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Sammanfattning 

Syftet med min studie var att, utifrån ett föräldraperspektiv, undersöka vilka faktorer som har 

bidragit till att tre barn utan talförmåga, som använder alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK), har kunnat uppnå läs- och skrivkunnighet. Som datainsamlingsmetod 

användes en kvalitativ samtalsintervju med föräldrar till barn som saknar talförmåga och 

använder AKK. Resultatet visade att det är många faktorer som spelar in, för att ett icke-

talande barn, som använder AKK, ska kunna få bra förutsättningar för sitt läs- och 

skrivlärande. De faktorer som föräldrarna anser har varit mest betydelsefulla för barnens 

framsteg i läs- och skrivlärande är positiv inställning och tro på barnets förmåga att lära sig 

läsa och skriva, tidig tillgång till datorer, ett fungerande och språkutvecklande AKK-system, 

tidiga insatser i läs- och skrivinlärning samt inkludering i vanlig skola. Andra viktiga faktorer 

som framgår av föräldrarnas berättelser är deltagande i varierande läs- och skrivaktiviteter, 

mycket högläsning från tidig ålder, en person i skolan som har teknisk-/specialkunskap, nära 

samarbete mellan hem och skola samt helhetssyn i barnets lärande. 

 

 

Nyckelord: Skriftspråkslärande/literacy education, nonvocal, severe speech and physical 

impairment (SSPI), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), augmentative and 

alternative communication (AAC), inkludering/inclusion. 
 
  



 3 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 3 

1. Inledning ............................................................................................................................... 5 

2. Bakgrund............................................................................................................................... 6 

3. Tidigare forskning om icke-talande barns läs- och skrivlärande .................................... 8 

3.1 Språk-, läs- och skrivförmåga hos icke-talande barn som använder AKK ........................... 8 

3.2 Viktiga faktorer för icke-talande barns läs- och skrivutveckling ........................................... 9 

Betydelsen av omgivningens stöd och förhållningssätt .................................................................. 9 

AKK,  kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg som en del i språkutveckling

 ...................................................................................................................................................... 10 

Pedagogiska strategier och framgångsrika arbetssätt ................................................................... 11 

4.  Teoretiska utgångspunkter............................................................................................... 13 

4.1 Läs- och skrivlärande ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ......................................... 13 

5. Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 16 

5.  Metod .................................................................................................................................. 17 

5.1 Urval ........................................................................................................................................... 17 

5.2 Metod för datainsamling .......................................................................................................... 17 

5.3 Genomförande ........................................................................................................................... 18 

5.4 Databearbetning och analysmetod .......................................................................................... 18 

5.5 Etiska aspekter .......................................................................................................................... 18 

5.6 Reflektioner över metoden ....................................................................................................... 18 

Tillförlitlighet ............................................................................................................................... 19 

6. Resultat ................................................................................................................................ 20 

6.1 Intervju med Annas pappa....................................................................................................... 20 

6.2 Intervju med Klaras mamma ................................................................................................... 24 

6.3 Intervju med Antons mamma .................................................................................................. 30 

7. Analys av resultat ............................................................................................................... 37 

7.1 På vilket sätt anser föräldrarna att barnens kommunikationshjälpmedel och alternativa 

lärandeverktyg har bidragit till barnens språkutveckling samt läs- och skrivlärande? .......... 37 

7.2 Reflektioner kring barnens motivation och intresse för kommunikation, läs- och skriv 

samt barnets deltagande i olika läs- och skrivaktiviteter ............................................................ 38 



 4 

7.3 Upplevelser av omgivningens stöd och förhållningssätt ........................................................ 38 

7.4 Föräldrarnas tankar om barnens läs- och skrivlärande när barnen var små ..................... 39 

7.4 Viktiga faktorer till barnens framsteg i läs- och skrivlärande .............................................. 39 

Dator, kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg ............................................. 39 

Positiv inställning och tro på barnets förmåga ............................................................................. 40 

Inkludering i vanlig förskola/skola ............................................................................................... 40 

Andra viktiga faktorer som framgår av föräldrarnas berättelser ................................................... 40 

Reflektioner om vad som borde förbättras och utvecklas när det gäller icke-talande barns läs- och 

skrivlärande .................................................................................................................................. 40 

Tips och råd till andra familjer i samma situation ........................................................................ 41 

8. Diskussion ........................................................................................................................... 42 

8.1 Studiens resultat i ljuset av tidigare forskning ....................................................................... 42 

8.2 Studiens resultat i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ..................................................... 43 

9. Konklusion .......................................................................................................................... 45 

9. Litteraturlista ..................................................................................................................... 47 

10. Bilagor ............................................................................................................................... 50 

10.1 Informationsbrev till föräldrarna .......................................................................................... 50 

10.2  Intervjuguide .......................................................................................................................... 50 

 



 5 

1. Inledning 

Tanken att skriva om icke-talande barns läs- och skrivlärande fick sin början när själv jag fick 

vara med om att följa och skapa möjligheter för en icke-talande elevs läs- och skrivlärande, 

inkluderad i en vanlig skola. De två åren som IT-pedagog och resurslärare i förskoleklass och 

årskurs ett har på många sätt förändrat min syn på lärandet och visat hur viktig lärarens 

inställning är till elevens förmåga att utvecklas och lära sig. Tror man på barnet så tror barnet 

på sig själv, som en av föräldrarna uttrycker det i intervjun, är något som jag även själv fick 

uppleva och kommer att ha som en stark, bärande känsla när jag möter blivande elever i 

framtiden. Lärandet handlar inte om vilken metod man ska välja utan utgår från barnet och 

tron på barnets förmåga att lära sig. Då är redan hälften vunnet. Jag hoppas att denna uppsats 

kan vara en inspiration till alla som är intresserade av läs- och skrivlärande och inkluderande 

undervisning. 
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2. Bakgrund 

 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga eftersom den 

är central i all inlärning och avgörande hur eleven lyckas i skolan och för att kunna delta i 

samhället. I Lgr11, i kursplan för svenska står det att 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Lgr11, s. 222). 

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så 
att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 
syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket 
för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr11, s. 222). 

Enligt skolans läroplan ska alla barn ges möjlighet att lära sig läsa och skriva och utvecklas så 

långt som möjligt. Detta är dock inte lika självklart för barn som saknar talförmåga dvs. barn 

med grava talstörningar och motoriska funktionsnedsättningar som använder 

kommunikationshjälpmedel (AKK1, alternativ och kompletterande kommunikation). Sigurd 

Pilesjö (2012) använder termen SSPI2 (Severe speech and physical impairment) för den 

aktuella gruppen barn och den inkluderar t.ex. barn med Cerebral Pares med eller utan 

utvecklingsstörning.  

 

Trots att det finns mycket forskning och kunskap om barns läs- och skrivutveckling samt läs- 

och skrivsvårigheter, finns det fortfarande stora kunskapsluckor när det gäller icke-talande 

barns läs- och skrivlärande, mycket på grund av att antalet barn med SSPI är litet och gruppen 

heterogen. I skolan finns en tendens att inte se icke-talande barn som potentiella läsare. Man 

anser att barnen saknar språkliga förutsättningar för att lära sig läsa och skriva och därför 

sätter man inte igång med läs- och skrivträning för dem (Zascavage & Keefe, 2004, s. 229). 

Samtidigt är det just dessa barn som är i störst behov av att kunna utveckla sin skriftspråkliga 

förmåga, för att aktivt kunna delta i samhället. Även en begränsad läs- och skrivförmåga kan 

spela en stor roll för barnens kommunikativa kompetens och livskvalité, vilket är svårt att 

tillgodose enbart med AKK (Larsson m fl, 2009; Sturm & Clendon, 2004; Zascavage & 

                                                 
1 AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation ) är ett samlingsnamn för kommunikation som 
inte bygger på tal. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-
former), finns specifika AKK-former som tecken som AKK (TAKK), bilder, blissymboler och ord. 
 
2 Severe speech and physical impairment. Omfattande funktionsnedsättningar inom tal och motorik. Här 
finns personer med cerebral pares bland andra. 
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Keefe, 2004; Machalicek, 2010). Möjligheten att kunna uttrycka sig med AKK-system med 

ett symbolvokabulär som ofta är färre än 500 ord kan inte jämföras med tal eller skrift, och 

datorbaserade kommunikationssystem med omfattande vokabulär ökar ofta den kognitiva 

belastningen (Larsson m fl, 2009, s. 865).  

 

Fler och fler lärare idag kommer att få möta och undervisa elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar, då dagens stora tekniska möjligheter öppnar dörrar för fler barn med 

grava funktionsnedsättningar att inkluderas i vanlig undervisning. Högteknologiska AKK-

system kombinerad med talsyntes, skärmtangentbord och ordprediktion samt alternativa 

styrsätt, skapar möjligheter som inte fanns förut (Simpson m fl, 2006, s. 174-175). Faktum är 

dock att skolorna ofta saknar kunskap om barn med SSPI, deras språkliga förutsättningar och 

de AKK-teknologier som barnen använder (Sturm m fl, 2006; Zascavage & Keefe, 2004, 

Light & McNaughton, 1993).  

One of the critical barriers to supporting the literacy learning of students who use AAC has 
been a lack of knowledge about literacy curricula and supports to literacy learning for these 
students. It is imperative that clinicians, educators, and researchers have information that can 
guide the creation of educational environments and critical foundational experiences that foster 
the development of conventional literacy skills in children who use AAC (Sturm m fl, 2006, s. 
21).  

Det är inte heller så vanligt att barn som använder AKK är integrerade i vanliga klasser utan 

undervisas oftast i specialskolor eller i särskilda undervisningsgrupper. Det som barnen då går 

miste om är möjligheten att delta i den ordinära läs- och skrivundervisningen, i samspel med 

jämnåriga barn som lär sig läsa och skriva, och som även kan fungera som modeller för 

lärandet (Zascavage & Keefe, 2004, s. 228). Mer evidensbaserad forskning och 

klassrumsstudier behövs för att öka kunskapen om hur man på bästa sätt kan stötta barnens 

föräldrar och lärare med att tidigt integrera läs- och skrivinlärning som en del av barnens 

språkutveckling (Machalicek m fl, 2009, s. 237, Sturm m fl, 2006). Syftet med min studie är 

att undersöka vilka faktorer som har bidragit till att tre barn utan talförmåga som använder 

AKK (alternativ kompletterande kommunikation) har kunnat uppnå läs- och skrivkunnighet. 

Genom att få ta del av föräldrarnas erfarenheter och reflektioner om barnens läs- och 

skrivlärande, hoppas jag kunna bidra med ny kunskap och inspirerande exempel. 
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3. Tidigare forskning om icke-talande barns läs- och skrivlärande  

Det här kapitlet belyser vad tidigare forskning har kommit fram till om läs- och skrivlärande 

hos barn med SSPI som använder AKK. Det finns relativt mycket forskning och kliniska 

studier om språklig förmåga hos barn med SSPI men inte så många empiriska studier om 

deras läs- och skrivlärande. Framförallt finns det få evidensbaserade klassrumsstudier där man 

under längre tid har följt barnens läs- och skrivutveckling.  

3.1 Språk-, läs- och skrivförmåga hos icke-talande barn som använder AKK 

Enligt tidigare forskning har barn med SSPI ofta svårt att lära sig läsa och skriva, trots ett gott 

intellekt och bra språkförståelse. Tidigare studier har visat att icke-talande barn ofta har stora 

brister i sin fonologisk, morfologisk, semantisk, syntaktisk och pragmatisk förmåga, vilket 

försvårar deras läs- och skrivlärande (Sturm & Clendon, 2004). Enligt Larsson och Dahlgren 

Sandberg (2008, s. 32) påverkar avsaknaden av egen artikulation förmodligen lagringen av 

ljud negativt och gör att den fonologiska representationen blir svag. Utan talet som stöd blir 

det också svårare att hålla bokstavsljuden kvar i det fonologiska minnet/arbetsminnet innan 

ordet har avkodats (Larsson & Dahlgren Sandberg, 2008, s. 32). Även Ferreiras m fl, (2007) 

studie visade att saknaden av tal påverkar flera språkliga områden, däribland auditiv 

diskrimineringsförmåga både på ljud- och stavelsenivå. Barnen med SSPI hade även brister i 

sin allmänna språkliga förmåga, vilket kunde relateras till sämre läs- och skrivförmåga.  

 

Saknaden av talförmåga behöver dock inte utgöra ett hinder för läs- och skrivlärande. Flera 

studier visar att barn med SSPI kan utveckla en relativt god fonologisk förmåga (Larsson & 

Dahlgren Sandberg, 2008; Larsson m fl, 2009; Ferreira m fl, 2007). Både i Larssons (2009) 

och Ferreiras (2007) studie fanns det stora skillnader i prestation bland barnen med SSPI och 

några barn lyckades över förväntan i alla fonologiska aspekter, läsning och stavning. Enligt 

Sturm & Clendon (2004 s. 77, 78) kan en stor del av språkliga problem relateras till att barn 

med SSPI saknar naturliga språkliga och kommunikativa erfarenheter som talande barn tidigt 

får, genom att fritt kunna uttrycka sig, berätta, ställa frågor och delta i olika språkliga 

aktiviteter. En viktig aspekt är också att barn med SSPI ofta är beroende av vilket stöd och 

vilka möjligheter de får från sin omgivning för att kunna utveckla sitt språk och sin 

kommunikation. Det kan vara så att barnen helt enkel saknar träning i läs- och 

skrivförberedande förmågor (Sturm m fl, 2006, s. 21; Larsson m fl, 2009, s. 880-881).  

Although it is recognized that several factors influence the literacy learning of students using AAC, a 
common thread within this heterogeneous group is limited access to authentic literacy learning 
opportunities that foster ongoing literacy development (Sturm m fl, 2006, s. 21). 
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3.2 Viktiga faktorer för icke-talande barns läs- och skrivutveckling 

Betydelsen av omgivningens stöd och förhållningssätt  

De flesta studier om hur omgivningens förhållningssätt och förväntningar påverkar barnets 

läs- och skrivlärande har fokuserat på typiska, talande barn, som befinner sig i riskzonen för 

läs- och skrivlärande. Endast ett fåtal forskningsstudier har undersökt detta samband när det 

gäller barn som använder AKK (Light & McNaughton, 1993, s. 34). I Light och 

McNaughtons (1993) forskningsöversikt framgår att föräldrar och lärare till barn som 

använder AKK tenderar att ha låga förväntningar om barnens läs- och skrivförmåga och en 

del föräldrar och lärare tror inte att barnen kan lära sig läsa och skriva. Detta framgår även av 

Zascavage och Keefes (2004) studie om vilka hinder som finns för icke-talande, 

rörelsehindrade barns läs- och skrivlärande. Studien baserar sig på intervjuer med föräldrar, 

lärare, speciallärare och andra experter med specialkunskaper om barn som använder AKK. 

Studieresultatet visade att attitydproblem fanns på flera plan. Dels hur viktigt man ansåg att 

läs- och skrivlärande är för dessa barn, vilken skolplacering och undervisningsinnehåll barnen 

skulle ha, samt vad man trodde om barnens förmåga att lära sig läsa och skriva.  Från 

intervjuerna framkom bl.a. att läs- och skrivlärande inte prioriteras lika högt för barn med 

SSPI som för talande barn och fortfarande undervisas många ut av dessa barn i specialskolor 

eller specialklasser. Det finns också en attityd att barnen har mer nytta av andra 

funktionshöjande aktiviteter som t.ex. ökad motorisk förmåga och självstädighet i vardagen, 

än att lära sig läsa och skriva. Detta tyder på låga förväntningar på barnens förmåga att lära 

sig läsa och skriva (Zascavage &  Keefes ,2004, s. 232). Enligt Light och McNaughton (1993, 

s. 37) är det viktigt att notera att låga förväntningar ofta resulterar i lägre prioriteringar för läs- 

och skrivaktiviteter, vilket i sin tur inverkar negativt på barnets möjlighet att lära sig läsa och 

skriva. Det blir en självuppfyllande profetia.  

 

Några rapporter anger att familjens och omgivningens stöd och positiva förväntningar var en 

av de viktiga faktorerna som ledde till framsteg i läs- och skrivlärande (Light & McNaughton 

(1993, s. 36; Ericson & Koppenhaver, 1997; Myers, 2007). Detta framgår bl.a. av Karen 

Ericsons och David Koppenhavers (1997) longitudinella fallstudie av en cp-skadad pojke, 

Jordans, läs- och skrivlärande där föräldrarnas och lärarnas positiva förväntningar och goda 

samarbete anses ha haft en stor betydelse för Jordans framsteg i läs- och skrivlärande. Även 

Myers (2007) studie bekräftar detta samband. Ett viktigt utvecklingsområde som lyfts upp av 

Light och McNaughton (1993) är att öka föräldrarnas och lärarnas kunskap om hur man kan 

stötta AKK-användarens läs- och skrivlärande samt att man förmedlar positiva förväntningar 

om barnens läs- och skrivförmåga. Ett nära samarbete mellan skola och hem anses också ha 

stor betydelse. 
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AKK,  kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg som en del i 

språkutveckling 

God språklig förmåga är en viktig faktor för läs- och skrivlärande, och för barn med SSPI 

spelar AKK och kommunikationshjälpmedel en avgörande roll för att barnen ska kunna 

utveckla sin kognitiva och språkliga förmåga (Ferreira m fl, 2007, s. 246). Flera 

forskningsrapporter visar att högteknologiska kommunikationssystem med syntetiskt tal 

möjliggör aktivt deltagande i gruppaktiviteter, förbättrar språkliga och kommunikativa 

förmågor som behövs för läs- och skrivlärande samt ger ökad självstädighet i lärandet 

(Wilkins & Ratajczak, 2009; Sturm & Clendon, 2004; Ericson & Koppenhaver, 1997; 

Zascavage &  Keefe, 2004).  

 
With access to appropriate AAC systems and early evidence-based AAC interventions, young 
children with complex communication needs will have the opportunity to maximize their 
functional communication, language development, and literacy learning, and will be able to 
attain their full potential (Light & Drager, 2007, s. 213-214). 

 

Ett individpassat och effektivt kommunikationssystem är viktigt för barn med SSPI, för att 

kunna kommunicera i varierande miljöer och delta i skolarbete. Det är också viktigt att 

barnets kommunikationssystem successivt anpassas och uppdateras för att stödja den fortsatta 

språkutvecklingen och att ge stöd för läs- och skrivlärande (Sturm & Clendon, 2004; Ericson 

& Koppenhaver, 1997; Light & Drager, 2007). Ett bra exempel på språkutvecklande 

användning av AKK i skolan finns i Ericsons och Koppenhavers (1997) longitudinella 

fallstudie. Trots att studien genomfördes över tio år sedan, då AKK-teknologier fortfarande 

var i sin linda, kunde man åstadkomma ett effektivt och inkluderande arbetssätt som 

möjliggjorde Jordans deltagande i samma läs- och skrivaktiviteter som andra barnen i klassen. 

En viktig faktor för framgångarna i skolan och läs- och skrivlärandet var aktiv användning av 

Dynavox, Jordans kommunikationssystem, som anpassades och uppdaterades efter hans 

språkliga utveckling och behov. Kommunikationssystemet gav möjlighet för Jordan att 

kommunicera med hjälp av symboler, färdiga ord och fraser. Det gav även stöd för läs- och 

skrivlärande genom systemets inbyggda talsyntes och ordprediktion.  

 

Vilket kommunikationssystem som fungerar bäst för ett enskilt barn beror på många olika 

faktorer. Man kan aldrig utgå från att ett system passar alla eftersom alla barn har olika behov 

(Light & Drager, 2007; Simpson m fl, 2009). Man måste ta hänsyn till vilka förmågor och 

kunskaper barnet redan har och vad som behöver utvecklas samt i vilka miljöer och aktiviteter 

kommunikationssystemet kommer att användas. Man måste även ta hänsyn till barnets 

framtida behov och vilka AKK-sätt familjen föredrar (Mirenda, 2005 i Light & Drager, 2007, 

s. 205; Simpson m fl, 2009, s. 174). Det som anses vara viktiga egenskaper för ett användbart 

kommunikationssystem är en enkel, tilltalande layout och hög funktionalitet som gör det 
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möjligt att använda systemet för kommunikation, spel, lek, sociala aktiviteter, skapande, 

underhållning och utbildning. Kommunikationssystemet ska heller inte kräva en lång 

introduktionsperiod för att komma igång med, utan ska vara enkelt och smidigt att använda, 

anpassa och navigera i (Light & Drager, 2007, s. 212).   

Pedagogiska strategier och framgångsrika arbetssätt 

Enligt de senaste forskningsrapporter och fallstudier är det ytterst viktigt att insatserna med 

läs- och skrivinlärning sätts in i tidig ålder (Sturm & Clendon, 2004, s. 87).  

 

If practitioners are to support these children in achieving communication competence across 
social, educational, and vocational environments, language and literacy interventions must 
become inextricably linked from infancy (Sturm & Clendon, 2004, s. 87). 

 

Barn med SSPI behöver dagliga tillfällen för att kunna utveckla sin skriftspråkliga förmåga på 

ljud- ord- sats- och textnivå, både individuellt med lärarens stöd och tillsammans med andra 

barn (Sturm & Clendon, 2004; Ferreira, 2007). Enligt Ferreira m fl, (2007, s. 249) är det 

viktigt att läs- och skrivpedagogiken ger utrymme för barnen att utveckla komplexa språkliga 

förmågor av större språkliga helheter, grammatiska kunskaper och ordförråd samt specifika 

bottom-upp förmågor, som auditiv diskrimineringsförmåga på ljudnivå. Auditiv feedback, 

genom att använda talsyntes i skriftspråkliga aktiviteter, kan vara ett sätt att förbättra 

fonologisk förmåga och förstärka barnens inre fonologiska representationer (Larsson & 

Dahlgren Sandberg, 2008, s. 34). Ortografisk träning av hela ord har visat sig ge positiva 

effekter i läsutveckling för talande barn och tros även kunna vara en effektiv strategi för icke-

talande barn (Ferreira, 2007). 

Ett annat sätt att förbättra avkodningsförmåga presenteras i Swinehart-Jones och Wolff 

Hellers (2009) studie och kallas NRA-model (Nonverbal Reading Approach) med motorisk 

indikator. Metoden går ut på att lära ett icke-talande barn att ljuda sig fram ordet tyst i 

huvudet med hjälp av sitt inre tal och använda en motorisk indikator som t.ex. blinkning eller 

en huvud- eller handrörelse för varje steg i avkodningen. Rörelsen ska underlätta 

avkodningsprocessen på liknande sätt som att följa med pekfingret i texten. Metoden 

innehåller tre steg. I det första steget ljuder läraren ordet högt, bokstav för bokstav, och täcker 

resterande bokstäver. För varje bokstav påminner läraren eleven om att själv ljuda bokstaven i 

huvudet först. I andra steget ska eleven säga hela ordet i huvudet långsamt efter läraren, utan 

att stanna mellan ljuden. I det tredje steget ska ordet sägas fort i huvudet och läraren säger 

ordet högt. 

I Machalickes m fl, (2010) forskningsöversikt av läs- och skrivinterventioner för barn som 

använder AKK, framgår att barnen fick nytta av evidensbaserad läs- och skrivundervisning 
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integrerad i meningsfulla sammanhang, som t.ex. i gemensam bokläsning. AKK anpassad 

med vokabulär för textens innehåll var ett sätt att ge större möjlighet för barnet att delta i 

gemensam bokläsning. I samma rapport framgår även att effektiv instruktion som förbättrar 

fonologisk medvetenhet och bokstavsigenkänning kan förbättra läs- och skrivförmåga hos 

icke-talande barn. 

I Ericsons och Koppenhavers (1997) fallstudie av Jordan framgår att det inte alltid behövs så 

stora anpassningar för att ett barn med SSPI ska kunna delta i samma läs- och skrivaktiviteter 

som andra, talande barn i klassen. För att kunna delta i undervisningen använde eleven en 

kommunikationsdator (Dynavox) med symboler och färdiga meddelanden. Genom att 

aktivera en symbol på pekskärmen lästes ord och meddelande upp med den inbyggda 

talsyntesen. Bokstav-ljud sambadet kunde övas med hjälp av talsyntesen i 

kommunikationsdatorn och genom att ögonpeka på pappersbokstäver när läraren ljudade 

bokstäverna. För skrivandet och stavningsövningar använde Jordan ett tangentbord med 

talsyntes i kombination med färdigprogrammerade ord och ordprediktion. Talsyntesen gjorde 

det möjligt att lyssna på texten efteråt och på det sättet få återkoppling på stavning och 

meningsbyggnad. I början när skrivandet fortfarande var svårt fungerade lärarens skrivande 

som modell. Läraren skrev exempelmeningar som Jordan kunde ta hjälp av eller att han fick 

skriva av färdiga meningar. Eleverna jobbade även med gemensamt skrivande där varje elev 

ansvarade för sin egen mening i berättelsen. Jordan använde färdiga helord som stöd och 

konstruerade sina meningar genom att ögonpeka på ordlapparna (Ericson & Koppenhaver, 

1997, s. 144). I de pedagogiska strategierna ingick även att lyssna på klasskamraternas 

högläsning och att själv läsa böcker på datorn. Med hjälp av dessa anpassningar kunde Jordan 

ta del av samma undervisning som andra barnen i klassen. Detta inkluderande arbetssätt är 

också en faktor som anses ha bidragit till Jordans framsteg i läs- och skrivlärandet. 

Inkluderande arbetssätt lyfts fram även i andra forskningsrapporter och anses gynna den 

sociala och språkliga utvecklingen hos barn med SSPI (Sturm & Clendon, 2004; Zascavage &  

Keefe, 2004).   
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4.  Teoretiska utgångspunkter 

Det här kapitlet behandlar teoretiska aspekter som är relevanta för studien, med fokus på 

barns tidiga läs- och skrivutveckling och de faktorer som anses vara betydelsefulla för läs- 

och skrivlärandet ur ett vidare, socialkonstruktivistiskt perspektiv. I kapitlet presenteras 

begreppen literacy och emergent literacy, två begrepp som ofta förekommer i aktuell 

forskning inom ämnesområdet och som även jag kommer att använda mig av i min studie. 

4.1 Läs- och skrivlärande ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv  

De senaste hundra årens forskning inom området läs- och skrivlärande har handlat om det 

grammatiska läsandet och skrivandet och haft mer pedagogiskt och psykologiskt riktad fokus. 

Man har forskat bl.a. kring hur läsprocessen ser ut, processer kring stavning samt haft fokus 

på olika metoder för läsinlärning (Liberg, 2006). Under de senaste trettio åren har det skett en 

kraftfull utveckling framförallt inom de forskningsfält som har studerat barns läsande och 

skrivande ur ett vidare, socialkonstruktivistiskt perspektiv som har sina rötter i Vygotskys 

tankar om att kunskap konstrueras genom aktiv handling i en social miljö. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet utgår från att språket primärt är till för kommunikation 

och att barnet tillägnar sig språket genom interaktion med sin omgivning och i samspel med 

andra (Liberg, 2006). I detta synsätt har man inte längre enbart fokus på förmågan att 

behärska det grammatiska skrivandet, ha ett ordförråd av en viss storlek eller att kunna 

producera meningar av en viss längd, utan man ser också till individens förmåga att använda 

sitt språk, dvs. individens kommunikativa förmåga, att kunna klargöra sina avsikter, ställa 

frågor och argumentera för sin sak (Nauclér i Liberg, 2006, s. 20). Man anser också att barnet 

lär sig läsa och skriva genom sina olika språk (talspråk, bildspråk, kroppsspråk och 

skriftspråk) och genom att använda olika sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt, smak) och 

uttryckssätt som drama, musik, sång och bildskapande (Kullberg, 2006, s. 1). I och med detta 

utvidgade synsättet på läs- och skrivlärande har man i forskningssammanhang börjat använda 

begreppet literacy, vilket även har etablerats i svenskt språkbruk. Man brukar även använda 

de svenska begreppen literacitet eller att vara litterat i en vidare bemärkelse (s. 2). 

 

4.2 Emergent literacy 

 

Under de senaste trettio åren har det även skett en utveckling inom forskningsområdet tidigt 

läs- och skrivlärande och man vet idag att barnens läs- och skrivlärande börjar redan långt 

före den formella undervisningen (Liberg, 2006, Eriksen Hagvet, 2010). De begrepp som ofta 

används i internationella forskningssammanhang av tidigt läs- och skrivlärande är emergent 
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literacy och early childhood literacy (Kullberg, 2006). Andra begrepp som förekommer i 

forskningssammanhang är t.ex. preläsande och preskrivande som Liberg (2006)  använder i 

sin bok ”Hur barn lär sig läsa och skriva”. Alla dessa begrepp syftar på skriftspråkliga 

aktiviteter före läs- och skrivkunnighet och avser bl.a. barns lekskrivande och -läsande, när 

barnet skriver egna påhittade krumelurer, bläddrar i böcker och sitter framför datorn och 

lekskriver (Liberg, 2006, s. 43). I Kullbergs (2006) forskningsöversikt pratar man också om 

resan till skriftspråklighet dvs. den period som leder till att barnet lär sig läsa och skriva (s. 1). 

Erikson Hagvet (2010, s. 12) skriver om skriftspråkliga aktiviteter som långsamt kommer upp 

till ytan hos förskolebarn. I dag är man överens om att den miljö som barnen växer upp i är 

betydelsefull för barns vägar in i skriftspråket (Fast, 2007, s. 31) och vet att barnet brukar 

delta i mängder av olika läs- och skrivaktiviteter, literacy events, under sin resa till 

skriftspråklighet (Kullberg, 2006). Många barn har t.ex. tidig fått vara med om att vuxna läser 

och skriver tillsammans med dem och fått höra när andra kommenterar, berättar och beskriver 

vad man har läst, skrivit eller ska skriva. Enligt Liberg (2006) är dessa erfarenheter 

betydelsefulla för barnets intresse för att läsa samt ger en mängd kunskap om hur man beter 

sig som läsare och vad läsande egentligen innebär (s. 37). 

 

Erikson Hagvet (2010, s. 14) skriver att forskningen på 1970- och 1980-talet, inom emergent 

literacy traditionen, lyfte fram sambandet mellan språkliga färdigheter i förskoleåldern och 

senare läs- och skrivutveckling. Den visade att stimulering av språklig medvetenhet i 

förskoleåldern leder till en gynnsammare läs- och skrivutveckling och att svagheterna inom de 

språkliga områdena kan utgöra riskfaktorer för att barnen senare utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter. Forskningen visade även att barnen verkar dra fördel av ett tidigt möte med 

skriftspråket genom socialt samspel (s. 14). Erikson Hagvet (2010, s. 19) lyfter fram även 

några forskningsrapporter som visar att tidig, målmedveten läsundervisning gav positiva 

effekter för läs och skrivlärande hos barn med olika typer av funktionsnedsättningar. I 

forskningsrapporterna framkommer att barn med utvecklingsstörning hade utvecklat sin 

läsförmåga genom att läsa ord samtidigt som de fick lära sig ordens betydelse. Döva barn, i 

tre- sexårsåldern, gynnades av lekorienterad läs- och teckenundervisning i hemmet och 

förskolan, integrerad i aktiviteter som barnen tyckte om. Det framkommer även att en flicka 

med talspråkliga svårigheter lärde sig läsa med hjälp av ordbilder och samtal kring ord i 

berättelser och kunde läsa enkla böcker i femårs ålder. Flickan förbättrade även sin talförmåga 

med småorden i talet under tiden då lässtimuleringen pågick. Erikson Hagvet (2010) skriver 

även att de senaste 10-15 årens erfarenheter visar att den vuxnes lyhördhet och förmåga att 

följa barnets intresse, i motsats till att bestämma och styra när det gäller material och metod, 

är av största betydelse. Helt avgörande är även socio-emotionella faktorer hos barnet, 

omgivningens engagemang och metoder, och samspelet mellan barnets förutsättningar och de 

vuxnas påverkan (Erikson Hagvet, 2010, s. 21). Erikson Hagvet (2010) betonar även att 
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”vänta och se” är en dålig strategi när det gäller försenad utveckling, t.ex. på det språkliga 

området och ofta leder till förlorad självtillit och för barnet in i negativa cirklar. Hon skriver 

att språk dessutom utvecklas i samverkan med andra områden (emotionella, sociala, 

intellektuella, motoriska), och nederlag på ett område ofta sprider sig till andra områden, 

vilket kan leda till att hela utvecklingen blir påverkad (s. 187).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utifrån ett föräldraperspektiv undersöka vilka faktorer som har bidragit 

till att tre barn utan talförmåga som använder alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK) har kunnat uppnå läs- och skrivkunnighet.  

 

Mina frågeställningar är: 

 
• På vilket sätt anser föräldrarna att barnets kommunikationshjälpmedel och alternativa 

lärandeverktyg har bidragit till barnets språkutveckling samt läs- och skrivlärande?  
 

• Hur reflekterar föräldrarna kring sitt barns motivation till och intresse för kommunikation, 
läsande och skrivande, samt kring barnets deltagande i olika läs- och skrivaktiviteter? 
 

• Vilka tankar har föräldrarna om sitt barns läs- och skrivlärande? 
 

• Vilka upplevelser har föräldrarna av omgivningens stöd och förhållningssätt till barnets läs- 
och skrivlärande? 
 

• Vilka faktorer anser föräldrarna har varit mest betydelsefulla för barnets läs- och skrivlärande? 
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5.  Metod  

5.1 Urval 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att intervjua tre föräldrar till barn som 

saknar talförmåga och använder AKK. Jag anser att föräldrarnas synpunkter och erfarenheter 

kan vara en bra källa för information, då det är föräldrarna som känner barnet bäst och även 

kan beskriva barnets tidiga språkliga utveckling före skolstart, vilket är en viktig aspekt i läs- 

och skrivlärandet utifrån emergent literacy perspektiv. 

 

Två av barnen går integrerade i en vanlig grundskola. Ett barn går i en specialskola för barn 

med funktionsnedsättningar, bor i Norge och har norska som modersmål. Anledningen till att 

intervjua en förälder till ett norskt barn är att det var mycket svårt att hitta deltagare till denna 

studie. Detta i sin tur beror på att antalet barn utan talförmåga, som använder AKK, och har 

lärt sig läsa och skriva, är mycket litet i Sverige och även internationellt. Studien inleddes 

med att via mail kontakta några habiliteringar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten i 

Uppsala, men letandet efter deltagare den vägen gav inget resultat. Eftersom jag genom mitt 

tidigare jobb har kommit i kontakt med familjer som har barn utan talförmåga och som även 

är läs- och skrivkunniga, valde jag att personligen ta kontakt med familjerna. Via dessa 

familjer fick jag även tips på andra barn som kunde vara aktuella för min studie. Till slut hade 

jag fem familjer som ville delta i studien och även två lärare som ville dela med sig sin syn 

och sina erfarenheter om barnens läs- och skrivlärande. När det var dags att genomföra 

intervjuerna var det dock endast fyra föräldrar som hade möjlighet att ställa upp på en timmes 

samtalsintervju. Dessutom blev insamlat data oväntat stort och därmed blev det slutgiltiga 

valet att endast fokusera på tre föräldrars syn på barnens läs- och skrivlärande. 

5.2 Metod för datainsamling 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda en halvstrukturerad, kvalitativ 

samtalsintervju som datainsamlingsmetod. Eftersom syftet var att undersöka föräldrarnas syn 

på och erfarenheter av vilka faktorer som har varit viktiga för barnets läs- och skrivlärande, 

var samtalsintervju en bra metod för att kunna samla in data. Fördelen med att använda 

samtalsintervju som metod är att intervjuerna får ett samtalsliknande karaktär och ger 

möjlighet för respondenten att ganska så fritt berätta om sina erfarenheter och upplevelser. 

Intervjuaren får även möjlighet ställa mer komplexa frågor samt följdfrågor, för att få mer 

information om ett visst tema. Man kan även upptäcka nya spännande aspekter och kategorier 

i det som studeras tack vare intervjuns fria form (Esaiasson m fl, 2012).  
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5.3 Genomförande 

Arbetet med datainsamlingen inleddes med att skicka ett informationsbrev till föräldrarna om 

intervjuns genomförande. Det upprättades även en intervjuguide som tematiserades i fem 

olika huvudteman i enlighet med studiens frågeställningar. För att vara säker på att få med så 

många aspekter som möjligt av barnens läs- och skrivlärande togs det med även mer 

preciserande frågor till varje huvudkategori.  Intervjuerna genomfördes via videosamtal med 

Google Hangout och genom en fysisk träff med en av föräldrarna. Eftersom två av föräldrarna 

bor långt ifrån Uppsala, var videosamtal det mest tids- och kostnadseffektiva alternativet för 

datainsamling. Intervjutiden varierade från en timme till nästan en och en halv timme. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in med AudioMemos på Iphone och ljudfilerna sparades på datorn för 

en säkrare förvaring. Insamlad data bearbetades genom att lyssna igenom intervjuerna och 

samtidigt skriva ner allting på datorn. Därefter skrevs det ett mer enhetligt referat av varje 

föräldraintervju. Analysen tematiserades i enlighet med studiens frågeställningar och 

behandlar de faktorer som föräldrarna anser har varit betydelsefulla för barnens läs- och 

skrivlärande. Analysens fokus är på följande aspekter: AKK och språkutveckling, 

kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg, motivation till läs- och 

skrivlärande, omgivningens stöd och förhållningssätt samt delaktighet i läs- och 

skrivaktiviteter. 

5.5 Etiska aspekter 

I studien följs Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Föräldrarna informerades om studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De informerades i förväg om hur intervjuerna ska genomföras, hur informationen 

lagras och att uppgifter som samlas in inte kommer att användas för något annat syfte än 

själva studiens genomförande. Alla föräldrar har personligen lämnat sitt samtycke till sin 

medverkan och godkänt att intervjuerna spelas in. Deltagarna informerades även om att i 

sammanställningen av resultat kommer deras svar behandlas anonymt. Barnens namn i 

berättelserna är inte deras riktiga namn. 

5.6 Reflektioner över metoden 

Jag anser att samtalsintervju var en mycket bra metod för att undersöka föräldrarnas 

uppfattningar och erfarenheter om sitt barns läs- och skrivlärande. Intervjun blev en dialog 

mellan mig som intervjuare och med föräldern som respondent, och jag hade möjlighet att 

ställa förtydligande uppföljningsfrågor samt bekräfta om jag hade förstått rätt det som 
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respondenten sade. Jag upplever att videosamtal var en mist lika bra intervjumetod som att 

intervjua genom en fysisk träff. Båda hade möjlighet att välja den plats som bäst passade för 

en och ändå kunna se varandra via webbkamera. Man måste dock ta hänsyn till att båda är 

bekväma med att använda videosamtal som kommunikationskanal och att man har testat att 

tekniken fungerar innan man ska genomföra intervjun. 

Tillförlitlighet 

Det som är väsentligt att påpeka är att syftet med studien var att undersöka föräldrarnas 

uppfattningar och erfarenheter om vilka faktorer som har varit viktiga för barnens läs- och 

skrivlärande. Därmed är studiens data av subjektiv karaktär och belyser enbart de faktorer 

som föräldrarna anser har varit viktiga och inte vad t.ex. lärarna anser har varit viktigt för 

barnens läs- och skrivlärande. Föräldrarnas synpunkter är dock viktiga i detta sammanhang då 

det är föräldrarna som känner barnet bäst och kan beskriva barnets tidiga språkliga utveckling 

före skolstart, vilket också var en del av studiens syfte och en viktig aspekt i läs- och 

skrivlärandet utifrån emergent literacy perspektiv. 
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6. Resultat  

Resultatet presenteras i form av tre föräldraberättelser som utgår från referat av intervjuerna. 

För att underlätta för läsaren är berättelserna kategoriserade i enlighet med studiens 

frågeställningar med förtydligande rubriker. Varje berättelse inleds med 

bakgrundsinformation om föräldrarnas utbildning, läsvanor i familjen och en kort beskrivning 

av vilken typ av funktionsnedsättning barnet har. Barnens namn i berättelserna är inte deras 

riktiga namn. 

6.1 Intervju med Annas pappa 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund samt läs- och skrivvanor i familjen 

Båda föräldrarna har en akademisk utbildning. Föräldrarna läser mycket själv och har läst 

mycket för barnen. Anna har även en lillasyster som läser mycket. 

 

Anna 16 år   

Anna är 16 år gammal och har cp-skada av typen spastisk kvadriplegi med epilepsi. Hon har 

inget förståeligt tal, men kan uttrycka mamma och pappa, som endast hennes närmaste kan 

förstå. Hon kan använda sin ena hand funktionellt och kan teckna med handen samt använda 

ett vanligt tangentbord. Hon kan inte gå, sitta utan stöd, äta eller dricka själv. Anna går i en 

specialskola för barn med funktionsnedsättningar, men ska börja på en vanlig gymnasieskola 

till hösten. Hon skriver, tecknar med ena handen och använder dator (Tobii) för 

kommunikation. 

 

Tidig AKK  

Annas pappa berättar att Anna var ett år när hon fick 3Pictogram som sitt första grafiska AKK 

och när hon var 2-3 år började hon använda 4blissymboler. När Anna fick bliss lärde hon sig 

100 symboler på två veckor, säger pappan. Bliss blev sedan hennes primära 

kommunikationssätt ända fram till i år. Anna hade som mest ca 300 blissymboler på sin 

kommunikationskarta och kunde bygga meningar som t.ex. ”Jag vill ut och leka”. När Anna 

var sex år och började skolan fick hon en liten kommunikationsdator, Rolltalk, med 

pekskärm. I Rolltalk hade hon ett kommunikationssystem med blissymboler, vilket 

                                                 
3 Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol 
står för ett ord eller begrepp. Pictogram är utformat med hänsyn till de svårigheter som kognitiva störningar kan 
ge. 
4 Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder i stället för av bokstäver. 
Blissystemet innehåller många symboler och grammatiska tecken, som gör att det går att bilda fullständiga 
meningar. Bliss används oftast av personer med rörelsehinder som saknar eller har ett otydligt tal. 
 



 21 

programmerades och uppdaterades av Annas lärare. Pappan berättar att Rolltalk var väldigt 

begränsad och systemet kunde inte automatiskt böja orden som var kopplade till symbolerna. 

Anna använde Rolltalk i skolan i 10 år innan hon fick en ny kommunikationsdator, Tobii, som 

man kan styra med ögonen. På Tobii fick hon ett kommunikationssystem med 19000 bilder 

och systemet kunde även böja ord så att Anna kunde formulera perfekta meningar.  Pappan 

berättar att Tobii fortfarande är ganska nytt för Anna men att hon lärde sig att använda det på 

en gång. När Anna fick Tobii var det första hon sa ”Fan i helvete jag är arg”.  

 

När jag frågar pappan hur AKK och kommunikationshjälpmedel har bidragit till Annas tidiga 

språkutveckling, svarar han att med hjälp av det nya kommunikationssystemet har hon fått 

större möjlighet för kommunikation och att kunna uttrycka saker som föräldrarna inte ens 

visste att hon klarade av att tänka. När Anna skriver använder hon ofta 

kommunikationssystemet på Tobii för att diktera vad det ska stå och assistenten fungerar som 

hennes sekreterare. Hon kan även skriva själv men använder diktering när hon vill att det ska 

gå fortare. Pappan berättar att Tobii har gett Anna nya möjligheter för att uttrycka sig och på 

det sättet förändrat hennes liv. Han anser även att bliss har haft en stor betydelse för Annas 

tidiga språkutveckling. Med hjälp av blisskartan har Anna lärt sig att bilda meningar och 

förstå att i en mening ska det vara ett subjekt, verb och objekt, menar pappan. Han berättar 

också att Anna har använt blisskartan aktivt varje dag.  

 

Dator och alternativa verktyg 

Förutom Tobii använder Anna även sin Macbook, Ipad och smarttelefon. Pappan berättar att 

Anna kan använda sin ena hand funktionellt och kan skriva på PC:n utan större problem, men 

att det tar bara längre tid. Anna använder även talsyntes och rättskrivningsprogram, både på 

Tobii och på datorn i skolan. Med hjälp av talsyntes kan hon lyssna att det hon skriver låter 

rätt. När det blir svåra texter önskar Anna hjälp med läsning t.ex. att någon läser högt för 

henne. 

 

Tankar om Annas läs- och skrivlärande när hon var liten 

När jag frågar pappan vilka tankar föräldrarna hade om Annas läs- och skrivlärande när hon 

var liten, svarar han att läraren sade till dem att Anna inte skulle lära sig läsa och skriva, och 

därför trodde de själva inte heller att hon skulle kunna lära sig det. Föräldrarna blev dock 

positivt överraskade när de märkte att skolan hade fel. Pappan berättar också att de blev 

väldigt förvånade och irriterade eftersom skolan borde ha vetat tidigare att Anna hade 

förutsättningar att lära sig läsa och skriva. 
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Motivation och intresse för kommunikation, läs- och skriv 

Pappan berättar att Anna alltid har haft ett enormt behov att kommunicera och uttrycka sig, 

men att hon inte alltid har kunnat utrycka vad hon har önskat, vilket har prövat föräldrarnas 

tålamod. Pappan beskriver Anna som väldigt social och att hon gärna själv tar initiativ till att 

starta en diskussion. Hon pratar mycket med sin farmor samt kusinen och andra släktingar i 

USA. Pappan berättar också att Anna är väldigt kreativ. Hon tycker om att göra egna filmer 

med hjälp av sin assistent och har skrivit ett manus till en egen dockteater.  

Deltagande i läs- och skrivaktiviteter 

När jag frågar pappan om Annas deltagande i läs- och skrivaktiviteter när hon var liten och 

idag, svarar pappan att de alltid har läst väldigt mycket för Anna och tror att läsning är en bra 

väg att lära sig läsa. 

 

Under tolv år har vi läst historier för henne varje kväll. Och efter ett tag kunde vi se att hon 

följde med i texten. Vi frågade henne kan du se vad det står? och hon sa ja. Vad tror du det är 

då, frågade vi? Och så gjorde hon tecken för det. Då tänkte vi hm… kanske hon kan läsa.  

 

I dag använder Anna mest Tobii för kommunikation. Hon skriver mail, chattar och är aktiv på 

sociala medier. Anna brukar spela Wordfeud med pappa och kan spela det även på engelska. 

Pappan berättar att Anna förstår och kan läsa enkel engelska eftersom hennes mamma är från 

USA. Anna tycker även om att göra egna filmer med hjälp av sin assistent och just nu jobbar 

hon med att skriva ett tal för skolavslutningen. Pappan berättar att det tar lång tid för Anna att 

skriva. Det kan ta en vecka att skriva en hel sida och då skriver hon en timme varje kväll. När 

Anna använder Tobii går det lite fortare att skriva eftersom hon då använder ögonstyrning och 

ett skärmtangentbord med ordprediktion. 

 

Omgivningens stöd och förhållningssätt 

När jag ber pappan att reflektera kring vilket förhållningssätt omgivningen har haft till Annas 

läs- och skrivlärande och om familjen har fått stöd utifrån, berättar pappan att Anna har 

assistenter som hjälper henne hemma. De hjälper henne med läxor, kommunikation och att 

vara kreativ. Även farmor hjälper Anna med läxor och andra saker. När Anna var yngre läste 

farmor också böcker för henne. Nu sista året har hennes lillasyster var till stor hjälp när Anna 

behöver hjälp med läxor. Pappan berättar också att de har blivit bemötta med negativ attityd 

och låga förväntningar när det gäller Annas läs- och skrivlärande. Han berättar att Annas 

läkare och lärare sade att Anna aldrig kommer att lära sig läsa och därför har hon använt 

endast bliss. Men plötsligt såg föräldrarna att Anna kunde memorera orden som stod under 

blissymbolerna och hon kunde läsa även ord som inte fanns på blisskartan. Annas mamma 

säger: ”Men så säger läraren att det är bara ordigenkänning inte läsning”. Läraren ansåg inte 

att Anna kunde läsa utan att hon kunde känna igen ordbilder. 
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Pappan tror ändå att Anna har lärt sig att läsa genom att använda bliss. Han berättar även att 

de alltid har fått kämpa med att få andra förstå vad Anna har för potential och anser hon har 

blivit understimulerad på skolan. Han tror att Anna hade kunnat lära sig läsa och skriva 

fortare om skolan hade förstått att hon faktiskt kunde lära sig. Pappan berättar vidare att Anna 

gick i årskurs fyra när skolan blev övertygad om att hon kunde läsa och det var då skolan 

började jobba mer aktivt med hennes läs- och skrivlärande.  

 

Förskolans roll 

När vi pratar om hur pappan reflekterar kring förskolans roll för Annas språkliga utveckling, 

berättar han att Anna gick på en fantastisk förskola, där personalen hade hög kompetens 

speciellt på bliss. Det var också förskolan som introducerade familjen till bliss och Rolltalk.  

 

Viktigaste faktorerna till Annas framsteg i läs- och skrivutveckling 

När jag frågar pappan vilka de viktigaste faktorerna är till Annas framsteg i läs- och 

skrivinlärning, svarar han 

 

 Introduktion av bliss väldigt tidigt är väldigt, väldigt viktigt. Att hon hela tiden ser en symbol 

med ordet under. Hundra gånger om dagen. Och vi har läst säkert tio gånger mer för henne 

än andra föräldrar läser till sina barn. Vi läste tills hon var 13, när andra ofta slutar vid åtta, 

nio års ålder. Vi tror att det har varit viktigare att läsa för Anna. 

 

Pappan tror också att tidig introduktion av dator har varit en viktig faktor. Han berättar att 

Anna har kunnat använda dator och lekskriva med den redan när hon var väldigt liten. Hon 

hade dock ingen talsyntes då. Pappan säger också att ”Varje gång hon skriver ett sms, ett mail 

och kommunicerar med Tobii så blir hon skickligare att skriva”. Han tror att det som har varit 

avgörande är att Anna använder sin Macbook, Ipad och smarttelefon. Det gör att hon blir 

skickligare att kommunicera.  

 

Reflektioner om vad som borde förbättras och utvecklas när det gäller icke-talande barns 

läs- och skrivlärande 

När jag frågar Annas pappa vad han tycker borde utvecklas och förbättras när det gäller icke-

talande barns läs- och skrivlärande, svarar han att det är ”Svårt att säga för Anna är helt 

speciell. Det är relativt få barn i samma situation som kan läsa och inte kan tala”. Pappan 

tycker att det har varit svårt att få de rätta hjälpmedlen och att det är få barn som är i Annas 

nivå som använder bliss. Många andra barn använder enklare symbolsystem som pictogram. 

Pappan berättar också att det finns många barn med funktionsnedsättningar som inte har en 

dator som Tobii, som skulle behöva den. Han anser även att det saknas kompetens om 
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barnens behov och upplever att det satsas mer pengar på döva barn än barn som inte kan tala. 

Pappan berättar också att: ”Det är ofta upp till föräldrarna att fixa allt, och är det föräldrar 

som kan och har resurser så kan det bli bra, men har de inte det så är det bara helt tragiskt”. 

Föräldrarna har fått mest information via fritidsaktiviteter och andra föräldrar som har barn 

med funktionsnedsättning, inte från de professionella.  

 

Tips och råd till andra familjer 

När jag frågar pappan vilka tips och råd han skulle vilja ge till andra familjer i samma 

situation, svarar han att: ”Ni ska aldrig tro på lärare eller läkare även om de säkert menar 

gott”. Pappan berättar om en känd neurolog som sa till hans fru att Annas hjärnskada hindrar 

henne att lära sig två språk och därför ska man välja bara ett språk hemma. Det anser han var 

en stor miss. Föräldrarna pratade bara norska till Anna men plötsligt märkte de att hon förstod 

allt de sa på engelska och hade lärt sig engelska bara genom att lyssna. Pappan berättar också 

om läraren som inte trodde att Anna skulle lära sig läsa och skriva.  

 

Läraren på skolan sa att hon aldrig kommer att lära sig att läsa, aldrig att lära sig skriva. De 

tog fel och det har kostat henne fyra år utan läs- och skrivträning. Lyssna till din magkänsla 

och erfarenheter. Det är väldigt ofta rätt. 

  

Pappan menar att man som förälder ska våga lita till sin egen kunskap och intuition om vad 

som är bäst för barnet. 

6.2 Intervju med Klaras mamma  

Föräldrarnas utbildningsbakgrund samt läs- och skrivvanor i familjen 

Båda föräldrarna har akademisk utbildning. Läs- och skriv har alltid funnits naturlig i hemmet 

och hela familjen är intresserad av litteratur, kultur och musik. Familjen går ofta till 

biblioteket. 

 

Klara 15 år 

Klara är 15 år gammal och går i en vanlig grundskola. Hon har dyskinetisk cp och saknar 

talförmåga. Klara har god mimik och har expressiva ljud vid glädje, ilska, sorg. Hon går med 

gåstol och levande stöd. Hon kan inte greppa saker med händerna själv. Klara kommunicerar 

genom att skriva på datorn med huvudmus. 

   

Tidig AKK  

Mamman berättar att Klaras allra första AKK bestod av bilder som de klippte ur tidningar 

samt av egna ritade bilder med flickansikten t.ex. olika känslouttryck. När Klara var närmare 
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två år fick hon 5PCS bilder via habiliteringen som hon använde både på förskolan och hemma. 

Mamman fick också gå en kurs i hur man läser bilderböcker med hjälp av PCS bilder och hur 

man kan göra böckerna lättare för barnet att bläddra i själv, med hjälp av gem och 

bubbelplast. När Klara var i 3-4 års ålder gick mamman en kurs där man kunde lära sig att 

använda datorprogrammet Boardmaker för att själv kunna göra egna PCS bilder och 

bildkartor. Mamman designade egna tematiska kommunikationskartor och Klara fick även en 

kommunikationspärm med fyra sidor, där PCS bilderna följde samma struktur som när man 

talar och skriver en mening. Sidorna innehöll bl.a. frågeord, substantiv, pronomen, verb och 

adjektiv och på första sidan fanns alfabetet och siffrorna. Kartan byggdes på hela tiden och 

som max innehöll den ca 300 bilder. Mamman berättar att kommunikationen med PCS 

bilderna inte alltid var så lätt. Hon berättar att det var ett evigt bläddrande och kartan var 

begränsad. Det fanns många tillfällen när det inte blev precis det Klara menade och då blev 

hon väldigt arg, ledsen och frustrerad. Man lyckades ändå ta reda på vad hon ville.  

 

Vi har aldrig misslyckats med att förstå vad det var hon ville, för vi gav oss aldrig, varken 

hon själv eller vi runtomkring. Och sen när hon började skriva så har det aldrig blivit några 

sådana frustrationer.  

 

Mamman berättar att när Klara sedan började använda mer bokstäver i sin kommunikation 

och kunde t.ex. peka på första bokstaven i namnet på sina kompisar, blev det en succesiv 

övergång till att använda alfabetssidan i kommunikationspärmen.  

 

När jag frågar mamman hur hon anser att AKK och kommunikationshjälpmedel har bidragit 

till Annas tidiga språkutveckling, svarar hon att AKK är grunden i samspelet då talet inte 

kommer som vanligt i 1-årsåldern. Hon berättar att det har varit viktigt att Klara har fått 

möjlighet att kommunicera sin egen vilja, genom att man har ställt frågor till henne och hon 

har kunnat svara med hjälp av konkreta ting, med ja eller nej, eller med PCS bilder som hon 

har pekat på till svar. Hon säger även att  

 

Genom min utbildning har jag ju lärt att språk-, läs- och skrivutvecklingen börjar redan i 

livmodern. Just detta aktiva samspelande är ju grunden till att se kommunikation i skrift som 

viktigt längre fram. 

 

                                                 
5 PCS (Picture Communication Symbols) är enkla ritade symboler i färg och svartvitt. I Sverige används PCS i 
första hand av personer med rörelsehinder som saknar eller har otydligt tal.  
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Mamman menar att det aktiva samspelandet är viktigt för språk-, läs- och skrivutvecklingen 

och börjar redan när barnets föds.  

 

Dator och alternativa verktyg 

Klara började använda även dator i mycket tidig ålder och kunde styra muspekaren genom att 

använda enkla knappkontakter som simulerade datorns musrörelser. Mamman berättar att 

Klara hade många olika lek och lär program på datorn, som är bra för ett barn som inte själv 

kan upptäcka världen på samma sätt som andra barn. När Klara var fem år gammal fick hon 

huvudmusstyrningen utprovad och möjlighet att själv styra och kommunicera med datorn och 

kommunikationskartan som hade lagts in där. Hon kunde också skriva med hjälp av PCS 

bilderna som hade text under. Mamman berättar att Klara redan då även hade börjat med att 

lekskriva med bokstäver och använda ljudande tangentbord på datorn. Hon skrev också 

genom att mamman skrev det hon ville skriva: ”Vi skrev långa historier om kossor och allt. 

Hon hade en väldig fantasi. Hon skrev sig till kännedomen om hur bokstäverna lät”.  

  

Klara fick även en talsyntes och ordprediktion senare. Mamman berättar att 

kommunikationskartan på datorn inte användes i någon större omfattning eftersom Klara 

redan då hade kommit igång med läs och skriv och skrev med hjälp av ordprediktionen på 

datorn. Klara använde även andra kommunikationsprogram som Clicker och Grid2 samt 

kommunikationsdatorn MicroRolltalk med huvudmusstyrning, men det var mycket tekniska 

problem med datorn och det tog lång tid innan de fick hjälp med att fixa problemen. Klara 

testade även en dator (Tobii) med ögonstyrning men hon kände att hon inte kom åt alla 

funktioner på datorn som hon kunde göra med huvudmusen och det gick inte att rita och måla 

med ögonstyrning. 

 

Tankar om läs- och skrivlärandet när Klara var liten 

När jag frågar mamman vilka tankar hon hade om läs- och skrivlärandet när Klara var liten 

svarar mamman ”Det vi sa till Klara var att tänk den dagen du kan skriva och när vi får veta 

precis hur du upplever saker och ting. Det var den iden vi hade från början”.  

 

Mamman menar att skriftspråket skulle vara ett verktyg för Klara att kunna uttrycka sina 

tankar och upplevelser och inte bara som ett medel i samtal. 

 

Klaras motivation och intresse för kommunikation, läs- och skriv 

Mamman berättar att Klara alltid har varit aktiv och delaktig i samtal. Klara har också fått 

kommunicera mycket via sin motorik, när hon var liten, genom att t.ex. med hjälp av en gåstol 

gå fram till det hon ville ha eller fråga om. Idag kan Klara istället fråga och be om saker. Hon 

är aktiv och styr sitt liv, säger mamman. Klara har redan som liten älskat böcker och tidningar 
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och tyckt om att hitta på egna sagor. Mamman berättar att när Klara var liten tyckte hon om 

att riva i tidningar och greja med dem. Hon anser att det var viktigt även med det taktila i 

läsandet. Hon berättar vidare att Klara alltid har älskat att skriva och skapa egna texter och 

dikter. Mamman berättar även att ”Hon är så motiverad av att använda skriv och läs för att 

leva och bearbeta allt hon är med om”. Mamman menar att läsandet har fungerat som ett 

tolknings- och bearbetningsverktyg för Klara, och att hon skriver för att skapa mening i sitt 

liv.  

 

Deltagande i läs- och skrivaktiviteter 

När jag frågar mamman om Klaras deltagande i läs- och skrivaktiviteter sedan hon var liten 

och idag, berättar hon att de lånade mycket bilderböcker på biblioteket för att ”ta in världen” 

för Klara, eftersom det inte är så lätt för ett rörelsehindrat barn att ta sig runt i naturen och ute. 

På det sättet kunde Klara även bygga upp sitt ordförråd, säger mamman. Hon berättar också 

att de brukade läsa flera timmar på kvällarna för Klara eftersom hon aldrig fick nog av det. 

Mamman berättar vidare att hon lånade stora bokstavsstämplar från habiliteringen som Klara 

kunde använda och stämpla med, när någon hjälpte henne att hålla i. Klara använde även 

ljudande tangentbord innan hon började skolan och på det sättet skrev sig till kunskapen om 

bokstävernas ljud, säger mamman. Från skolan har Klara fått läsläxor och fick låna hem en 

bok varje dag. 

 

Det var att läsa mycket, mycket lätt text för att få flyt på det. Och det är klart att jämfört med 

andra barn tog ju det väldig, väldigt mycket mer tid, men nu kan hon inte tänka sig att vara 

utan detta, för då skulle hon inte kunna läsa de här underbara böckerna. Det var väl kämpigt 

men hon gick varje dag in på biblioteket och valde en bok. 

 

På mellanstadiet använde Klara mycket talböcker och e-böcker både hemma och i skolan 

eftersom det blev ett glapp mellan läsflyt och den nivån på böcker som hon ville läsa, berättar 

mamman. Idag brukar Klara brukar använda talsyntesen om hon stöter på ett ord hon inte 

klarar av att läsa. Mamman berättar också att Klara föredrar att läsa pappersböcker istället för 

att bli fast vid datorn när hon läser. Då har hon använt en bladvändare eller att assistenten 

bläddrar åt henne.  

 

I dag kommunicerar klara genom att skriva på datorn det hon vill säga, vilket hon har gjort 

sedan hon började skolan. Hon har bokstavskartan också på näthinnan, säger mamman, vilket 

betyder att Klara inte längre behöver någon fysisk karta utan har den i sitt minne och visar 

genom att nicka vilken bokstav det är hon menar, när man säger bokstäverna. Klara skriver 

mycket berättelser, dikter och serier och använder dagligen mail och Facebook. När Klara fick 

huvudmusen som styrsätt till datorn kunde hon börja rita, vilket också har varit hennes sätt att 
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uttrycka sig. Klara går ofta till biblioteket och är med i bibliotekets bokklubb och andra 

aktiviteter. Hon har även ställt ut sina bilder i bibliotekets konstrum. 

 

Omgivningens stöd och förhållningssätt 

När jag ber mamman att reflektera kring vilket förhållningssätt omgivningen har haft till 

Klaras läs- och skrivlärande, och om familjen har fått stöd utifrån, berättar hon att när Klara 

var i fem års ålder rekommenderade habiliteringen att hon skulle börja använda blissymboler 

för kommunikation, men mamman kände att det inte var aktuellt för Klara eftersom hon redan 

kunde många bokstäver och kunde läsa två-tre bokstavsord. Hon kände intuitivt att bliss bara 

skulle röra till det väldigt mycket i Klaras läs- och skrivutveckling. Mammans syn på det hela 

möttes dock med förundran och tvekan över hur Klara skulle lära sig stava. Mamman 

förklarade då till habiliteringspersonalen att det är ju inga barn som kan stava i den här åldern 

och att Klara skriver som det låter, vilket är fullt tillräckligt eftersom man kan förstå det ändå. 

Habiliteringspersonalen ville dock övertyga mamman att lära bliss till Klara. 

 

 Men de framhärdade ändå att hon skulle lära sig bliss och då sa jag - VEM ska lära henne 

bliss då? Och då blev det väldigt tyst, för det var ju jag som skulle göra det då som förälder. 

Då sa jag -men det kommer jag inte att prioritera, för jag kommer att prioritera hennes läs- 

och skrivutveckling. Och okej om hon sen i tio års ålder visar att det inte funkar, hon klarar 

inte att skriva och läsa, då får vi ta bliss då. 

  

Mamman känner att de professionella aldrig trodde på att Klara skulle lära sig läsa och skriva, 

utan tänkte på att det bara var mammans drömscenario. Och när mamman berättade om 

bokstavskartan och hur Klara kunde kommunicera med den, var det ingen som trodde på 

henne. Mamman anser att habilitering saknar den tilltron till barnets utveckling som finns i ett 

pedagogiskt förhållningssätt och kunskapssyn. Hon anser även att specialpedagogerna på 

habilitering är i minoritet i en medicinsk kultur, vilket gör förskollärarnas roll avgörande.  

 

Att vilja sitt barns optimala utveckling som förälder borde ses som naturligt och stöttas 

istället för att mötas som bristande "handikappidentitet", vilket tyvärr var min erfarenhet de 

första åren.  

 

Mamman tycker att de professionella ska våga ge framtidsvisioner i form av t ex 

skriftspråkslärande på lång sikt, som börjar dag ett på habiliteringen. Och eftersom alla 

familjer har olika förutsättningar behöver de stöd och ges möjligheter för barnets utveckling.  

 

Mamman berättar vidare att ofta vill professionella göra intelligenstester på de här barnen, 

men att barnen inte kan göra sig själva rättvisa på testerna. Barnen blir ofta felplacerade i 
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särskolan och där har de inte lika goda möjligheter att få stimulans i läs- och skriv, anser hon. 

Mamman säger också att hon har blivit mer kritisk till expertis och berättar om en psykolog 

som hade sagt följande till nyblivna föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar: ”Det 

bästa ni kan göra för ert barn är att hjälpa barnet att inse sina begränsningar”. Mamman 

tycker att man måste vara kritisk och hitta de personerna som har samma förhållningssätt. 

Hon berättar också att hon aldrig har mött negativt förhållningssätt hos pedagoger men 

däremot hos medicinsk expertis.  

 

Hon berättar vidare att morföräldrarnas samt assistenternas stöd har varit viktigt för Klara. 

Mormor ritade mycket kommunikationsbilder till Klara och morfar har mailat med henne. 

Under förskoletiden hade Klara en egen elevassistent som stöttade hennes utveckling av 

samspel och kommunikation. Elevassistenten förberedde även PCS-bilder som användes av 

hela förskolegruppen.  

 

Förskolans roll 

Mamman berättar att Klara började på förskolan vid 10 månaders ålder. Det var en vanlig, 

integrerad förskola och skola. Hon berättar att förskolan hade duktig personal som var inne på 

AKK och även tecknade mycket eftersom de hade barn med down syndrom. Föräldrarna hade 

även bra samarbete med förskolans personal. Mamman berättar att alla i förskolan och skolan 

delade tron på att Klara skulle lära sig läsa och skriva. Klara fick också mycket stöd via den 

konduktiva pedagogiken som de ville ta del av på förskolan. I den ser man alltid möjligheter 

och resurserna som varje barn har och tar tillvara dem, berättar mamman. De lekte med 

bokstäver och hjälpte Klara med att hålla i en penna och göra streck själv. Mamman säger att 

det var på förskolan där de lade grunden till hela självförtroendet och att vara en i gruppen, så 

att Klara fick en väldigt fin start. 

 

Viktigaste faktorerna till Klaras framsteg i läs- och skrivutveckling 

När jag frågar mamman vilka de viktigaste faktorerna är till Klaras framsteg i läs- och 

skrivinlärning, svarar hon: ”Att vi har trott på henne och att vi har fått stöd runtomkring som 

föräldrar. När man tror på henne då tror Klara också på sig själv”. Hon anser också att 

möjligheten att kunna gå på en vanlig skola har varit bra för Klaras läs- och skrivlärande. Hon 

menar att på en vanlig skola kan barnet få en rik stimulans och kunna ingå i en läsande och 

skrivande gemenskap, vilket kan vara svårt att få i en rh-klass där ingen kan prata. Vidare 

anser hon att biblioteket har varit viktigt och att Klara tidigt fick tillgång till datorn. 
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Reflektioner om vad som borde förbättras och utvecklas när det gäller icke-talande barns 

läs- och skrivlärande 

När jag frågar mamman vad hon tycker borde utvecklas och förbättras när det gäller icke-

talande barns läs- och skrivlärande, svarar hon att det tar alldeles för lång tid med 

utprovningar av datorer och styrsätt och att få programvarorna som man skulle ha. Tekniken 

har också krånglat. Mamman anser att någon måste ha ansvaret över att allting ska fungera 

optimalt annars blir hjälpmedlen bara stående vecka efter vecka. Hon upplever även att 

habilitering saknar pedagogisk kunskap. 

 

Tips och råd till andra familjer 

När jag frågar mamman vilka tips och råd hon skulle vilja ge till andra familjer i samma 

situation, säger hon att det är bra att låta barnet gå i en vanlig förskola och skola och leta efter 

stöd till personalen så att de kan hitta ett arbetssätt och förhållningssätt som fungerar och de 

själva kan utveckla. Det är också viktigt att hitta rätt personer inom habiliteringen som ser till 

att barnet får ett fungerande AKK-system med ordprediktion på datorn och styrsätt som 

passar. Det är också bra att själv gå på mässor och liknande för att se vilka hjälpmedel som 

finns och vad som kan passa ens eget barn och vara med i gemenskapen med andra föräldrar 

för att få tips och ideer. Hon avslutar med att säga:  

 

Lyssna in ditt barn och tro på samspelet med barnet. Det finns många vägar och inte ett rätt 

sätt eftersom varje barn är så unik också i sina olika funktionsnedsättningar. Det är 

föräldrarna som står närmast och kan se vad som passar det barnet. Strunta i folk som inte 

respekterar att det är du och ditt barn som har den unika kunskapen.  

 

Mamman uttrycker att det är viktigt att våga lita på den unika kunskapen som en förälder har 

om sitt barn och att vara lyhörd för barnets behov, eftersom alla barn är unika individer. 

6.3 Intervju med Antons mamma 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund samt läs- och skrivvanor i familjen 

Båda föräldrar har akademisk utbildning och skrivandet ingår i jobbet för båda. Föräldrarna 

läser mycket själva och för barnen. 

 

Anton 8 år 

Anton är 8 år gammal och går i en vanlig grundskola. Han har en svår cp-skada av dyskinetisk 

typ. Anton kan inte sitta, stå eller gå utan stöd. Han har inget talat språk och sondmatas via 

gastrostomi. Han har ingen finmotorisk funktionalitet och kan inte peka. Anton kommunicerar 

främst via en ögonstyrd talsyntesdator (Tobii) och bokstaverar allt han vill säga via ett ABC-

tangentbord på datorn.  
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Tidig AKK  

Antons mamma berättar att när Anton var liten hade han tydligt svarsleende, tydlig 

blickkontakt och uttryckte tydligt ”Ja” när han var ett år gammal. Vid 1.5- 2 års ålder fick 

Anton enkla PECS bilder som han pekade på med blicken.  Man började även med fiktiva val 

och ställde frågor till Anton som ”Vill du göra det eller det?”, så att Anton fick möjlighet att 

välja mellan olika alternativ.  Vid tre års ålder introducerades Bliss och Anton fick en 

individanpassad blisskarta med blissymboler och fotografier.  Den första blisskartan var 

uppbyggd enligt standarkartans struktur men med färre symboler. Kartan innehöll mest 

substantiv och foton på personer. Mamman tyckte det var viktigt att kunna hantera kartan på 

ett enkelt sätt, och eftersom Anton har normal syn, gjorde hon själv små symbolkartor med 

små rutor. Bokstäverna fanns med i kartan från början och symbolerna hade text under. När 

jag frågar mamman hur AKK har använts för att stödja Antons tidiga språkutveckling, svarar 

hon att blisskartan hade en logisk struktur och symbolerna följde strukturen som man pratar 

på. Blisskartan tog också upp viktiga delar av språket och mamman lade in ord som var 

vanliga och viktiga för åldersgruppen. Tanken var hela tiden att det skulle finnas möjlighet till 

åldersadekvat uttryck och kartan utvecklades och uppdaterades hela tiden utefter Antons 

språkliga behov och ålder.  

 

Mamman berättar, att det dock aldrig blev jättemånga symboler i kartan och den användes 

inte så ofta eftersom det var så pass svårt att ta sig fram i den. Det var bökigt att använda 

kartan eftersom Anton inte kan peka med handen och man var tvungen att använda 

partnerskanning.”I leken ska det gå snabbt och ingen orkar vänta på kommunikation med 

kartan”, säger mamman. Dessutom var Anton oerhört tydlig i sin blickpekning. Det var inte 

bara ja och nej han uttryckte, utan han pekade på riktningar, saker och delar på sin kropp, och 

man kunde på det sättet tolka vad han menade, beroende på situationen, säger mamman. Vid 

3.5-4 års ålder fick Anton en enkel samtalsdator med pekskärm och möjlighet till att använda 

inspelat tal. Mamman lade in bilder i datorn t.ex. ”jag” ”vill” och olika alternativ till vad 

Anton kunde välja mellan. Talet för orden spelades in av ett annat barn och Anton styrde 

datorn genom att någon hjälpte honom att trycka. Mamman berättar att problemet med 

samtalsdatorn var att den inte gav möjlighet till dialog, men gav ändå en delaktighet och 

möjlighet till att interagera med andra. Mamman berättar även att det primära fokuset i 

kommunikationen med kartan och samtalsdatorn alltid var att kunna uttrycka någonting, inte 

att få ihop en hel mening eftersom det var en sådan stor ansträngning att komma dit.”Vi 

tänkte, fine, om du bara pekar på ett ord och jag förstår vad du menar. Det räcker.” Men 

möjligheten att använda hela meningar fanns inbyggd i kartan och ibland tränade man på det 

också. 
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När jag frågar mamman hur hon reflekterar kring AKK:s betydelse för Antons framsteg i läs- 

och skrivlärande, svarar hon: ”Tanken var att ju mer han kan kommunicera, desto större 

chans att lära sig läsa och skriva”. Hon säger också att det hela tiden har funnits en tanke 

bakom val av AKK och att det ska leda till ökade chanser för Anton att nå full läs- och 

skrivförmåga.  

 

Dator och alternativa verktyg 

Vid fyra års ålder fick Antons mamma reda på att det finns en dator med ögonstyrning (Tobii) 

och tog initiativ till att Anton skulle få en sådan. Med ögonstyrning kunde Anton aktivera en 

symbol på datorns skärm genom att bara titta på symbolen. Anton fick Tobii när han var 4.5 

år gammal och mamman började bygga upp ett eget kommunikationssystem åt honom. 

Utgångspunkten var tilltalande layout, åldersadekvat vokabulär, att systemet skulle vara 

självförstärkande och att Anton skulle kunna göra mycket kul med det. Tanken var också att 

kunna säga mer fullständiga meningar än att bara kommunicera med ett eller två ord. I den 

nya datorbaserade kommunikationskartan fanns blissymboler blandat med bilder och foton 

samt även lätta, vanliga ordbilder så att Anton snabbt kunde flika in med kommentarer. 

Ordbilderna var också ett led till läs- och skriv, berättar mamman. Kommunikationssystemet 

uppdaterades och byggdes upp kontinuerligt med underkartor för olika semantiska kategorier, 

så när Anton valde ett ord öppnades en ny karta upp med flera ord som hörde till den 

kategorin. Det ökade Antons ordförråd väldigt mycket, säger mamman. Mamman berättar 

även att hon gjorde bildspel i datorn tillsammans med Anton och han fick bestämma texten 

till bilderna. Med hjälp av bildspelet kunde Anton själv berätta om saker som han hade varit 

med om. Något som mamman tycker var väldigt viktigt är att det fanns ett skärmtangentbord 

på datorn, med talsyntes och ordprediktion, som Anton fick testa och lekskriva med redan 

från början. Vid 7.5 års ålder började Anton använda även en papperskarta med bokstäver när 

datorn inte kunde användas och det slog ut alla papperskartor med symboler. 

 

Mamman anser att datorn har varit fullständigt avgörande för Antons läs- och skrivlärande 

och garanterad skyndat på det. Hon berättar att datorn med talsyntes har gett honom möjlighet 

att lyssna av nyanser i språket och få en känsla för språk, vilket har ökat med tiden. Hon 

berättar också att med datorns hjälp har Anton redan från början kunnat rätta sig själv när han 

insett att det har blivit fel. Det har varit viktigt för honom eftersom datorn säger det han 

tänker, berättar mamman.  

 

Han har nu en förmåga att kunna uttrycka allt det han vill. Det är bara om det är något 

extremt svårstavat ord, men han lyckas ändå alltid att ta sig fram till någonting som liknar 

det ordet, så man kan gissa sig till. Och så får han fram förslag på ordprediktionen, säger 

mamman. 
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Det gjordes även mycket anpassningar av läromedel till datorn, för mer riktad läs- och 

skrivträning och för att han skulle ha snabbare lösningar i skolan och hemma. Man lade t.ex. 

in sidor från läroboken för att Anton skulle kunna använda systemet aktivt och självständigt. 

Anton har även använt ordpredktion från början och har chatt, Spotify, internet och väldigt 

mycket sidor och läromedel för skolan, som har lagts in i hans dator. Det bestämdes också 

från början att datorn alltid ska vara tillgänglig för kommunikation och för inlärning i skolan. 

Inte att den tas fram bara när det ska vara datortid. Det tror mamman har varit viktigt för nå 

dit man är idag  

 

Tankar om läs- och skrivlärandet när Anton var liten 

När jag frågar mamman vilka tankar föräldrarna hade om Antons läs- och skrivlärande när 

han var liten, svarar mamman 

 

 Vi tänkte det var det absolut viktigaste i hela världen Den absolut viktigaste färdigheten som 

jag kan hjälpa honom att få eftersom han har så stort rörelsehinder. Kan han läsa och skriva, 

så öppnar det alla dörrar för honom. Nu när han kan det, så vet jag att han faktiskt kan få ett 

jobb. Han kan ha ett socialt liv, vilket han inte hade kunnat få om han var begränsad till en 

blisskarta och en tolk. Det är den mest optimala förmågan som han kan uppnå. Det har vi 

varit från början otroligt inriktad på och tänkt jättemycket på.  

 

Mamman säger att hon aldrig tvivlade på om Anton skulle lära sig läsa och skriva men hon 

säger att det fanns tvivel från professionellt håll. 

 

Motivation och intresse för kommunikation, läs- och skriv 

Mamman berättar att Anton alltid har haft känsla för språk och hög språklig förmåga. När 

Anton var liten var det inte lika tydligt att han ville säga något och han var mycket mer 

frustrerad, berättar mamman. När Anton började läsa och skriva blev det en explosion i hans 

kommunikation och han är mycket delaktig i middagskonversationen och chattar mycket. I 

dag händer det sällan att Anton blir frustrerad eftersom han nästan alltid lyckas säga det han 

vill, säger mamman. Mamman berättar också att Anton har haft hög motivation till läs- och 

skriv från början. En viktig del i det, tror mamman, var datorn. Det var viktigt att Anton 

skulle känna att det var roligt och känna sig stärkt av det. 

 

Allting som har varit kopplat till bokstäver har han varit supermotiverat på. Mycket mer 

motiverad än att prata med blisskartan, för det har varit så jobbigt. Han har egentligen aldrig 

tagit några initiativ till att vi ska ta fram blisskartan. Men bokstavskartan är han 
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jättemotiverad av att använda t.ex. i bilen. Man kan nästan inte lägga ner kartan för han vill 

hela tiden säga något. 

 

Deltagande i läs- och skrivaktiviteter 

När jag frågar mamman om Antons deltagande i läs- och skrivaktiviteter sedan han var liten 

och idag, svarar hon att de har jobbat aktivt med nya ord. De pekade ofta på saker när Anton 

var liten och talade om vad de hette. De hade även veckans blissord. Mamman berättar också 

att de läste mycket böcker för Anton och ökade på komplexiteten med åldern. Vid 4-5 års 

ålder började de använda magnetbokstäver, byggde korta 2-3 bokstavsord med dem och 

frågade Anton t.ex. ”var står det ko?” Han fick först höra ordet och sedan försöka identifiera 

det. Mamman ritade även bilder som man inte kunde misstolka och Anton fick para ihop ord 

och bild utan att höra ordet. Anton fick också leka med skärmtangentbordet och skriva in 

givna ord, träna på att skriva sitt namn och skriva av ord, vilket mamman tror har varit 

meningsfullt för Antons läs- och skrivlärande. Mamman berättar att de även jobbade med 

stavelser och att Anton skulle få känna på stavelsers rytm. När Anton började förskoleklassen 

kunde han alla bokstäver och läste korta 2-3 bokstavsord.  

 

Vi hade en plan att Anton skulle kunna alla bokstäver och hitta tangenterna på 

skärmtangentbordet innan han började skolan. Det underlättade mycket för honom när han 

började skolan.  

 

I dag när Anton är nio år använder han enbart skärmtangentbordet och bokstavskartan för 

kommunikation. Han deltar i många olika läs- och skrivaktiviteter hemma och föräldrarna 

läser fortfarande högt för barnen varje kväll. Anton använder chatt och mail varje dag. 

Mamman berättar att Anton läser och skriver hela tiden när han kommunicerar och använder 

läsning och skrivning funktionellt. Mamman berättar också att det aldrig går att komma ifrån 

att det tar tid och Anton blir trött av att läsa mycket på skärmen. Läsläxan läser Anton från en 

vanlig bok och han får stöd för läsandet och fokusering genom att man håller ett papper under 

raden.  

 

Omgivningens stöd och förhållningssätt  

När jag ber mamman att reflektera kring vilket förhållningssätt omgivningen har haft till 

Antons läs- och skrivlärande, och om familjen har fått stöd utifrån, berättar mamman att 

familjen, släkt och vänner har alltid varit positiva. Däremot har hon blivit bemött med negativ 

attityd från professionellt håll och inte fått något stöd som hade hjälpt Antons läs- och 

skrivlärande. Hon upplever att insatser från habiliteringen har varit för teoretiska eller inte 

anpassat till verkligheten. Det som mamman anser har haft en stor betydelse är att det 

anställdes en person med teknisk kompetens som resurslärare i klassen och att resursläraren 
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hade höga ambitioner och trodde på Anton. Mamman säger att ”Det var otroligt viktigt att 

kunna etablera datorn som ett verktyg i skolan”. Det var också viktigt att resursläraren hade 

samma ambitioner som hemmet, kunde datorn och inte var rädd för att prova nya saker.  

 

Förskolans betydelse 

När vi pratar om hur mamman reflekterar kring förskolans betydelse för Antons språkliga 

utveckling, berättar hon att Anton gick i en vanlig förskola och där var alla väldigt öppna med 

att ta emot honom. Föräldrarna hade samarbete med personalen om Antons språkliga 

utveckling och Anton hade kommunikativa övningar på förskolan. Han använde bl.a. Step by 

Step, ett slags tryckkontakt med inspelat tal, och kunde med hjälp av den vara delaktig i 

samlingen. Annars var fokus mer i det sociala och att Anton skulle vara en i gruppen. 

Satsningen mot läs- och skriv gjordes hemma, inte i förskolan, säger mamman.  

 

 

Viktigaste faktorerna till Antons framsteg i läs- och skrivutveckling 

När jag frågar mamman vilka de viktigaste faktorerna är till Antons framsteg i läs- och 

skrivinlärning, svarar hon: Målmedveten satsning. Attityd att det här ska gå. Datorn från tidig 

ålder. Kommunikationssystem som hela tiden är under utveckling och anpassas efter ökad 

förmåga. Nära och kontinuerlig kontakt med alla i barnets nätverk och även att utbilda 

assistenterna till att ha rätt attityd och arbetssätt i skolan, så att de vet när de ska stötta och när 

de ska backa. Att direkt från skolstart få in en person i skolan som har specialkunskap och en 

specialambition. Klasslärarens inställning är viktig samt rektorn har en stor roll. Mamman 

berättar också att de har jobbat mycket med att Anton ska bli integrerad i klassen och att han 

inte ska skilja ut sig för mycket. Mamman lyfter fram att även hemmets betydelse är viktig 

och tror inte att enbart skolans insats räcker till för att barnen ska kunna lära sig läsa och 

skriva. 

 

Jag tror absolut inte att skolan räcker och hade man väntat med läs- och skriv tills skolan 

började, hade Anton nog inte kunnat läsa och skriva än. Oavsett hur duktig personalen är så 

tror jag inte att skolan räcker och det ligger ett så otroligt tungt lass på föräldrarna ändå. 

Man måste se det hela utifrån en helhetssyn, inte bara att det måste vara det tekniska utan de 

andra faktorerna bidrar också. 

 

Mamman menar att det är många saker som väger in för att barnen ska kunna få bra 

förutsättningar för lärandet och att en del av det är de förutsättningar som skapas på 

hemmaplan. 
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Reflektioner om vad som borde förbättras och utvecklas när det gäller icke-talande barns 

läs- och skrivlärande 

När jag frågar mamman vad hon tycker borde utvecklas och förbättras när det gäller icke-

talande barns läs- och skrivlärande, säger hon att habiliteringen borde ha ett mycket tydligare 

läs- och skrivfokus och få in mer kompetent personal kring läs- och skriv. Hon anser även att 

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) ska kopplas in i tidigt skede. Mamman säger 

att de hade tur att de hittade en bra skola för Anton, vilket inte alltid är så lätt. Hon anser att 

skolan borde ha mycket tydligare IT-fokus och att datorn ska vara en självklar del av 

undervisningen från början. Hon anser också att man inte ska vara rädd för att ha 

specialträning för läs- och skriv redan i förskoleklassen och inte vara rädd för att göra 

extrainsatser och extraövningar, utan att särskilja för mycket från andra elever. 

 

Tips och råd till andra familjer 

När jag frågar mamman vilka tips och råd hon skulle vilja ge till andra familjer i samma 

situation, svarar hon 

 

”Svårt att säga eftersom alla barn är ju så otroligt olika och särskilt när barnen har så 

omfattande funktionshinder. Jag vet inte riktigt vad jag kan säga om var man ska inhämta 

stödet om man inte har det i sig själv” 

 

Det som mamman tycker ändå kan vara bra är att testa en ögonstyrd dator med talsyntes som 

utprovas av kompetent personal. Och att det är viktigt att man får rätt stöd att komma igång 

med tekniken. Hon tycker också att det är viktigt att ta fram ett fungerande 

kommunikationssystem till barnet. Mamman föreslår även att man kan börja med enkla 

bokstavs- och ordlekar hemma, som t.ex. med magnetbokstäver och para ihop ord och bild. 

Hon anser dock att det är datorn med ett språkutvecklande kommunikationssystem och 

anpassningarna som är nyckeln. 
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7. Analys av resultat 

7.1 På vilket sätt anser föräldrarna att barnens kommunikationshjälpmedel och 

alternativa lärandeverktyg har bidragit till barnens språkutveckling samt läs- och 

skrivlärande?  

Samtliga föräldrar uttrycker att kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg har 

bidragit till barnens språkutveckling samt läs- och skrivlärande. Både Annas och Antons 

föräldrar anser att bliss har gynnat barnens språkutveckling både när det gäller ordförråd och 

grammatisk förmåga. Med hjälp av bliss har barnen lärt sig hur man bildar meningar och 

därmed kunnat utveckla sin syntaktiska förmåga och kännedom om ordklasser. Annas pappa 

tror att Anna har lärt sig läsa genom att använda bliss eftersom ordet står under symbolen. 

Han menar att på det sättet har Anna lärt sig läsa helord. Antons mamma anser att en 

blandning av helord med symboler i Antons kommunikationssystem har varit ett led till läs- 

och skrivlärande. Klaras mamma anser att AKK är grunden i samspelet då talet inte kommer 

som vanligt i 1-årsåldern. Hon menar att språk-, läs- och skrivutveckling börjar redan i 

livmodern och att det aktiva samspelandet är grunden till att intresset för skrift växer fram. 

Med hjälp av bl.a. PCS bilder har Klara kunnat vara aktiv i detta samspelande och kunna få 

fram sin egen vilja. 

 

Alla tre föräldrar anser att även tidig tillgång till dator med skärmtangentbord, ordprediktion 

och talsyntes har haft stor betydelse för barnens läs- och skrivutveckling. Med hjälp av 

talsyntes har barnen kunnat lekskriva och lyssna på bokstävernas ljud samt använt den som 

stöd i stavning och läsning. Antons mamma anser att talsyntes har gett möjlighet att lyssna av 

nyanser i språket och få en känsla för språk. Klaras mamma uttrycker att Klara har skrivit sig 

till kännedomen om hur bokstäverna låter. Även ordprediktion har varit ett viktigt stöd i 

skrivandet för barnen eftersom den kan föreslå ord samtidigt som man skriver.  

 

Klaras mamma nämner även att talböcker och e-böcker har varit betydelsefulla när det har 

blivit glapp mellan läsflyt och nivån på böcker som Klara har velat läsa. Annas pappa anser 

att Anna har blivit skickligare att kommunicera med hjälp av Macbook, Ipad och 

smarttelefon. 
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7.2 Reflektioner kring barnens motivation och intresse för kommunikation, läs- och 

skriv samt barnets deltagande i olika läs- och skrivaktiviteter 

Det som är gemensamt i varje berättelse är att barnen beskrivs som mycket motiverade och 

intresserade av att delta i samtal och med ett stort behov att utrycka sig. Antons mamma 

berättar att intresset och motivationen kom när Anton fick datorn och lärde sig läsa och skriva 

och på det sättet fick större möjlighet att uttrycka sig. Hon menar att Anton aldrig var 

motiverad av att använda blisskartan i pappersformat men däremot hade ett stort intresse för 

bokstäver och att kommunikationssystemet med tilltalande layout och åldersadekvat 

vokabulär var självförstärkande och ökade hans motivation. Gemensamt i berättelserna är 

även föräldrarnas beskrivning av den frustration som ibland förekom när symbolerna och 

bilderna inte räckte till för att få fram det barnet ville säga. Alla föräldrar berättar även att den 

frustrationen är borta nu när barnen har möjlighet att uttrycka sig via skrift och kan säga 

precis allt.  

 

Det framgår även att barnen alltid har haft stort intresse till skriftspråkliga aktiviteter som att 

lyssna på högläsning, skriva egna berättelser, maila och chatta, och har tidigt fått möjlighet att 

delta i olika slags läs- och skrivaktiviteter. Samtliga föräldrar uppger att de har läst mycket för 

barnen när de var små och uttrycker att de har varit medvetna om att det är viktigt för barnens 

skriftspråkliga utveckling. Alla barn har även tidigt fått tillgång till dator och möjlighet att 

lekskriva och bekanta sig med bokstävernas ljud med hjälp av talsyntes. Det som också 

framgår av berättelserna är att föräldrarna på olika sätt har stöttat och uppmuntrat barnens läs- 

och skrivlärande redan från tidig ålder. Annas pappa nämner högläsning och att Anna alltid 

har haft tillgång till datorn. Klaras mamma berättar om gemensamt skrivande, boksamtal med 

hjälp av PCS symboler, bokstavsstämplar och biblioteksbesök. Antons mamma berättar om 

deras målmedvetna satsning på Antons läs- och skrivlärande genom olika skriftspråkliga 

övningar som att leka med magnetbokstäver, para ihop ord och bild, laborera med stavelser 

och skriva av text. Gemensamt för barnen är också att de idag använder läsande och skrivande 

på ett funktionellt sätt, i meningsfulla aktiviteter som avspeglar deras intressen. Barnen 

mailar, chattar, skriver olika slags texter och är aktiva i sociala medier. Barnen använder 

skriftspråket även som sitt kommunikationssätt i samtal. 

7.3 Upplevelser av omgivningens stöd och förhållningssätt  

Det som framgår av föräldrarnas berättelser är att familj, släkt och vänner alltid har haft en 

positiv inställning till barnens läs- och skrivlärande. Föräldrarna berättar t.ex. att far- och 

morföräldrarna samt syskon har på olika sätt hjälpt och stöttat i läs och skrivlärandet. Annas 

och Klaras pappa nämner även assistenternas stöd som värdefull. När det gäller skolans 

förhållningssätt har föräldrarna olika erfarenheter. Klaras och Antons mamma har positiva 
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erfarenheter av skolans förhållningssätt och uttrycker att pedagogerna har trott på barnens 

förmåga att lära sig läsa och skriva. Annas pappa däremot har inte lika goda erfarenheter av 

skolan utan uttrycker att läraren aldrig trodde på att Anna skulle lära sig läsa och skriva, vilket 

påverkade även deras egen tro på Annas läs- och skrivförmåga.  

 

Det som också är gemensamt i föräldrarnas berättelser är deras upplevelse av negativ 

inställning och låga förväntningar från experter och professionella som läkare, psykologer och 

personal på habiliteringen. Alla föräldrar upplever att de har blivit bemötta med misstro och 

tvekan över barnens förmåga att lära sig läsa och skriva. Föräldrarna anser även att det saknas 

kompetens om barnens behov, särskilt när det gäller läs- och skrivinlärning. Antons mamma 

uttrycker att de aldrig har fått något stöd från habiliteringen som hade hjälpt Antons läs- och 

skrivlärande, utan upplever att deras insatser har varit för teoretiska eller inte anpassade till 

verkligheten. Klaras mamma anser att personal på habiliteringen saknar den tilltro till barnets 

utveckling som finns i ett pedagogiskt förhållningssätt och kunskapssyn. Hon upplever även 

att de har blivit bemötta med ett bristfokuserat förhållningssätt istället för att stötta barnets 

optimala utveckling t.ex. i form av skriftspråkslärande. 

7.4 Föräldrarnas tankar om barnens läs- och skrivlärande när barnen var små  

Både Klaras och Antons mamma berättar att de alltid har trott på barnens förmåga att lära sig 

läsa och skriva. I deras berättelser framkommer att de redan från början hade en inställning att 

det är något som är väldigt viktigt för barnen att lära sig och att läs- och skrivförmåga skulle 

ge barnen större möjlighet att uttrycka sig. Antons mamma hade en tanke från början att läs- 

och skrivförmåga skulle öppna alla dörrar för Anton och ge honom ett socialt liv. Hon tror att 

Anton har även möjlighet att få ett jobb i framtiden. Annas pappa lyfter fram att lärarens 

misstro till Annas förmåga att lära sig läsa och skriva påverkade även deras egen tro på 

hennes förmåga, men att föräldrarna blev positivt överraskade och glada när de märkte att 

Anna kunde läsa. 

7.4 Viktiga faktorer till barnens framsteg i läs- och skrivlärande 

Här nedan presenteras de faktorer som föräldrarna anser har varit mest betydelsefulla för 

barnens framsteg i läs- och skrivlärande. Det tas även upp vad föräldrarna anser borde 

förbättras och utvecklas när det gäller icke-talande barns läs- och skrivlärande. 

Dator, kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg 

Det som klart och tydligt framgår av föräldrarnas berättelser är att datorn och alternativa 

lärandeverktyg, som talsyntes och ordprediktion, har varit viktiga verktyg i barnens läs- och 
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skrivlärande. Föräldrarna anser även att tidig tillgång till datorer har gynnat läs- och 

skrivlärandet. Föräldrar lyfter fram även kommunikationssystem som en viktig faktor. I 

Antons fall har det varit ett omfattande kommunikationssystem som kontinuerligt har 

utvecklats och anpassats efter hans ökade språkliga förmåga. I Annas fall tidig introduktion av 

bliss och aktiv kommunikation genom att använda blisskartan. Klaras mamma anser att PCS 

bilderna har gett möjlighet för Klara att aktivt delta i samtal och uttrycka sin vilja. 

Positiv inställning och tro på barnets förmåga 

En viktig faktor som både Antons och Klaras föräldrar lyfter fram är en positiv inställning och 

tro på barnets förmåga att lära sig läsa och skriva. Antons mamma anser även att det är viktigt 

att klassläraren, resursläraren och assistenterna har rätt inställning och arbetssätt i skolan och 

att assistenterna vet när de ska stötta och när de ska backa. Klaras mamma lyfter fram att 

förskolans och skolans positiva inställning har varit en viktig faktor i Klaras läs- och 

skrivlärande. 

Inkludering i vanlig förskola/skola 

Klaras mamma anser att inkludering i en vanlig förskola och skola har varit en viktig faktor 

eftersom där kan barnet få rik stimulans och kunna ingå i en läsande och skrivande 

gemenskap. Även Antons mamma uttrycker att integrering i en vanlig klass är något som de 

har jobbat mycket med. 

Andra viktiga faktorer som framgår av föräldrarnas berättelser 

• Datorn alltid tillgänglig 
• Målmedveten satsning i läs- och skrivlärandet 
• Mycket högläsning från tidig ålder 
• Skolbibliotek 
• En person i skolan som har teknisk-/specialkunskap och specialambition  
• Nära och kontinuerlig kontakt med alla i barnets nätverk 
• Hemmets betydelse viktig eftersom skolans insats inte räcker till 
• Trygg start i förskolan som stärkte barnens självförtroende 
• Helhetssyn i barnets lärande 

Reflektioner om vad som borde förbättras och utvecklas när det gäller icke-talande barns 

läs- och skrivlärande 

Samtliga föräldrars utvecklings- och förbättringsförslag handlar om IT och kommunikations-

hjälpmedel samt kompetens om barnens läs- och skrivinlärning. Annas pappa önskar att fler 
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barn skulle få möjlighet att börja använda bliss och att få en kommunikationsdator med 

ögonstyrning. Han önskar även bättre information kring olika hjälpmedel och menar att det 

ofta är upp till föräldrarna att fixa allt. Klaras mamma anser att någon måste ha ansvaret över 

att tekniken fungerar optimal och att man snabbare kan få hjälp med tekniska problem. 

Antons mamma uttrycker att skolorna borde ha mycket tydligare IT-fokus och att datorn ska 

vara en självklar del i undervisningen. Föräldrarna efterlyser även bättre kompetens om läs- 

och skrivinlärning och tydligare läs- och skrivfokus inom habiliteringen. Antons mamma 

anser även att man inte ska vara rädd för extrainsatser och specialträning för läs- och skriv 

redan i förskoleklassen, utan att särskilja för mycket från andra elever.  

Tips och råd till andra familjer i samma situation 

Föräldrarnas tips och råd till andra familjer är att våga lita till sin magkänsla och den unika 

kunskapen som man har om sitt barn, samt vara lyhörd för barnets behov eftersom varje barn 

är unik också i sina olika funktionsnedsättningar. Klaras mamma ger också rådet att låta 

barnet gå i en vanlig förskola och skola och att försöka hitta rätt personer som ser till att 

barnet får ett fungerande kommunikationssystem, ordprediktion på datorn och styrsätt som 

passar. Hon säger också att det är bra att själv gå på mässor och liknande samt att träffa andra 

föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning, för att få tips och idéer. Även Antons 

mamma är inne på att det är viktigt med ett fungerande kommunikationssystem och föreslår 

att man kan testa en ögonstyrd dator med talsyntes som utprovas av kompetent personal. Hon 

tipsar även om att man kan börja med enkla bokstavs- och ordlekarlekar hemma, som t.ex. 

med magnetbokstäver och para ihop ord och bild. 
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8. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens resultat i ljuset av tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkter. 

8.1 Studiens resultat i ljuset av tidigare forskning  

Studiens syfte var att utifrån ett föräldraperspektiv undersöka vilka faktorer som har bidragit 

till att tre barn utan talförmåga som använder AKK har kunnat uppnå läs- och skrivkunnighet. 

Enligt tidigare forskning är bl.a. föräldrarnas och omgivningens positiva förhållningssätt, ett 

fungerande och språkutvecklande AKK-system och tidiga insatser i läs- och skrivinlärning 

viktiga faktorer för icke-talande barns läs- och skrivlärande (Sturm och Clendon, 2004). Detta 

bekräftas även av studiens resultat. Även om samtliga föräldrar har upplevt negativ inställning 

och låga förväntningar från professionellt håll, har deras egen starka tro och vilja att stötta 

barnens skriftspråkslärande lett till att barnen tidigt har fått möjlighet att delta i skriftspråkliga 

aktiviteter, som t.ex. högläsning, gemensamt skrivande och lekskriva på datorn. Två av 

föräldrarna uttrycker även att lärarna har trott på barnens förmåga att lära sig läsa och skriva, 

vilket har varit betydelsefullt för barnens lärande. Enligt Light & McNaughton (1993), 

Ericson & Koppenhaver (1997) och Myers (2007) är familjens och omgivningens stöd och 

positiva förväntningar en viktig faktor för framsteg i läs- och skrivlärande, och på 

motsvarande sätt kan en negativ inställning och låga förväntningar resultera i lägre 

prioriteringar för läs- och skrivaktiviteter, vilket i sin tur inverkar negativt på barnets 

möjlighet att lära sig läsa och skriva (Zascavage & Keefe, 2004; Light och McNaughton, 

1993). Annas pappas uttalande om att lärarens misstro till Annas förmåga att lära sig läsa och 

skriva har kostat Anna fyra år utan läs- och skrivträning utgör ett exempel på detta.   

 

Det som också framgår av studiens resultat och även diskuteras i tidigare forskningsstudier är 

betydelsen av AKK, kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg för barnens 

språkutveckling och läs- och skrivlärande. Enligt Ferreira (Ferreira m fl, 2007, s. 246) är god 

språklig förmåga en viktig faktor för läs- och skrivlärande, och för barn som saknar 

talförmåga spelar AKK och kommunikationshjälpmedel en avgörande roll för att barnen ska 

kunna utveckla sin kognitiva och språkliga förmåga. Detta samband framgår även av 

föräldrarnas berättelser och bekräftar att barnens kommunikationssystem med talsyntes och 

ordprediktion har varit avgörande för barnens språk-, läs- och skrivutveckling och gjort 

möjligt för barnen att delta i samtal och olika läs- och skrivaktiviteter. Det som också framgår 

av föräldrarnas beskrivningar är att varje familj verkar ha hittat ett AKK-sätt som har varit 

språkutvecklande och motivationshöjande för just deras barn. Enligt Light och Drager (2007) 
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och Simpson (2009) är det många faktorer som spelar roll i valet av ett fungerande AKK-sätt. 

De menar att man alltid måste ta hänsyn till de individuella behoven som barnen har och även 

vilket AKK-sätt som fungerar i barnens familj. En annan faktor som forskarna tar upp är att 

det är viktigt att kommunikationssystemet anpassas och uppdateras för att stödja den fortsatta 

språkutvecklingen och att ge stöd för läs- och skrivlärande. Denna faktor tas upp även av 

Antons mamma som berättar att Antons kommunikationssystem har uppdaterats kontinuerligt 

efter hans språkliga behov och att det även i skolan har gjorts anpassningar av läromedel och 

olika lösningar för mer riktad läs- och skrivträning.  

 

Resultatet visar även att en mycket viktig del i barnens läs- och skrivlärande verkar ha varit 

tidig språklig stimulering både med hjälp av AKK och skriftspråkliga aktiviteter. Enligt Sturm 

och Clendon (2004) behöver barn med SSPI tidiga insatser för att kunna utveckla sin språk-, 

läs, och skrivförmåga. Ferreira (2007 s. 249) anser att är det viktigt att barnen får möjlighet att 

utveckla komplexa språkliga förmågor av större språkliga helheter, grammatiska kunskaper 

och ordförråd samt även specifika bottom-upp förmågor, som auditiv diskrimineringsförmåga 

på ljudnivå. När man tittar på vilka möjligheter barnen har fått att utveckla dessa ovan 

nämnda förmågor, kan man se att de har fått bekanta sig med större språkliga helheter som 

texter i form av högläsning och gemensamt skrivande, och kunnat utveckla sina grammatiska 

kunskaper, meningsbyggnad samt ordförråd med hjälp av sina kommunikationssystem. Ett 

viktigt verktyg för att kunna öva upp fonologisk förmåga och auditiv diskrimineringsförmåga 

har varit talsyntes, som två av barnen hade börjat använda redan från tidig ålder. Larsson och 

Dahlgren Sandberg (2008, s. 34) anser att auditiv feedback, genom att använda talsyntes i 

skriftspråkliga aktiviteter, kan vara ett sätt att förbättra fonologisk förmåga och förstärka 

barnens inre fonologiska representationer. Ytterligare en språkutvecklande faktor har varit en 

språkstimulerande förskole- och skolmiljö inkluderad i vanlig förskola och skola, vilket gäller 

för två av barnen i studien. Inkluderande arbetssätt lyfts fram även i tidigare 

forskningsrapporter och anses gynna den sociala och språkliga utvecklingen hos barn med 

SSPI (Sturm & Clendon, 2004; Zascavage &  Keefe, 2004).   

 

8.2 Studiens resultat i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

När man tittar på studiens resultat utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, med fokus på 

emergent literacy dvs. tidig läs- och skrivutveckling som emergent ur de vardagliga aktiviter 

och verksamheter som barn deltar i, kan man notera att det finns många kopplingar till de 

aspekter som anses vara viktiga under barnets resa in i en skriftspråklighet. Idag vet man att 

barnens läs- och skrivlärande börjar redan långt före den formella undervisningen (Liberg, 

2006, Eriksen Hagvet, 2010). Fast (2007, s. 31) skriver att den miljö som barnen växer upp i 
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är betydelsefull för barns vägar in i skriftspråket och enligt Liberg (2006) är tidiga 

skriftspråkliga erfarenheter betydelsefulla för barnets intresse för att läsa, samt ger en mängd 

kunskap om vad läsande egentligen innebär. Det som framgår av föräldrarnas berättelser är att 

barnen tidigt har fått vara delaktiga i varierande läs- och skrivaktiviteter, literacy events, samt 

fått möjlighet till eget skriftspråkligt utforskande med hjälp av sina kommunikationssystem 

och alternativa lärandeverktyg. De har bl.a. kunnat utveckla sin fonologiska förmåga genom 

att använda talsyntes i tidigt lekskrivande och senare som ett stöd för stavning och läsande. 

Enligt Erikson Hagvet (2010) visar flera forskningsrapporter att stimulering av språklig 

medvetenhet i förskoleåldern leder till ett gynnsammare läs- och skrivutveckling. Hon lyfter 

fram även några forskningsrapporter som visar att tidig, målmedveten läsundervisning gav 

positiva effekter för läs och skrivlärande hos barn med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Tidig och målmedveten språklig-, samt skriftspråklig stimulering är något som framgår även 

av föräldrarnas berättelser och som säkert har varit en avgörande faktor för barnens framsteg i 

läs- och skrivlärande. 
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9. Konklusion 

Studiens syfte var att utifrån ett föräldraperspektiv undersöka vilka faktorer som har bidragit 

till att tre barn utan talförmåga som använder AKK har kunnat uppnå läs- och skrivkunnighet. 

Som datainsamlingsmetod användes en kvalitativ samtalsintervju med föräldrar till barn som 

saknar talförmåga och använder AKK. Studien fokuserade på föräldrarnas uppfattningar om 

betydelsen av barnets kommunikationshjälpmedel och alternativa lärandeverktyg för barnets 

språkutveckling samt läs- och skrivlärande. Resultatet visar att samtliga föräldrar anser att 

kommunikationshjälpmedel, och alternativa lärandeverktyg har bidragit till barnens 

språkutveckling samt läs- och skrivlärande. Föräldrarna anser även att tidig tillgång till dator 

med ett språkutvecklande AKK-system, skärmtangentbord, ordprediktion och talsyntes har 

haft stor betydelse för barnens läs- och skrivutveckling. Alla barn har tidigt fått tillgång till 

dator och möjlighet att lekskriva och bekanta sig med bokstävernas ljud med hjälp av 

talsyntes. 

 

Studien fokuserade även på föräldrarnas reflektioner kring sitt barns motivation till och 

intresse för läsande och skrivande, samt kring barnets deltagande i olika läs- och 

skrivaktiviteter. Det som framgår av föräldrarnas berättelser är att barnen alltid har haft stort 

intresse till skriftspråkliga aktiviteter som att lyssna på högläsning, skriva egna berättelser, 

maila och chatta, och har tidigt fått möjlighet att delta i olika slags läs- och skrivaktiviteter.  

 

Ytterligare ett fokus för studien var föräldrarnas tankar kring sitt barns läs- och skrivlärande, 

samt kring omgivningens stöd och förhållningssätt till barnets läs- och skrivlärande. Det som 

framgår av föräldrarnas berättelser är att familj, släkt och vänner alltid har haft en positiv 

inställning till barnens läs- och skrivlärande. Även assistenternas stöd anses som värdefullt. 

När det gäller skolans förhållningssätt har föräldrarna olika erfarenheter. Två av föräldrarna 

har positiva erfarenheter av skolans förhållningssätt och uttrycker att pedagogerna har trott på 

barnens förmåga att lära sig läsa och skriva. En av föräldrarna har inte lika goda erfarenheter 

av skolan utan uttrycker att läraren aldrig trodde på att barnet skulle lära sig läsa och skriva, 

vilket påverkade även deras egen tro på barnets läs- och skrivförmåga.  

 

Avslutningsvis undersöktes de faktorer som föräldrarna anser har varit mest betydelsefulla för 

barnets läs- och skrivlärande? De mest betydelsefulla faktorerna enligt föräldrarna är tidig 

tillgång till datorn och alternativa lärandeverktyg, som talsyntes och ordprediktion, en positiv 

inställning och tro på barnets förmåga att lära sig läsa och skriva samt inkludering i vanlig 

förskola/skola. 
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Andra viktiga faktorer som framgår av föräldrarnas berättelser är 

• Datorn alltid tillgänglig  
• Målmedveten satsning i läs- och skrivlärandet  
• Mycket högläsning från tidig ålder  
• Skolbibliotek  
• En person i skolan som har teknisk-/specialkunskap och specialambition  
• Nära och kontinuerlig kontakt med alla i barnets nätverk  
• Hemmets betydelse viktig eftersom skolans insats inte räcker till  
• Trygg start i förskolan som stärkte barnens självförtroende  
• Helhetssyn i barnets lärande  

Den övergripande slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att allting börjar med en 

positiv inställning och tro på barnets förmåga att lära sig läsa och skriva. När föräldrarna och 

alla i barnets nätverk har en inställning att läs- och skrivförmåga är en av de viktigaste 

förmågorna för barnet att lära sig, för att aktivt kunna styra sitt eget liv och delta i samhället, 

kommer denna attityd även spegla sig på barnet och de möjligheter som barnet får för sitt läs- 

och skrivlärande. Det som tydligt framgår av föräldrarnas berättelser är att barnen redan från 

tidig ålder har fått vara delaktiga i varierande läs- och skrivaktiviteter och fått tidsenliga 

verktyg till att även på egen hand kunna leka med bokstäver och utforska skriftspråkets 

struktur. Denna tidiga språkliga, och skriftspråkliga stimulering i gemenskap med andra barn, 

som lär sig läsa och skriva, skapar goda förutsättningar för icke-talande barns läs- och 

skrivlärande. 

 

Det som är viktigt med tanke på framtida satsningar och utvecklingsmöjligheter för icke-

talande barns läs- och skrivlärande är att sprida kunskap om hur man kan stötta AKK-

användarens läs- och skrivlärande samt att förmedla positiva förväntningar om barnens läs- 

och skrivförmåga. Särskilt viktigt är att satsa på kompetensutveckling av de personer som 

tidigt möter dessa barn i sitt yrke så att de i sin tur kan stötta barnens föräldrar med att tidigt 

integrera läs- och skrivinlärning som en del av barnens språkutveckling. 
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10. Bilagor 

10.1 Informationsbrev till föräldrarna 

 
Information angående intervjun inom examensarbetet 
 

Jag vill först tacka dig för att du vill delta i min studie om icke-talande barns läs- och 

skrivinlärning och dela med dig dina erfarenheter och synpunkter om ditt barns läs- och 

skrivlärande. 

Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i undersökningen och tacka nej till 

intervjun. Du avgör också själv om du tillåter att intervjun spelas in eller ej. Det inspelade 

materialet används endast för att bättre kunna sammanställa svaren efteråt. Det 

inspelade/nedskrivna materialet och alla personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Vid sammanställning och publicering av resultatet kommer 

dina svar behandlas anonymt. Du kommer även att få ta del av rapporten innan den 

publiceras. 

 

Om du undrar över något eller har synpunkter kontakta mig via e-post eller telefon. 

 

Satu Vuorela 

 

 

10.2  Intervjuguide 

 

• Föräldrarnas utbildningsbakgrund och yrke? 
 

AKK,  kommunikationshjälpmedel, alternativa lärandeverktyg 

• När introducerades AKK för X? 

• Vilka AKK-sätt och kommunikationshjälpmedel har använts från tidig ålder fram till 
idag? 

• Vilken typ av vokabulär används för AKK?  
(t.ex. symboler/bilder/foton/ordbilder/bokstäver eller blandning, antalet symboler) 
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• Hur är vokabulären organiserad och anpassad för att möta X språkliga/kommunikativa 
behov och för att gynna X läs- och skrivlärande? 
 

• Hur har AKK och olika kommunikationshjälpmedel använts för att stödja X 
språkutveckling samt läs- och skrivlärande (t.ex. möjlighet att lätt bilda meningar, 
utöka ordförråd, syntax)? 
 

• Vilka kommunikationshjälpmedel används mest hemma? 

  

•  På vilket sätt anser du att AKK och kommunikationshjälpmedel har bidragit till X 

språk-/läs- och skrivutveckling? 

 
• Används alternativa/kompensatoriska verktyg i läs- och skrivinlärning t.ex. talsyntes, 

ordprediktion, rättstavningsprogram, talböcker etc.? 

 

Deltagande i läs- och skrivaktiviteter 

 

• Vilka tankar hade du om X läs- och skrivinlärning när X var liten? 

• Är det någonting i den tidiga språkutvecklingen som du anser har bidragit till X 
positiva läs- och skrivutveckling (t.ex. kommunikativa och språkliga erfarenheter, 
medveten språklig stimulering)? 

• Förskolans roll? 

• När påbörjades de mer inriktade insatserna för att stödja X läs- och skrivutveckling? 

• Vilka läs- och skrivaktiviteter brukar X delta i hemma t.ex. högläsning, läsa böcker, 
tv, dator (mail, chatt), spel? 

• Hur har ni gått tillväga för att utveckla X läs- och skrivförmåga? Ge exempel på 
aktiviteter (t.ex. lära sig bokstäverna/ord, skriva/stava, läsförståelse, läsa svårare 
texter)? 

• Hur mycket tid använder X för läs- och skrivaktiviteter hemma?  

 

Motivation, intresse, omgivningens förhållningssätt 
 

• Hur skulle du beskriva X kommunikativa förmåga och deltagande i samtal när X var 
liten och idag? 

• Vilka läs- och skrivvanor har ni i familjen? 

• Hur skulle du beskriva X intresse och motivation till kommunikation, läs och skriv när 
X var liten och idag? 

• Vilken roll spelar omgivningens stöd och förhållningssätt för X läs- och skrivlärande? 
(t.ex. vänner, släkt, habilitering, lärare, annat) 

• Vilka är de viktigaste faktorerna som har bidragit till X positiva läs- och 
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 skrivutveckling? 
 

• Vad tycker du borde förbättras och utvecklas när det gäller läs- och skrivlärande för de 
här barnen? 

 
• Vilka tips och råd skulle du ge andra familjer, i samma situation, som har funderingar 

kring sitt barns läs- och skrivlärande. 

 

 

 

 


