Goodson & Sikes (2001), är vi alla ”multiple-self 
beings” (s 41). Vi återskapar emellertid kontinuerligt en enhetlig identitet utåt sett, genom ett 
slags reflektivt tolkande. Frågan är om både informanternas och forskarens livsberättelser på 
temat ska ingå i studien? Goodson & Sikes hävdar att det är naturligt och upplysande. 
Forskningen med livsberättelser kan sägas göras i samverkan forskare - informant. Därför är 
bådas val av vad de berättar om sina liv och sina själv viktiga. Våra berättelser är minnen, och 
vi minns det som har värde och efter hur det passar in i någon av våra berättelser (s 45). 
Författaren har emellertid valt att inte beforska den egna livsberättelsen på grund av 
avgränsningen till elevers egna uppfattningar om att läsa och skriva samt studiens 
tidsbegränsning. 
 
Närheten till problemfältet kan ses som en tillgång. Begreppet ”othering” (Fine, 1994, i 
Goodson & Sikes, 2001, s 51) innebär att se dem som beforskas som olika och skiljda från en 
själv. Motsatsen till detta framkommer genom citat av Coffey (1999:158-159 i Goodson & 
Sikes, 2001, s 52): 
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”Emotional connectedness to the process and practices of fieldwork, to analysis 
and writing, is normal and appropriate. It should be acknowledged, reflected 
upon and seen as a fundamental feature of well-executed research. Having no 
emotional connection to the research endeavour, setting or people is indicative 
of a poorly executed project.” 

 

Design för fältbaserad data 
 
Här redogörs för hur deltagare rekryterats till den fältbaserade studien, samt hur data 
insamlats och analyserats. 
 
Urval  
 
De elever som är aktuella i studien använder inte tal som kommunikationssätt utan AKK och 
har andra motoriska funktionsnedsättningar – SSPI. Eleverna ska gå i grundskolan och kunna 
läsa och skriva självständigt (förbi nybörjarstadiet). Personerna måste vara unga eftersom 
datorernas möjligheter med sina olika program, talsyntes och styrsätt inte funnits till hands 
mer än de senaste 10 åren.  
 
Urvalet av intresserade personer planerades att ske genom kontakt med utbildnings-
förvaltningen i författarens hemkommun samt via SPSM – special-pedagogiska 
skolmyndigheten (Skolverkets nationella instans för specialpedagogik) och nationella projekt 
där dessa barn och ungdomar redan ingår. Författaren började med att kontakta SPSM för 
hjälp att hitta intervjupersoner. Genom dem fick jag förslag på tre elever. På SPSM:s inrådan 
kontaktade jag tal- och kommunikationsklasser samt rh-klasser (rh betyder rörelsehinder) i 
hemkommunen, vilka svarade att de inte hade några elever utan eget tal som utvecklat läs- 
och skrivförmåga. Via det personliga nätverket skrev författaren då till ansvarig för det 
nationella projektet ”Lyssna!”, som vänder sig till barn med personlig assistans och deras 
familjer. Tyvärr inkom inte heller svar från någon deltagare i detta projekt. Ett nytt förslag på 
sökväg var via samordnare av personlig assistans. Hemkommunens assistanssamordnare 
kontaktades, men utan resultat. Genom tips från kurskollegor kontaktades till sist SPSM:s 
resurscentrum för tal och språk i Sigtuna. Efter några veckor svarade de dock att de inte hade 
någon elev utan tal som nått längre än till nybörjarnivå i sitt skriftspråkslärande. 
 
Deltagare 
 
Genom SPSM hittades tre elever utan eget tal som läser och skriver självständigt över 
nybörjarnivån. Dessa potentiella deltagare fick via SPSM och rektor mitt brev med en 
beskrivning av studiens syfte och förfrågan om deltagande (bilaga 1 och 2). En av eleverna 
hörde inte av sig och den rektor som skulle förmedla kontakten till en elev svarade inte. En 
högstadieelev i mellansverige, blev till slut den enda deltagaren. 
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Datainsamling 
 
Datainsamlingen består av en informants ”livsberättelse” om att läsa och skriva. Från början 
var författarens tanke en semi-strukturerad intervju med fokus på hur personen lärt sig läsa 
och skriva. Tänkta frågor var hur personen lärde sig ljud-bokstavsrelationer, avkodning och 
helordsavläsning, på vilka sätt han eller hon får hjälp att utvecklas vidare och av vilka 
instanser - hem, skola, habilitering och eventuella andra, hur personen går till väga när längre 
okända ord är svåra att läsa eller skriva och vad personen vill utveckla vidare inom sitt 
läsande och skrivande. Studier i life history-forskning visade att så öppna frågor som möjligt 
på temat skulle vara att föredra (Goodson & Sikes, 2001). I syftet att kartlägga vad som är 
viktigt för att utveckla en fungerande läs- och skrivförmåga, ville författaren inte begränsa 
eller styra informanterna. På så vis får deras berättelser, och det de inte berättade om, visa oss 
vägarna vidare.  
 
Eftersom dessa personer uttrycker sig genom skrift kunde inte muntliga intervjuer komma 
ifråga. Valet blev en etnografisk metod - datorstödd personlig intervju (CAPI - Computer 
Assisted Personal Interviewing) (Gatarski, 2004). För att nå så fylliga och detaljerade svar 
som möjligt planerade författaren att återkomma med en andra omgång uppföljande frågor 
efter intervjupersonens första ”livsberättelse”. 
 
Förberedelser för att kunna skriva så lättläst som möjligt gjordes genom att studera Lundberg 
& Reichenbergs ”Vad är lättläst?” (2008) som finns på SPSM:s hemsida. Intervjufrågorna 
utprovades av en 11-årig elev med SSPI/AKK, med tanke på lättlästhet, ordförståelse och 
frågornas omfattning. Endast mindre justeringar gjordes därefter i det formella som ordval, 
meningsbyggnad och ordföljd. Uppsatsens titel är för övrigt hämtad ur denna pilotintervju.  
 
Den person som skrivit om sitt skriftspråkande är en 15-årig pojke som går i årskurs 8 på ett 
högstadium i en mellanstor svensk stad. Efter förfrågan av hans eget val av pseudonym, 
godkände han författarens förslag: Emil. Emil svarade på tre öppna frågor om nuvarande läs- 
och skrivvanor, sin väg till att kunna läsa och skriva samt vad han vill utveckla vidare i 
framtiden (bilaga 2).  
 
Dataanalysstrategi 
 
Strategin som användes vid dataanalys kan föras till livsvärldsansatsen (Bengtsson, 1999). 
Flera kvalitativa bearbetningsmetoder är förenliga med en livsvärldsansats. Syftet av 
bearbetningen är fördjupad förståelse av det undersökta. Det är forskningsfrågan som avgör 
vad som i bearbetningen ska tas med eller ej, samt vad som är relevant att lyfta fram. 
Variationsanalys eller väsensanalys är inte några principer som ska följas, utan båda är 
möjliga. Huvudsaken är att det empiriska materialet får komma till uttryck ”på sina egna 
villkor inom ramarna för den fråga som det vill vara ett svar på” (Bengtsson, 1999, s 43). 
Livsberättelsen lästes tills författaren fann och tolkade vissa fenomen som framträdande. Efter 
min tolkning och sammanställning av Emils tankar, läste han igenom resultatdelen, i jakt på 
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eventuella missförstånd och behov av förtydliganden. Emil svarade därefter: ”Du har förstått 
allting rätt som jag skrev.”, varför en andra intervjuomgång kändes onödig. 
 
 
Design för dokumentbaserad data 
 
Sökstrategi 
 
Sökning i databaserna ERIC och Psychinfo gav genom tesaurusen följande sökord; literacy i 
kombination med education/instruction/programs, reading development, nonvocal, AAC, 
SSPI, speech/motor/physical kombinerat med impairment/disability, cerebral palsy, inclusion. 
Sökningar gjordes med varje term, både med förkortningar och i sin helhet. De fem 
sistnämnda termerna söktes både på svenska och engelska. Sökorden om literacy 
kombinerades alltid med ett av de övriga, eftersom literacy-området är för stort att söka på 
utan någon nyansering. Författaren kedjesökte sedan i de funna källorna flera led, även i 
Google Scholar. Till slut kom samma forskares namn åter hela tiden, vilket innebar att 
befintlig forskning hade ringats in. Den pedagogiska forskning som hittats är framförallt gjord 
i USA. Med hjälp av bibliotekarie söktes nordisk forskning inom respektive lands ”DiVA” 
utan resultat. 
 
Urval 
 
Ett första urval gjordes med avseende på titel, vid osäkerhet lästes abstrakt och i sista hand 
källan i sin helhet utifrån nedanstående inklusions- och exklusionskriterier (Mertens, 2010): 

 
1. Studier med pedagogiska perspektiv, på minst doktorsnivå. 
2. Fokus på fortsatt skriftspråkslärande efter nybörjarstadiet, både med holistiskt 
och/eller syntetiskt perspektiv 
3. Aktuella undersökningar: max 5 år gamla  
4. Deltagare/undersökningsgrupp - elever 6-16 år med SSPI/AKK, med andra 
ord grundskolans åldrar 
 

Då det gäller svensk forskning har undantag gjorts från de två första urvalsreglerna för att 
författaren inte hittat någon pedagogiskt orienterad forskning inom just detta fält. Den 
pedagogiska forskningen rör lärande i allmänhet bland elever med svåra rörelsehinder 
(Malmqvist, 2001), alltså undantag från inklusionskriterium nummer två, samt att den är 
något till åldern kommen. Studier inom fältet, men med ett psykologiskt eller ett logopediskt 
perspektiv ingår även (Dahlgren Sandberg & Hjelmqvist, 1997; Dahlgren Sandberg, 1998, 
2006; Larsson, 2008, Ferreira, 2007; Ferreira, Rönnberg, Gustafson & Wengelin, 2007).  
 
Exklusionskriterier var om studien gällde enbart emergent literacy, förskoleåldrarna eller 
personer över 16 år, samt om undersökningens personer använde eget tal som 
kommunikation. 
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Dataanalysstrategi 
 
Under läsning av utvalda studier antecknades först följande:  

 
varför studien gjorts, forskningsproblem 
vilket paradigm 
design-ansats 
analys-strategi 
resultat 
slutsatser 
författarens egen värdering av styrkor och svagheter (Mertens, 2010). 

 
En kvalitativ metasyntes (Forsberg & Wengström, 2008) genom jämförelse och analys 
gjordes sedan utifrån syftet att kartlägga hur elevernas möjligheter till skriftspråkslärande ser 
ut i dag samt möjligheter att kunna förbättra undervisningen i framtiden.  
 

Presentation 
 
Slutligen sammanfördes metasyntesens tolkningar av de olika studiernas resultat med de 
funna framträdande tankarna i Emils livsberättelse. Citat från densamma utgör även 
rubrikerna i resultatdelen. Eftersom de personer som framförallt berörs av denna forskning, 
läser och skriver med hjälp av datorer, finns många projekt tillgängliga endast on-line. 
Uppsatsen bör därför sedan också presenteras på en tillgänglig webbsajt på grund av 
ovanstående skäl. 

 

RESULTAT 
 
Light & McNaughton konstaterar att ”there is little published research that has empirically 
evaluated interventions to teach advanced literacy skills to students who require AAC.” 
(2009, s 231). Därför får studier som undersökt frågan utifrån tidigare skriftspråkslärande före 
advanced literacy, som författaren bedömt ha värde även för fortsatt lärande, också plats här 
(Clendon, Gillon & Yoder, 2005; Erickson m fl, 2005; Dahlgren Sandberg, 2006; Erickson, 
Koppenhaver, Cunningham, 2006; Sturm m fl, 2006; Myers, 2006, 2007 Hanser & Erickson, 
2007; Heller & Coleman-Martin, 2007; Ferreira, 2007; Ferreira, Rönnberg, Gustafson & 
Wengelin, 2007; Raghavendra & Oaten, 2007; Larsson, 2008; Light, McNaughton, Weyer, 
Karg, 2008; Erickson & Clendon, 2009; Larsson, Dahlgren Sandberg, Smith, 2009; Peeters, 
Verhoeven, de Moor & van Balkom, 2009; Swineheart-Jones & Heller, 2009), samt en studie 
om förutsättningarna utifrån ”educational decisions” (Zascavage & Keefe, 2007, s 33).  
 
Vilka fruktbara sätt att utveckla sitt läsande och skrivande vidare, har denna studie funnit? 
Resultaten presenteras utifrån de viktigaste delarna enligt författarens tolkning av 



25 
 

möjligheterna i Emils livsberättelse.  I en strävan efter att förstå mer om vad som är viktigt för 
att kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga för personer som saknar talförmåga, har 
författaren flera gånger mötts av en uppgiven attityd som lyst igenom i svensk 
medicinsk/psykologisk forskning. Svårigheterna överskuggade möjligheterna. När Emils 
livsberättelse damp ner i mejlboxen och författaren läste första raden kom tårarna…: 

”Jag tycker att det är mycket bra av dej att vilja förstå mer hur 
jag läser och skriver.” 
 
Tack vare Emils inledande mening som här står som rubrik, återfick författaren hoppfullheten 
och tron på att skriftspråkslärande inte alls är så omöjligt som det ter sig i viss forskning. 
Uttalandet gav också ytterligare bevis för studiens existensberättigande. Som Zascavage & 
Keefe konstaterade var en framtida forskningsuppgift att lyssna på ”voices of the students 
with SSPI” (2007, s 41) Även om det gäller ett mycket litet antal människor: ”the alphabet is 
the only symbol set that allows an individual to communicate precisely across environments 
and partners” (Erickson & Clendon, 2009, s 195). 
 
Eller som en annan forskare uttryckte sig för  20 år sedan om skriftspråkslärandet: 
”Providing effective instruction in literacy skills is truly the single most important step in 
empowering individuals with AAC needs to meet their personal goals and attain their full 
potential.” (Lindsay, 1989, i Light & McNaughton, 2009). 
 
Myers (2006) får som sista forskare framhålla att lära sig skriva ger outsinliga 
uttrycksmöjligheter för kreativitet och nytänkande. Hennes aktionsforskningsstudie frågar 
eleverna om deras egna uppfattningar om sig själva som läsare och skrivare, både före och 
efter interventionen. Eleverna förändrade sina svar på exempelvis följande påståenden: 
 
 ”Jag tycker det är bra att min pappa/mamma talar för mig, i mitt ställe.” 
 ”Människor förstår vad jag säger”  

”Jag kan läsa en bok på egen hand.” 
 ”Jag gillar att hitta på sagor och se dem på papper.”(s 17). 
 
Inställningen hos omgivningen är grunden till allt lärande och all utveckling. Attityder, 
förhållningssätt och förväntningar måste först åtgärdas, annars är förslag på 
bedömningsinstrument och arbetssätt till ingen hjälp (Koppenhaver mfl, 2009). De betonar tre 
grundläggande synsätt som innebär att:  
 

1. Tro på elevernas inneboende kapacitet till konventionellt skriftspråkslärande. 
2. Att förstå att syftena med bedömning är att dokumentera framsteg i elevens lärande 

samt förfina planering av undervisningen. 
3. Att ha en bred förståelse för, eller vilja att lära, olika strategier som befunnits 

framgångsrika för olika slags ”struggling readers” (s 88). 
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Zascavage & Keefe (2007) får avsluta kapitlet med sina reflektioner om fyra modeller som 
dominerar i beslut rörande elevernas undervisning: 
 
-medicinsk 
-materialistisk (fokus på funktionellt synsätt) 
-administrativ (t ex ekonomiska och/eller utbildningsmässiga begränsningar)  
-social (bristande inkludering, skriftspråksundervisning mm) 
 
Angående den första som enligt Malmqvist (2001) rådde över undervisningen han studerade, 
skriver de att eleverna som möts av denna modell riskerar att utveckla en negativ identitet på 
grund av att skolgången är ”deficit driven”(s 33). En negativ spiral har då skapats, som leder 
till en själuppfyllande profetia. Den andra modellen beskrivs av Erickson & Clendon (2009, s 
211):  

”…practitioners who have historically taken a functional approach to 
intervention for students with severe disabilities without recognizing literacy as 
a valuable functional life skill.”  

 
Smith & Blishak framhåller följande fyra principer som viktiga i en interventionsstudie om 
dessa elevers skriftspråkslärande: 
“-good literacy intervention practice applies across all types of literacy instruction with all 
types of abilities. 
-intervention programs should be based on appropriate assessment 
-although reading and writing emerge in a developmental sequence, application of a 
developmental framework is not always the most appropriate choice 
-intervention programs should consider factors intrinsic and extrinsic to the individual, with 
the ultimate goals of maximizing opportunities to participate in literacy activities, while 
minimizing barriers to active participation, in a format that is tailored to the needs of each 
individual AAC user” (1997, i Smith 2005, s 157ff). 

 
Som utgångspunkt kan också nämnas Erickson, Koppenhaver och Yoders “A literacy Bill of 
Rights” (2002, i Smith 2005, s 4) där rätten till att använda text betonas för alla människor 
oavsett funktionsnedsättningar. De anger bland andra följande två ”literacy rights”:  

-rätt till möjligheter att lära sig läsa och skriva. Med möjlighet menas ”safe”-
learning (Forester 1988, i Smith, 2005, s 159), alltså aktivt deltagande i 
uppgifter som eleven lyckas med. 
-rätt till lärare som är kunniga inom principer och metoder på området 
skriftspråkslärande. Principer kan exempelvis vara övertygelsen att ingen har för 
stora funktionsnedsättningar för att ha glädje av skriftspråkslärande, samt att 
detta lärande inte har några gränser i tid eller rum.  

 
En fallstudie med fyra barn i åldern 5-9 år som deltog i ett fyraveckorsprogram visade på 
framsteg och förändrade attityder hos barnen (Myers, 2007). Traditionell eller icke-
existerande läsinlärning gav inte resultat eftersom alla studier påvisade låg nivå av läs- och 
skrivförmåga bland barnen. Nyare forskning visar att ett bredare och mer dynamiskt sätt att se 
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på läs- och skrivlärande ger bättre utveckling (Myers, 2006). Den pedagogiska grundsynen i 
studien var att språk och skriftspråklighet bäst utvecklas genom en undervisning som innebär 
att: 

”graphophonic skills are taught in context; formative assessments which inform 
instruction; encouraging parental involvement, providing collaborative 
experiences with print and clear models of literate behaviours; using rich 
narrative resources; attending to personal learning styles; and acknowledging 
social/cultural contexts./---/ It was also possible to engage these students in 
writing activities which developed their phonological awareness and phonic 
skills in context, which proved to be socially, emotionally, and intellectually 
rewarding and which went far beyond the development of secretarial skills.” 
(Myers, 2006, s 23).  

 
Elevernas språkliga och tekniska kunskapsbehov samt deras personliga lärstilar var komplexa 
att möta och krävde fortgående formativa bedömningar av många olika slag. Studien visar 
liksom ovanstående (Erickson och Koppenhaver, 1995; Erickson m fl, 1997) att ett nära 
samarbete mellan föräldrarna och de professionella var avgörande för att det eleven lärt sig 
skulle befästas och bli bestående kunskaper (Myers, 2007). 
 

”Jag vill lära mig att få ihop långa ord och meningar när jag läser 
och skriver.”  
 
Emil lyfter fram vikten av att klara avkodning och stavning av längre sammansatta ord på 
egen hand. Sturm m fl (2006) berättar om klassrummens ”word wall” som kan användas för 
att sortera de nya orden efter början, slut eller stam. Varje vecka samlas fem nya ord. 
Erickson, Koppenhaver & Cunningham (2006) föreslår en ”word wall” i kombination med 
strategier att använda kända ord för att läsa och stava okända ord. En strategi är 
”compare/contrast” (s 332). Exempelvis vilket av följande ord – hyr, tar, mur, ser - kan du ta 
hjälp av när du ska läsa detta nya ord – lur? (Sturm m fl, 2006, översättning omöjlig därför 
författarens eget exempel). Rim-övningar (både alitteration och slutrim) med ord kan man ta 
hjälp av när ett nytt okänt ord ska avkodas. Apropå vikten av att rimma visade barnen i 
Larssons studie på svårigheter (2008), varför dessa övningar verkligen kan vara viktigare för 
dessa barn än för talande. Här kan resultaten med WTP-modellen vara till hjälp. Att analysera 
och sortera ord enligt dess struktur i form av en word wall, hjälper eleven att se likheter i delar 
av ord. Dessa kunskaper drar eleven nytta av vid avkodning av längre och sammansatta ord. 
Emil framhåller att ”Jag tränar att läsa korta stycken själv.”   
 
En annan strategi är ”making words” (Erickson, Koppenhaver & Cunningham, 2006, s 333). 
Här används ett ord med begränsat antal bokstäver för att skapa nya ord av dem. Successivt 
ökas antalet vokaler först till två och fler konsonanter, och så vidare. 
 
Hanser & Erickson (2007) tar i sin studie fasta på att dessa elever även behöver utveckla 
ortografisk avläsning av hela ord (”print-based vocabulary”). Detta är viktigt för att effektivt 
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kunna använda ordprediktion och färdiga ord i talsyntes-hjälpmedlet (AKK). De grundar sig 
på de fyra faktorer som enligt Adams (1990) samspelar när man läser ett ord: ortografi, 
fonologi, betydelse och kontext. Deras interventionsstudie över 6-veckor genomfördes med 
fokus på en integrerad syn på läsning av ord. Med hjälp av datorprogrammet ”Literacy 
Through Unity: Word Study” (Hanser & Erickson, 2007, s 270) studerades i vilken grad 
behoven av helordsavläsning, stavning och kommunikation kunde mötas hos tre elever. 
Resultaten efter att arbetat med programmets 75 lektioner visade på en dubblering av antalet 
lästa och stavade ord hos två av deltagarna medan den tredje mångfaldigade antalet kända 
fonem-grafem. Studien visade med andra ord framgångsrika metoder både för att hjälpa 
elever i början av sin läs- och skrivutveckling, men framförallt att komma vidare (s 277). De 
studier som gjorts tidigare baserade på Nonverbal Reading Approach - NRA, har varit 
begränsade till att lära sig läsa okända ord med hjälp av avkodning. Swineheart-Jones & 
Hellers (2009) NRA-interventionsstudie, som fokuserar på färdighetsträning i avkodning, tar 
inte hänsyn till att alla fyra pelare i läs- och skrivutvecklingen måste ”work in concert” menar  
Hanser & Erickson (2007, s 269) vilka saknar betydelse och kontextfaktorerna.  
 
Efter nybörjarstadiet, eller som konstaterats vid 9-årsåldern, kommer eleverna inte vidare i sin 
läs- och skrivutveckling (Dahlgren Sandberg, 2006). Här är viktiga verktyg olika strategier att 
lära sig läsa och skriva nya, längre, svårare ord. Inom NRA (Heller & Coleman-Martin, 2007) 
väljs orden noggrant ut för den enskilda eleven. Varje ord övades i studien vid fem tillfällen 
med trestegsstrategin innan ordet lästes automatiskt eller med andra ord ortografiskt. 
Avkodningsstrategin inom NRA går till på följande sätt: 
 

Först visar läraren hela ordet och uppmanar eleverna att säga det samtidigt med sin 
egen röst (det senare utesluts om det inte är möjligt att vokalisera överhuvudtaget): 

1. Titta på ordet och läs det bokstav för bokstav själv i huvudet. Läraren ljudar högt 
bokstav för bokstav och täcker över resterande bokstäver (i längre ord kan det vara 
delar istället för en bokstav). För varje bokstav (eller del av ordet) påminner läraren 
eleverna om att ljuda den själv i huvudet först. 

2. Säg nu hela ordet utan att stanna mellan ljuden långsamt i huvudet. Läraren pekar 
under ordet och läser sakta. 

3. Säg nu ordet fort i huvudet. Läraren säger ordet högt. (Heller & Coleman-Martin, 
2007, s 70) 

 
Clendon, Gillon & Yoder (2005) gjorde en interventionsstudie inom fonologisk medvetenhet 
med två elever. En av eleverna kunde använda fonologiska verktyg vid nya ord, efter 11 
timmars intervention. “Few intervention studies have been conducted that provide educators 
and examiners with direction regarding what is ”best practice” for literacy instruction for 
these children” (s 11). Fyra fallstudier gjorda på 90-talet sammanfattas av följande 
grundläggande nyckelprinciper enligt ovanstående forskare: 
 

1. höga förväntningar 
2. samarbete – “team commitment” 
3. “promoting peer interaction” 
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4. använda teknologi 
5. erbjuda meningsfulla åldersadekvata erfarenheter 

 

”Jag vill bli snabbare på att läsa och skriva.” 
 
Emil beskriver  tidsaspekten i sitt skriftspråkande här. Målet är att läsa och skriva fler ord, 
mer text på kortare tid. Då eleven redan uppnått konventionell läs- och skrivkunnighet ska 
fokus enligt Light & McNaughton (2009) ligga på: 
 

”At this advanced stage, the focus is not simply on the acquisition of simple 
skills, but rather on building fluency in these basic skills and learning cognitive 
strategies or multistep procedures to accomplish more complex tasks such as 
comprehension of more complex reading materials or writing essays and other 
genres.” (s 220). 

 
Ju fler ord eleven läser utan att behöva avkoda, desto snabbare går det. Här gäller att 
successivt möta mer avancerade texter och ur ett allt bredare spektrum. Lucktestet som 
beskrivits ovan är en metod för att hela tiden stimulera eleven vidare. Automatisk 
ordavläsning av högfrekventa ord ger både en mer flytande läsning och gör det lättare att 
stava. Genom användande av sitt talhjälpmedel (SGD), övas läsningen av vanliga ord (Hanser 
& Erickson, 2007). Ordprediktionsprogram använder Emil både på svenska och engelska för 
att underlätta och snabba på skrivandet. Detta innebär att förslag på ord kommer fram, som 
man sedan väljer mellan, med andra ord som på mobiltelefoner. Programmet Emil använder 
heter Communicator 4. 
 
Att använda digitala texter i undervisningen finns få studier kring (Puckett & Brozo, 2004, i 
Light & McNaughton, 2009). Många obesvarade frågor återstår. Elektronisk text erbjuder 
emellertid flera potentiella fördelar: 
 
1. Formatet kan anpassas efter individ (t ex storlek, färg) 
2. Text kan läsas upp, vilket frigör resurser till ”higher-order processing of the text”  
3. Tillgängligheten till en text förenklas över geografiska gränser (t ex skola och hemma) 
4. Länkar till ”additional support material” kan erbjudas 
5. Definitioner och förklaringar på nya begrepp kan presenteras  
(Light & McNaughton, 2009, s 238). 
 
Den sistnämnda punkten hör samman med digitala ordböcker. SAOL - svenska akademins 
ordlista finns som ovan nämnt i en digital version vilken  tillåter felstavningar vid ordsökning 
(Svenska Akademien, 2010). 
 
Raghavendra & Oaten (2007) genomförde en studie i Australien med en elev som fick stöd i 
att lära sig stava nya korta ord. Processen att hitta lämpliga ord och göra förtest var 
tidskrävande, liksom andra forskare framhållit (Clendon m fl, 2005). Syftet var att se om 
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något av sätten att få feedback – text, tal eller både tal och text - var effektivast. Resultatet 
visade att för denna elev var feedback genom text effektivast. Orsakerna spekuleras i att dessa 
elevers lärande främst sker genom observation och därmed en visuellt dominerad lärstil. 
Dessutom kan det vara svårt att få dubbel feedback genom både text och tal. En tredje orsak 
förklaras med att tal-feedback var något vardagligt för eleven genom att han använde en SGD 
sedan flera år, medan visuell feedback var något nytt. Forskarna framhåller, liksom i andra 
studier, att denna elevgrupp är heterogen och funktionsnedsättningarna ovanliga, varför fler 
fallstudier behövs  (Raghavendra & Oaten 2007; Ferreira, Rönnberg, Gustafson & Wengelin, 
2007). 
 
Ferreira m fl (2007) studerade 12 elever som indelades efter läsförmåga i läsare på låg nivå 
respektive hög nivå. Syftet var att undersöka elevernas skriftspråkliga förmågor på olika 
områden. Två av eleverna läste inte alls och var de som hade flest andra likheter sinsemellan 
sett på gruppnivå. Två av eleverna hade anartri och återfanns i gruppen läsare på låg nivå. 
Den elev som läste bäst hade dysartri och kunde förstås av sina närmaste. Forskarna uttrycker 
sig på följande sätt:  
 

”The population is heterogenous, and literacy skills often surprisingly occured in 
individuals we did not believe had a cognitive profile to become future readers./-
--/ What is the explanation of this?” (Ferreira m fl 2007, s 245).  

 
Några av forskarnas möjliga förklaringar som framkommer i studien är: 
 
- låg nivå i läsning åtföljdes av låga nivåer på alla andra områden t ex auditiv diskriminering 
och språklig medvetenhet. 
-talets betydelse. Även ett otydligt tal (dysartri) kan stödja den inre rösten i början av 
läsutvecklingen (subvocal rehearsal process). 
- i vilken grad dysartriskt tal stör läsandet längre fram i läsutvecklingen snarare än är till stöd, 
är en ny fråga forskarna väcker. 
  

”Jag har haft nytta av att kunna lyssna på det jag skrivit, om det 
låtit bra.” 
 
Emil syftade här på datorns och SGD:s talsyntes. Med dessa båda hjälpmedel finns 
möjligheten att lyssna på syntetiskt tal. Studier visar att talsyntes är ett stöd vid 
skriftspråkslärande för elever med SSPI/AKK (Dahlgren Sandberg & Hjelmqvist, 1997; 
Larsson, Dahlgren Sandberg & Smith, 2009; Peeters, Verhoeven, de Moor & van Balkom, 
2009). Olika program som fungerar med talsyntes är t ex Communicator och Clicker. Det 
yngre barnet, eller äldre men med fortsatt behov av emergent literacy-aktiviteter, kan 
experimentera med ett talande tangentbord, för att på så vis få möjlighet att lekskriva. Det 
talande tangentbordet låter som bokstavens ljud när man trycker på tangenten eller pekar på 
skärmtangenten.  
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Även sitt eget inre tal är det viktigt att lära sig lyssna till. Denna inre röst var inget som Emil 
tog upp. Erickson, Koppenhaver & Cunningham (2009, s 334) skriver att det första steget är 
att göra eleverna medvetna om deras inre röst genom att: 
 

-uppmana dem att använda sitt inre tal och ”säga det i huvudet” 
-sånger med rörelser parade med ”subvocal letter naming” 
-fortsätta sjunga favorit-sånger med sin inre röst då volymen sänkts, och sedan 
höja volymen igen 

 
Det andra steget, då eleven är klar över sin inre röst, är att erbjuda mängder av meningsfull 
och lättläst text för att få använda sitt inre tal i läsning. Hit kan också ”subvocalize”-
övningarna med trestegsstrategin inom NRA kopplas (Heller & Coleman-Martin, 2007). 
 
Ferreira (2007, s 20) har undersökt ”subvocal rehearsal”/inre tal och jämför med döva barn 
som i högre utsträckning knäcker läskoden och blir goda läsare. Ett förslag på undersökning 
är att lära barn med AKK/SSPI att läsa på läpparna, utvärdera effekterna på läs- och 
skrivförmågan, och att på så vis hitta nya vägar till förbättrad läs- och skrivkunnighet 
(Ferreira, 2007). Kopplat till svårigheter att hålla långa ord i det fonologiska minnet (Larsson, 
2008, s 14), kan förmågan att se på och eventuellt även själv forma läpparna vara 
underlättande för arbetsminnet.  
 
I detta sammanhang kommer vi åter in på Swineheart-Jones & Hellers (2009, s 131) 
Nonverbal Reading Approach (NRA) med  ”motoric indicators” – individuella rörelser som 
görs parallellt med stegen i ordavkodningen. Att koppla rörelse till läsningen är ett sätt för en 
utomstående att se att eleven aktivt följer stegen i avkodningen, samtidigt som det hjälper 
eleven själv att minnas och genomföra stegen på rätt sätt. På grund av individuella olikheter 
kan den kopplade rörelsen vara allt från en blinkning till att föra pekfingret från vänster till 
höger under ordet. Det avgörande är att rörelsen är lätt att göra för eleven. Eleverna i studien 
lärde sig att använda trestegsstrategin för att avkoda nya ord. Lärarens mål var att lära 
eleverna att använda strategierna själva vid okända ord. Efter 6 månader gjordes en 
uppföljning och alla elever stannade upp i texten vid ett nytt ord för att använda strategin de 
lärt sig.  
 
NRA (Heller & Coleman-Martin, 2007) kan även fylla en funktion då nybörjarläsaren får 
chans att öva sin inre röst under handledning. Sambanden mellan bokstav och ljud befästs. 
Den mer avancerade läsaren kan använda NRA vid läsning av ordets delar. Swineheart-Jones 
& Heller (2009) visade genom sin studie, som ovan nämnt, att alla fyra deltagarna i en 
uppföljning 6 månader efter interventionen fortfarande stannade upp vid ett okänt ord och 
använde NRA samt sina ”motoric indicators” (s 142). Eleverna och lärarna visade sig nöjda 
med NRA-metoden i en utvärdering. Alla gav högsta instämmande på påståendena: 
 

”Students with severe speech and physical disabilities can learn to read.” 
 “The NRA is easy to use.” 
 “Internal speech helps decoding.” 
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En av deltagarna skrev: “Finally, someone knows a way to teach me to read.” (Swineheart-
Jones & Heller, 2009, s 141). 
 

”… viktigt att ha en egen person som kunnat sitta och hjälpa 
mig.” 
 
Emil framhåller angående sitt lärande i skolan att ”Jag lyssnar mycket, har en resurslärare och 
assistent som läser för mig.” En uppdelning av arbetsuppgifter mellan mer och mindre 
kvalificerade pedagoger och elevassistenter förespråkade Erickson m fl (2006). Även par- 
eller grupparbete med klasskompisar är utvecklande, därför att elever är förebilder för 
varandra i lärande. Viktigt är att resurser i form av tid och personer används genomtänkt, 
enligt ovanstående forskare.  Erickson & Clendon (2009) poängterar vidare faran att eleven 
får för mycket hjälp att lyssna på texter (via en person eller talsyntes), därför att det 
övergripande målet blir att klara kursplanemålen i olika ämnen, på bekostnad av 
skriftspråkslärandet. Denna fallgrop blir tydligare högre upp i årskurserna, varför 
ämnesintegrering är nödvändig, något vi strax återkommer till. 
 
I Myers interventionsstudie (2007) fanns en egen medhjälpare till varje barn. Dessa var 
logopedstuderanden som arbetade frivilligt inom studien. Förutom att kunna hjälpa varje 
individ när som helst under arbetet, ägnade de sig åt att noggrant observera elevens framsteg 
och hur nya strategier fungerade för honom/henne. Studien visar även att ett nära samarbete 
mellan föräldrarna och de professionella var avgörande för att det eleven lärt sig skulle 
befästas och bli bestående kunskaper. Syskonens roll för exempelvis motivationen att skapa 
egna texter framkom också (Myers, 2007). 
 

”… det går åt mycket energi.” 
 
Att leva med SSPI/AKK tar stor kraft i anspråk. Skrivandet med huvudmus eller joystick på 
ett skärmtangentbord är arbetskrävande. Ordprediktion hjälper till att snabba på skrivandet. 
Emil skriver att trots hjälpen med ordprediktionen är det: 
 

”…svårt att skriva långa texter för att det går åt mycket energi. Då använder jag 
min Blisskarta och min lärare eller assistent skriver åt mig.” 

 
Vikten av att vara flexibel och lyhörd som medhjälpare visar detta uttalande på. Variationen 
mellan skrivverktyg ger en vila åtminstone delvis. 
 
Erickson m fl kopplar till sambandet mellan ökad tid till läsning och förbättrad läsförmåga i 
forskning om elever utan ”physical challenges” (2006, s 320). De hävdar ett minimum av 
skriftspråkslärande på två timmar om dagen. Light & McNaughton (2009) skriver att elever i 
år 1-3 behöver minst 90 min skriftspråkslärande per dag. Elever som ”are at risk” (s 220) ska 
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ägna ytterligare 40-60 min/dag. Elever med AKK bör dessutom få ännu mer tid eftersom 
deras kommunicerande tar tid och därmed deras aktiva deltagande. Här är det nödvändigt med 
en ”collaborative approach” för att garantera tillräcklig ”quantity (and quality) of reading 
instruction” (s 220). Förutom skolans personal nämns betydelsen av familjen. De fortsätter 
med förslag på tre områden för en “less fatiguing participation” (s 221): 

 
- ta bort krav på muntliga eller skriftliga (handskrivna) svar 
- skaffa insyn i var eleven har svårigheter och erbjud extra undervisning 
- kompensera elevens bristande tillgång till muntliga övningar 

 
I anslutning till den förstnämnda punkten beskriver Erickson & Clendon (2009) olika sätt att 
maximera respons från eleverna (med minimal tids- och energiåtgång) med termen ”Every 
Pupil Response” (s 209): 

Gester 
 Se åt olika bestämda håll  
 Blunda 
 Nicka/skaka på huvudet 
 
För att underlätta läsandet är textförstoring en åtgärd. Erickson, Koppenhaver & Cunningham 
(2009) visar emellertid att enbart förstora text gjorde det svårare att läsa, förmodligen för att 
orden inte längre såg ut som ord utan bara uppradade bokstäver. De ger följande råd baserade 
på deras forskningsresultat om ögonrörelser vid läsning: Det som hjälpte var när forskarna 
fyrdubblade avståndet  mellan ord och rader. Efter att ha läst dussintals texter med denna lay-
out, kunde avstånden minskas till tredubbla. Långsiktigt byggdes elevernas strategier för 
ögonrörelser upp och successivt minskades avstånden. Till slut kunde eleverna nå målet att 
läsa text med standard lay-out. Apropå synförmågan visade Dahlgren Sandbergs (1998) 
forskningsresultat om deltagarnas syn att - ”the nonreading children had significantly better 
vision than the reading children” (s 39). Vi återvänder till detta senare i diskussionsdelen. 
 
I sammanhanget kommer Myers (2006, s 20) studie in som visade att ”Physical, and or health 
issues often determined success or at least the demonstration of success.”  
 

”Jag… har en dator till hjälp i skolarbetet./---/ Hemma har jag en 
dator med samma program.” 
 
Här beskriver Emil alla program till hjälp som datorn erbjuder. Samma program finns i hans 
datorer både hemma och i skolan. Emil skriver med ett skärmtangentbord (både alfabetiskt 
och numeriskt) och en joystick för att styra muspekaren med. Datorn är också utrustad med 
talsyntes, vilket betyder att man kan lyssna på det som skrivits och andra texter.  
 
Att chatta med vänner på Facebook är något Emil tycker om att göra på fritiden. Läsandet för 
honom innebär annars att lyssna på böcker i DAISY (Digital Accessible Information  
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System).  Digitala texters betydelse och användning i undervisning har ännu inte beforskats 
som ovan nämnt (Puckett & Brozo, 2004, i Light & McNaughton, 2009). 
 
På vägen till läs- och skrivkunnighet lyfter Emil fram datorns hjälp igen: ”När jag lärde mig 
läsa och skriva så var det jättebra med datorn.”  Framförallt nyttan med talsyntesen betonas, 
att kunna läsa upp och höra hur det man skrivit låter. 
 
Myers (2007) betonar integrationen av datorkunskaper - ”technology skills”- (s 274) och 
skriftspråkslärande. Alla fyra deltagarna i hennes studie klarade fler saker på datorn 
självständigt efter interventionen. Eleverna var med och skrev ett ”newsletter” om det aktuella 
temat för veckan, till föräldrarna (s 269). Rent konkret innebar interventionen ett tematiskt 
arbetssätt baserat på ”language and literacy learning…as multilevel, active and 
communicative processes…” Resultaten beskriver utveckling på tre områden (Myers, 2006, 
s14-17): 

A. utveckling av färdigheter inom skriftspråk och datorsäkerhet 
B. förändrade attityder hos eleverna angående språk- och läs- och 

skrivinlärning 
C. kunskap om vilka interventioner som var mest betydelsefulla för framgång 

inom språkutveckling och skriftspråkslärande 
 
För att maximera användandet och lärandet är samma datorprogram i skolan och hemma att 
föredra. Tid till själva innehållet i lärandet får annars stryka på foten för att lära sig nya 
tekniska verktyg, vilket Beukelman m fl (2005) även varnade för i tidigare avsnitt om 
emergent literacy-fasen ( se s 16). 
 

”Jag har haft bra hjälp från Kom-X.” 
 
Experter inom AKK är viktiga samarbetspartners för eleven samt familjen och skolan.  Kom-
X är ett sådant team och en resurs för hela länet, i regi av landstingets logopedmottagning. 
Detta samarbete ger kunskap om sätt att kommunicera med eleven som använder AKK, 
förståelse för och praktiskt användande av elevens talhjälpmedel (SGD) och AKK-system 
(Kent-Walsh & Light, 2003 i Myers, 2007). I Myers studie deltog en vuxen läsare/skrivare 
som använde AKK som förebild. Dessutom var en logoped (speech-language pathologist) 
med i teamet, förutom forskaren/läraren. Logopedens inriktning var utveckling av elevernas 
färdigheter inom kommunikation och teknologi. Utöver dessa tre personer, fanns en 
elevassistent eller ”educational assistant” som förberedde och uppdaterade material t ex PCS-
bilder, ordförråd i SGD och hjälpte deltagarna under arbetet. Som ovan nämnt deltog även 
logopedstuderanden som medhjälpare. Här påminns vi om vikten av olika yrkeskompetenser 
som samarbetar, och planering av deras insatser, i enlighet med Erickson m fl (2006). 
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DISKUSSION 
 
Resultaten diskuteras nedan, men först reflektioner angående metod och tillvägagångssätt. Till 
sist sammanfattas det viktigaste i avsnittet om slutsatser. 
 

Metoddiskussion 
 
Urval av personer och befintlig forskning visade sig svårt eftersom båda förekommer 
sparsamt. Att hitta läs- och skrivkunniga grundskoleelever att fråga var ett detektivarbete. För 
det första är elever med AKK/SSPI en liten population. För det andra var det en ännu mindre 
andel som visade sig vara läs- och skrivkunniga enligt rektorer och verksamhetsansvariga. De 
tre elever som kontaktades via SPSM, gav en informant. Begränsningen i studien gjordes till 
elever i grundskolan. Efter inläsning av tidigare forskning framkom att många av dessa elever 
blivit placerade i särskilda undervisningsgrupper på grund av att de var ”untestable” (Erickson 
& Koppenhaver, 1995). Kanhända finns även samma problematik i Sverige idag?  
 
I bakgrunden återkom det stora behovet av interventionsstudier för att bättre kunna förstå läs- 
och skrivutvecklingens olika faser hos barn med AKK/SSPI (Ferreira m fl, 2007; Larsson, 
Dahlgren Sandberg & Smith, 2009). Den fortsatta utvecklingen har inte studerats i lika hög 
grad som nybörjarfasen och emergent literacy-fasen. I avsaknad av forskning studerades 
källor även angående ovanstående faser samt utvecklingen för talande barn med läs- och 
skrivsvårigheter, varför bakgrunden även innefattar hur läs- och skrivsvårigheter bemöts hos 
dessa elever. Vissa faktorer har funnits specifika för icke-talande, vilka redovisas under 
kritiska färdighetsområden. Att noggrant beskriva det pedagogiska arbetet med dessa elever 
samt efteråt utvärdera dess resultat har ännu inte gjorts i Sverige. Tidigare forskningsresultat 
från fall- och interventionsstudier kommer främst från USA.  
 

Resultatdiskussion  
 
Befintlig forskning i form av fallstudier med engelskspråkiga elever ger en hoppfull bild. 
Mycket få individer är berörda eftersom de har en ”low-incidence” funktionsnedsättning, 
däremot gör skriftspråkslärande en ovärderligt stor skillnad i deras liv. Kanske finns orsaken 
till att så lite gjorts inom forskningsfältet här, i frågan om kvalitet – kvantitet. Gruppen är 
också i hög grad heterogen. Forskning i Sverige där elever, föräldrar och lärares röster frågas 
efter och lyssnas till, kan ge djupare förståelse för det specifika i svenskt skriftspråkslärande. 
Tvärvetenskapliga forskningsprojekt med samarbete mellan pedagoger och logopeder, 
psykologer och arbetsterapeuter har visat sig fruktsamma i den engelskspråkiga världen och är 
nödvändiga även i Sverige. 
 
Den betydelsefulla roll som emergent literacy spelar för ett barns skriftspråkslärande framkom 
inte tydligt i Emils livsberättelse. Anledningar till detta kan dels vara att högstadieelever inte 
automatiskt kopplar samman reflektioner över sin tidiga barndom med sitt nuvarande lärande. 
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Dels kan det bero på författarens sätt att fråga. Framtida studier bör fokusera enbart på denna 
fas i elevens livshistoria om skriftspråkslärande. Här kommer vi över på de förväntningar som 
gör intryck på föräldrarna, vilka sedan överför dem till det lilla barnet (Browning, 2002). Hur 
ska föräldrar kunna tro på och stimulera en läs- och skrivutveckling hos sitt barn med  
begränsande budskap präglade av ett medicinskt synsätt? Låga förväntningar på barnet ger en 
negativ inverkan på hans/hennes redan komplicerade läs- och skrivinlärning och kan i 
slutändan leda till en självuppfyllande profetia av begränsad skriftspråklighet (Light & 
McNaughton, 1993). Browning ser här frågan om hur föräldrars förväntningar formas som ett 
framtida forskningsfält. Hur arbetsterapeuter ser på skriftspråkslärande och individer med 
fysiska funktionsnedsättningar, är en annan fråga. Här ser jag det som avgörande att familjen 
får möta en miljö och förebilder präglade av realistisk hoppfullhet, som ser möjligheterna där 
alla andra ser omöjligheter. Föräldrar behöver kunskaper, förståelse och framtidstro som de 
kan föra vidare till sitt barn. Frågan är var de kan hitta denna grund? Vilka förväntningar 
genomsyrar dagens förskola, skola och habilitering? 
 
Nutidens föräldrar är vana vid att söka egna vägar. Här gäller det för först och främst vården, 
eftersom de är den första instans du möter när ditt barn fått en funktionsnedsättning, att lotsa 
dem rätt i djungeln av behandlingsmetoder. Allt för att få en realistisk förståelse och 
hoppfullhet för sitt barns utveckling. I Västra Götalandsregionen innebär det till exempel att 
få veta att alla barn och vuxna med SSPI har rätt till 4 veckors kurs i konduktiv pedagogik 
varje år. Conductive education (CE) som är det engelska begreppet, står för ett holistiskt 
pedagogiskt synsätt på lärande för människor med neurologiska funktionsnedsättningar. CE 
utvecklades av András Petö och Maria Hari i Ungern på 60-talet (Ákos & Ákos, 1991; Lind, 
2003; Clendon, Gillon & Yoder, 2005). En viktig studie skulle vara att granska om 
målgruppen fått kunskap om sin rättighet till konduktiv pedagogik och i så fall när och på 
vilket sätt.  
 
Något senare blir det även förskolans uppgift att bidra med formandet av förväntningarna. 
Hur förberedda är kommunernas specialpedagoger på detta? Då jag i min studie sökte efter 
barn utan eget tal och som läser och skriver självständigt, vände jag mig till min kommuns 
specialpedagogiska team. Tyvärr kunde de inte hitta någon som stämde på beskrivningen, 
trots vidare kontakt med kommunikationsklasser och rh-klasser inom kommunen. Vilken 
kartläggning och kunskap finns om de elever i behov av särskilt stöd av olika slag som finns 
inom en kommun? Sturm m fl (2006) beskriver bristen på kunskap om läs- och 
skrivutveckling hos specialpedagogiskt professionella. Det är en skyldighet vi har, som 
arbetar inom förskola och skola idag, att skaffa oss denna kunskap. Allt för att framtidens 
barn med till exempel AKK/SSPI ska mötas med höga förväntningar på att erövra 
skriftspråket, och en utomordentligt god förskola och skolgång. År 2012 ska alla 
grundskoleelever i årskurs 3 i min hemkommun nå de nationella målen. Mycket kvar att göra 
om det ska bli verklighet. Med Malmqvists (2001) och Ahlgrim-Delzells (2009) resultat i 
bakhuvudet är en viktig fråga i vilken omfattning dessa elever deltar i nationella prov? 
 
Emil framhöll vikten av att ha en ”egen” person till sin hjälp. Här finns möjligheter men också 
faror. Medvetna val och planering av vem som är lämpligast att samspela med, på vilka sätt, 
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samt med vilket innehåll betonades av Erickson m fl (2006). Prioritering av 
skriftspråkslärande i en ämnesintegration där alla lärare förstår vikten av att eleven får chans 
att läsa och skriva regelbundet framhölls också. Kopplat till att eleverna inte utvecklade sitt 
skriftspråkande vidare efter 9-årsåldern (Dahlgren Sandberg, 2006), ställer jag mig frågan om 
lärarens kompetens och fokus på skriftspråkslärandet i lägre åldrar saknas i de högre 
årskursernas betoning på ämneskunskap? Omgivningens kortsiktiga välvilja att läsa högt för 
eleven är att ta ifrån henne/honom egna övningstillfällen i vardagen. Att finnas bredvid och 
hjälpa till med avkodningsstrategier vid behov, utvecklar istället elevens egen läsförmåga. 
Malmqvists pedagogiska implikationer för lärande överhuvudtaget poängterar samspelet med 
andra (2001, s 31). I samtliga av hans delstudier fanns exempel på elever som fick 
undervisning i ett avskilt rum av sin elevassistent. I stället är elevassistentens roll att vara röst, 
händer och fötter åt eleven med AKK/SSPI, medan läraren fokuserar på samspelet för 
lärandet. Emil poängterade just att han hade både en elevassistent och en resurslärare.  
 
Översatt till hemmiljön är det viktigt att barnet med sin personliga assistent ingår i 
familjegemenskapen. Föräldrarna ges då möjlighet att vara just mamma eller pappa. Då tiden 
är knapp för de mindre grundläggande behoven (som inte handlar om hälsa och ren 
överlevnad) måste den utnyttjas maximalt och optimalt. Här finns möjligheter att göra flera 
saker samtidigt för att hinna med annat än överlevnadsbehoven exempelvis samtala eller läsa 
högt vid måltider, på- och avklädning, lyssna på böcker i rullstolen/bilen/taxin till skolan och 
andra transportsträckor. Medan assistenten hjälper barnet med det praktiska kan föräldern 
koncentrera sig på samspel och kommunikation. 
 
Svenska forskare beskriver framförallt de individuella förutsättningarna hos barnen samt i 
någon mån deras hemmiljö, men belyser inte lärandets miljö, innehåll och metoder i förskola 
och skola. Ett undantag är Dahlgren Sandbergs studie (1998) om school literacy environment. 
Behovet och betydelsen av att ta tillvara tillfällen samt utveckla sätt att lära sig läsa och skriva 
visade sig vara mycket stora. Är det rimligt att förvänta sig att en elev utvecklas inom något 
som han eller hon inte ens ägnar sig åt varje dag?  
 
En annan intressant aspekt i samma studie rörde skolbiblioteket. Alla elever hade inte besökt 
detta. Det var elever som inte kunde läsa och skriva som blivit utan besök. Med tanke på att 
över 70 % av de icke-talande eleverna i studien inte var läs- och skrivkunniga är risken stor att 
just de aldrig får besöka skolans bibliotek. En emergent literacy-fas utan ett bibliotek blir 
ytterst fattig. Vilka förskollärare tar enbart med de läs- och skrivkunniga barnen på 
biblioteksbesök?  
 
Både Ferreira och Heller & Coleman-Martin hävdar att även ett otydligt tal (dysartri) kan 
stödja den inre rösten (subvocal rehearsal process) åtminstone i början av läsutvecklingen. Att 
kunna vokalisera överhuvudtaget även om det är fullständigt otydligt visar på ”talets” 
betydelse. På vilka sätt, av vem och i vilka situationer stimuleras barn att använda sin röst hur 
den än låter? NRA – nonverbal reading approach menar att all vokalisering som är möjlig ska 
uppmuntras att användas. För eleven innebär den aktivt deltagande och motoriskt stöd. I detta 
sammanhang kommer vi in på ”motoric indicators”. Om vokalisering är omöjlig finns andra 
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sinnen att ta hjälp av. Att koppla rörelse till läsningen är ett sätt för en utomstående att se att 
eleven aktivt följer stegen i avkodningen, samtidigt som det hjälper eleven att minnas och 
genomföra stegen på rätt sätt. Deltagarna och deras lärare visade stor tillfredsställelse med 
arbetssättet. Med NRA, i en undervisning som även tar hänsyn till alla andra delar i läs- och 
skrivprocessen, kan eleven fortsätta lära nya ord hela livet och skriftspråkslärandet skulle få 
nytt bränsle efter 9-årsåldern.  
 
Jämförelser mellan skriftspråkslärande hos elever med engelska respektive svenska som 
modersmål, visar att på engelska behöver barnen lära sig använda olika strategier, inte bara 
den alfabetiska som i ett transparent språk (Larsson, 2008). Ovanstående större komplexitet 
talar för att de irländska barnen borde läsa och skriva sämre är de svenska men fallet visade 
sig vara tvärtom. Larsson förklarar ovanstående med att de irländska barnen var ett år äldre 
och att de börjat skolan redan vid 4-5 årsålder. På så sätt hade de fått mer undervisning än de 
svenska barnen. Med ett emergent literacy-perspektiv och det faktum att förskolan sedan flera 
år är allmän i Sverige från 4 års ålder, samt med svenska språkets enklare uppbyggnad ur 
ortografisk synvinkel, är en viktig fråga varför de svenska barnen inte lyckats lära sig läsa och 
skriva i lika hög grad som de irländska? Är det möjligen så att dessa elever är starkt visuellt 
inriktade och har nytta av att lära sig använda fler strategier förutom den fonologiska? 
 
En annan slående skillnad mellan eleverna var att de engelskspråkiga barnen i studierna 
använde andra AKK-system än blissymboler, medan deltagande svenska elever allra oftast 
kommunicerade med bliss och hade detta som sitt första skriftspråk. Varför skiljer detta sig så 
markant? Vilka för- och nackdelar för skriftspråkslärandet kan finnas med olika AKK-
system? En ytterligare dimension i sammanhanget blir att undersöka skriftspråkslärandet hos 
flerspråkiga barn (utan eget tal) med två första språk, samt barn med svenska som andra 
språk. 
 
För mig som lärare i de första åren i grundskolan är den första åtgärden med yngre barn som 
har läs- och skrivsvårigheter alltid en synundersökning. Angående Dahlgren Sandbergs (1998) 
skenbart paradoxala forskningsresultat om barnens syn - ”the nonreading children had 
significantly better vision than the reading children” (s 39) inställer sig en fråga: Kan det vara 
så att de övriga som inte kunde läsa och skriva alls, har oupptäckta synsvårigheter? De som 
hade fått hjälp med sina synsvårigheter kunde på så sätt naturligtvis lättare lära sig läsa och 
skriva. En personlig erfarenhet av detta är att mitt eget barn först fick glasögon som fungerade 
tillfredsställande när hon fyllt 10 år. Detta efter krav på remiss till syncentralen. På frågan om 
skillnaden jämfört med de gamla glasögonen hon haft sedan 7-årsålder, svarade hon att ”dem 
kan jag vara helt utan för de hjälpte ingenting”. Med tanke på de forskningsresultat som visar 
att emergent literacy-fasens tidiga stimulans i skriftspråkets värld är viktig för barnets 
utveckling, är det många förlorade år av skriftspråkserfarenheter om man först vid 10-årsålder 
kan se att läsa skyltar runt omkring sig och tydligt se text i en lättläst barnbok (Lundberg, 
1991). För oss innebar det på denna tid att varje bilresa sitta och anteckna alla ord som dök 
upp tillsammans med vårt barn! Tänk om det hade varit möjligt några år tidigare? Vid 
synkontrollerna från och med 2-årsålder fick vi som svar att glasögon först skulle bli aktuellt 
när skolan började. Vid 7-årsålder fick hon visserligen ett par glasögon, men vad hjälpte det 
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när de inte var tillräckligt bra. Är detta ett svar (att barnet inte behöver se ordentligt förrän det 
börjar skolan) som ges till alla barn eller bara barn med svåra rörelsehinder och AKK? Med 
tanke på resultatet i Dahlgren Sandbergs studie blir frågan: Hur  undersöks egentligen synen 
på barn med SSPI/AKK? Vilka riktlinjer finns inom BVC-barnavårdscentral, habilitering, 
syncentral och ögonmottagning?  
 
En annan aspekt på synen handlar om att minska kraften som går till avläsning. 
Energisparande åtgärder efterlyste också Emil indirekt. Med rörelsehinder som ger ofrivilliga 
rörelser och/eller spänningar i musklerna går energin snabbt åt. Att maximera energinivån 
genom regelbundna mellanmål är ofta till stor hjälp, enligt författarens egna erfarenheter. 
Prioriteringar, flexibilitet och helhetssyn är andra nycklar till fungerande lösningar. Pauser 
med lek och/eller rörelsemöjligheter ger ny kraft till elever i alla åldrar utan SSPI, och 
fungerar troligen likadant för eleverna med rörelsehinder. Författaren i egenskap av förälder 
till ett barn med SSPI möter emellertid ofta synpunkter från medicinskt håll att barnen ska vila 
och få sitta stilla, i stället för att behöva vara fysiskt aktiva. Vem klarar att sitta fastspänd från 
topp till tå flera timmar i sträck, och samtidigt lära? Hur får elever med SSPI en god 
grundkondition om de inte får röra sig, på de sätt som är möjliga, regelbundet under dagen? 
Denna grundkondition är livsviktig, samtidigt som vi påminns om Myers (2006, s 20) studie 
som visade att ”Physical, and or health issues often determined success or at least the 
demonstration of success.”  

Slutsatser 
 
Studien visar sammanfattningsvis att det är viktigt och fullt möjligt för elever utan eget tal att, 
även utan den bästa möjliga lärandesituationen, komma vidare i sitt skriftspråkslärande. Dessa 
elever lär sig dock inte läsa och skriva utan särskilt stöd. Liksom med andra barn som möter 
svårigheter i sitt skriftspråkslärande, är tidiga insatser avgörande. Vänta in utveckling 
fungerar särskilt inte när tiden för lärande dessutom begränsas av överlevnadsbehov. 
Inställningen och förväntningarna är A och O. Sedan kommer kunskaper om 
skriftspråkslärande för personer med läs- och skrivsvårigheter i allmänhet och med 
AKK/SSPI i synnerhet. Då först kan varje person optimera sin läs- och skrivförmåga 
oberoende ålder. Det livslånga skriftspråkandet når höjder vi inte kunde förutse. 
Livskvaliteten och delaktigheten i ett samhälle där alla människors skriftspråkslärande har 
lika värde, kan då få en acceptabel nivå. 
 
Slutsatsen av detta är att det behövs forskning på området ur pedagogiska perspektiv, vilket 
framhålls av Malmqvist (2001). Forskning behövs om ”den undervisning som elever med 
rörelsehinder deltar i tillsammans med andra elever.” (s 34) Var finns de framgångsrika 
miljöerna? Vad kännetecknar dem? Vilka inkluderande arbetssätt främjar i detta fall det 
skriftspråkliga lärandet? 
 
Forskning om formandet av förväntningar hos i synnerhet föräldrar är brådskande. Deras 
livsberättelser kan visa grunderna för detsamma. 
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Vilka utbildningar om skriftspråkslärandet hos elever med AKK/SSPI erbjuder högskolorna  
redan yrkespraktiserande lärare, arbetsterapeuter och logopeder? Mer precist eventuellt inom 
ett specialdidaktiskt perspektiv (Kroksmark, 2010) med fokus på utvecklandet av en 
självständigt fungerande skriftspråklighet hos grundskoleelever utan eget tal och med 
rörelsehinder. 
 
Flera tunga områden kvar att undersöka med andra ord. Det vore önskvärt att många studenter 
och forskare vågar sig på området snarast! 
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Bilaga 1 
 
Hej ! 
 
Mitt namn är Andrea Atterström och jag studerar vid Högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping. Nu ska jag göra en D-uppsats i pedagogik inom området läs- och skrivutveckling hos 
elever utan eget tal. Jag är därför mycket intresserad av att komma i kontakt med några 
grundskoleelever utan eget tal som läser och skriver någorlunda självständigt, alltså förbi 
nybörjarstadiet. Tacksam om du kan leda mig vidare! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Andrea Atterström 
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Bilaga 2 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Andrea Atterström och jag arbetar som lärare i de 
första åren i grundskolan. Just nu studerar jag även pedagogik 
för att jag vill förstå mer om hur barn utan eget tal läser och 
skriver. Jag har därför fått din adress genom …. 
 
Det skulle vara mycket värdefullt om du ville berätta om hur du 
läser och skriver. Dina tankar och erfarenheter ligger till grund 
för min D-uppsats, som du såklart får som tack för din hjälp. 
Tillsammans kan vi på så sätt förstå mer om hur vi kan hjälpa 
barn, som inte har eget tal, att lära sig läsa och skriva. 
Hoppas du vill ta av din tid och skriva till mig om de här 
punkterna: 

 
-Berätta om ditt läsande och skrivande just nu i din  
skolvardag och i övrigt! 
 
-Om du tänker tillbaks i tiden, vad var viktigt när du lärde dig 
läsa och skriva? 
 
-Vad vill du utveckla vidare i din läsning och skrivning? 
 
 

Stort tack på förhand! 
 

Många hälsningar, 
Andrea 

 
PS. Undrar du något - mejla till atterstrom@bornet.net eller ring 
mig på XXXX.  
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