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Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan och skolan kan 
arbeta förebyggande med barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter, samt att 
undersöka vad det finns för olika hjälpmedel och metoder att tillgå. Detta 
examensarbete ska vara förberedande för pedagoger så att de kan få en viss kunskap 
om barn och elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns många bra sätt för att 
hjälpa dessa barn, vi har valt att lägga vår fokus på hur och vad man kan arbeta med 
samt vad det finns för förebyggande åtgärder att använda sig av. Undersökningen 
genomfördes i en förskola och i en skola för barn i yngre år, där vi intervjuade åtta 
respondenter och gjorde 12 observationer. Vårt examensarbete är en kvalitativ studie. 
Våra respondenter i undersökningen har berättat att det går att hjälpa barn och 
elever med läs- och skrivsvårigheter om man använder sig av rätt metoder. Några 
betydelsefulla metoder kan vara ekoläsning, talböcker och talsyntes. Vidare kan vi 
fastställa att både våra respondenter och vår litteraturstudie visade att om man börjar 
arbeta redan i tidig ålder kan man motverka att barnen utvecklar läs- och 
skrivsvårigheter. Detta med hjälp av de många bra åtgärder, metoder och hjälpmedel 
som finns. 
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1 Inledning 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98) tar upp vilka uppgifter förskolan har. En viktig 
uppgift är att den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. 
Med detta menas:  
 
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med 
barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för 
barn med svårigheter (Lärarens handbok, s. 26-27). 
 
De som träffat barn och elever som har svårt med läsning och skrivning inser hur 
mycket de kämpar. Svårigheter med att lära sig skriva och läsa kan lätt bli en ond 
cirkel som tillslut förhindrar skriftspråksutvecklingen. Det kan även påverka annan 
inlärning där läsning och skrivning är de viktiga redskapen för att lära sig (Asmervik, 
Ogden, Rygvold, 2001). 
 
I ett pressmeddelande från Skolverket (2007) står det om en läsundersökning som 
PIRLS (Progress In Reading Literacy Study) har genomfört. Undersökningen har 
visat ett resultat på att barns läsförmåga har de senaste fem åren fått en tillbakagång. 
Detta innebär att det är färre barn som klarar av att läsa svårare läsuppgifter, men 
dock har dessa barn fått en positiv inställning gentemot läsning. Idag stödjer inte 
skolan barnen i samma utsträckning av att lära sig att läsa svårare skönlitterära texter 
som till exempel faktatexter. Forskningen visar även att läsundervisningen i skolan är 
lika för alla och inte individanpassad. Dessvärre är grunden till denna brist på 
resurser. Vidare nämner Skolverket att cirka en tiondel behöver stöd i 
läsundervisningen, men endast två tredjedelar får del av det. PIRLS-resultatet 
sammanfattas med att insatser måste inbegripa både för starka och svaga barn. 
 
Vi har både träffat på och hört att det förekommer fler och fler barn och elever i 
skolan med läs- och skrivsvårigheter. Vi vill kunna arbeta förebyggande med det när 
vi själva kommer ut i verksamheten. Enligt Svenska Dyslexiföreningen (2007) så är 
det svårt att uppskatta siffror på detta eftersom det inte finns någon klar gräns 
mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. En uppskattning har gjorts av Svenska 
Dyslexiföreningen, att vart femte barn får någon form av läs- och skrivsvårigheter när 
de påbörjar sin läs- och skrivutveckling. 
 
Vi vill även ta reda på vilka hjälpmedel samt metoder det finns att tillgå. En av 
skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla barn får en fungerande läs- och 
skrivfärdighet enligt Lpo 94. Detta är betydelsefullt eftersom vi bor i ett 
informationsrikt samhälle samt att dagens samhälle ställer allt större krav på 
människans läs- och skrivförmåga. Fler elever lämnar dessvärre skolan med läs- och 
skrivfärdigheter som är otillräckliga samtidigt som kompetenskraven i 
vidareutbildning, yrkesliv och samhälle ständigt ökar.  
 
För att kunna hjälpa dessa barn och elever behöver vi som blivande lärare ha 
förståelse samt vara medvetna om vad läs- och skrivsvårighet innebär för att kunna 
hjälpa dem på bästa möjliga sätt. För att kunna uppnå examensarbetets syfte behöver 
vi därför vara positivt inställda inför alla tänkbara hjälpmedel och metoder samt att 
ta lärdom av det och använda dem. Det är viktigt att vi som blivande lärare tänker på 
att vi faktiskt är dessa barns förebilder och det är vår uppgift att ge dessa barn hopp 
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samt att vägleda dem till en gynnande läs- och skrivutveckling. Vi ville utreda detta 
problem eftersom vi tycker att det är något viktigt, speciellt i våra partnerskolor. På 
så vis väcktes även vårt intresse för detta problemområde som vi vill utveckla på ett 
förebyggande sätt. 
 
2 Syfte/Frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan och skolan kan 
arbeta förebyggande med barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter, samt att 
undersöka vad det finns för olika hjälpmedel och metoder att tillgå. För att kunna 
uppnå syftet med vårt arbete kommer vi att utgå från tre frågeställningar som 
kommer att vara den röda tråden genom examensarbetet. 
 
De frågeställningar vi har är: 
 1 Hur kännetecknar pedagoger barn och elever med läs- och skrivsvårigheter?  
 2 Hur arbetar pedagoger förebyggande med läs- och skrivsvårigheter? 
 3 Vilka olika hjälpmedel och metoder använder sig pedagoger av? 
 
3 Metod  
Vårt examensarbete handlar om barn och elever med läs- och skrivsvårigheter. För 
att kunna genomföra detta examensarbete kommer vi att utföra olika observationer 
samt intervjuer med bland annat speciallärare och lärare på två olika  partnerskolor. 
Observationerna kommer att ske med barn ifrån förskolan upp till år sex. Vi kommer 
även använda oss av frågeställningar för att kunna ha en struktur i examensarbetet. I 
detta examensarbete kommer det att redogöras flera olika hjälpmedel samt metoder 
på hur man kan arbeta med barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter. 
 
3.1 Metodval 
Det finns två olika metoder att använda sig av, den ena är kvalitativ och den andra är 
kvantitativ. Kvantitativmetod har sin bakgrund i naturvetenskapen, där är empirisk 
kvantifierbarhet, objektiva mätningar samt strukturerade observationer de viktiga 
byggstenarna. Den kvalitativa metoden har sitt ursprung ur positivismen, empirism 
och behaviorismen (Stukát, 2005). Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg för 
att kritisera ett forskningsområde (Kvale, 1997). För att förstå verkligheten och 
sociala fenomen bör forskaren försöka få fram hur människor tolkar verkligheten. 
Bästa sättet att få fram det är att observera människor i dess vanliga miljö och låta 
människorna använda sina egna ord för att uttrycka sina åsikter. Ett bra sätt för att 
kunna studera detta är genom att göra observationer och använda sig av öppna 
intervjuer. Den kvalitativa metoden är flexibel medan den kvantitativa metoden kan 
sakna flexibilitet. I ett kvantitativt frågeformulär finns inte stor möjlighet till att 
ändra något under arbetets gång om det skulle behövas. Medan den kvalitativa 
metodens arbetssätt med intervjuer kan förändras allt eftersom verkligheten 
förändras (Jacobsen, 2002).  
 
I den kvalitativa metoden är det människan som är det huvudsakliga verktyget, 
forskaren finns nära sitt objekt och det kan i vissa fall leda till en subjekt-subjekt-
relation där forskaren ingår i metoden (Backman, 1998). Målet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att hitta skildringar av olika kvalitativa aspekter av den 
intervjuades livsvärld. Den kvalitativa metoden skulle man kunna jämföra med när 
en person går till läkaren. Läkaren frågar inte patienten varför han är sjuk utan frågar 
vad som är fel, samma tankesätt gäller för den kvalitativa forskningen. Forskaren 
frågar hur personen som blir intervjuad upplever eller handlar i en viss situation och 
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därefter gör tolkningar utifrån dessa specifika beskrivningar (Kvale, 1997). Den 
kvalitativa forskningen visar ett intresse för betydelser och de sätt som människor 
förstår saker på (Denscombe, 2000).  
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden i vår undersökning för att ta 
reda på vilka kännetecken, metoder samt förebyggande åtgärder det finns för barn 
med läs- och skrivsvårigheter. Den kvalitativa metoden ger möjlighet till att ställa 
intervjufrågor och att anpassa uppsatsen för att på bästa sätt uppfylla vårt syfte och få 
svar på våra frågor kring ämnet. För att få intervjupersonerna att med egna ord 
berätta hur de ser på läs- och skrivsvårigheter, lämpar sig intervjuer bättre än en 
enkätstudie. Den kvalitativa ansatsen ger oss möjligheten att få mer utförliga svar. 
Genom att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden kan vi utveckla 
intervjuguiden mer, eftersom den kvalitativa intervjun ger oss en möjlighet till att 
ställa följdfrågor (Denscombe, 2000). En annan viktig del i vår studie är möjligheten 
att kunna vara flexibla i frågeställningarna under studiens gång. Den här 
flexibiliteten som vi söker, anser vi inte skulle vara möjlig med den kvantitativa 
metoden.  
 
3.2 Intervjumetod  
Det finns tre olika sätt att utföra en kvalitativ intervju på; strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Med en strukturerad intervju har 
forskaren stor kontroll över frågorna samt svarens form. Både formen på frågorna 
och följden är bestämd. Den som ska intervjua har en lista med frågor och 
respondenten erbjuds begränsade antal svar (Stukát, 2005). Med en strukturerad 
metod försöker man hålla en så neutral ton på intervjun som möjligt, på grund av att 
man inte vill få en intervjueffekt. Med intervjueffekt menas att den som blir 
intervjuad kan bli påverkad att svara på ett speciellt sätt efter tonfall, ordval och 
ansiktsuttryck som intervjuaren använder sig av. Svaren blir inte då ärliga och sanna 
(Stukát, 2005). Vid en semistrukturerad intervju har forskaren även här en lista med 
frågor. Det som skiljer denna intervjuform från den strukturerade är att den som 
intervjuar har en flexibel inställning till intervjun. Här tillåts respondenten att 
utveckla sina svar och den som intervjuar kan välja frågor beroende på vad som 
diskuteras just då. Svaren blir på det här sättet öppna och fokus ligger på 
respondentens idéer och synpunkter. Den tredje formen av intervjuteknik är den 
ostrukturerad intervjun. Fokus är här mer på respondenten, vilket betyder att den 
som intervjuar till mestadels lyssnar och antecknar och så lite som möjligt lägger sig i 
intervjun, intervjun sker här kring valda ämnen som diskuteras fritt (Kvale, 1997). I 
en ostrukturerad intervju ställs följd frågor så att man kan få klarare svar på sina 
frågor (Stukát, 2005).  
 
Enligt Denscombe (2000) har forskaren vid semistrukturerade intervjuer en färdig 
lista med frågor med vilka ämnen och områden som ska behandlas och vilka frågor 
som är tänkta att ställas. Ordningsföljden på de tänkta frågorna samt på de ämnen 
som ska tas upp är flexibla. Forskaren låter respondenten tala mer utförligt om de 
ämnen som behandlas. Innan intervjuerna görs en noggrann planering, eftersom 
intervjun som metod kan medföra dolda risker. Det är lätt att tro att en intervju är en 
vanlig konversation och att det kräver mindre förberedelser än inför en 
enkätundersökning. Vi har valt att jobba med semistrukturerade intervjuer för att få 
fram respondentens synpunkter tankar och idéer. Vi började med att ta fram frågor 
som rör ämnet läs- och skrivsvårigheter på ett eller annat sätt för att försöka finna de 
teman som intervjuguiden skulle vara uppbyggd på. Vi skrev ner alla frågor som dök 
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upp för att inte hämma kreativiteten, därefter valde vi noggrant igenom vilka som vi 
skulle använda oss av. Vi har valt att lägga fokus på att få en förståelse för lärarnas 
och pedagogernas synpunkter, erfarenheter och arbetssätt inom området.  
 
Denscombe (2000) skriver att ha en planering och bra förberedelser av intervjuerna 
är av stor vikt för intervjuernas kvalité. Vi förberedde oss inför intervjuerna genom 
att vi gick igenom varje fråga och tittade på varför vi ställer den och vilka svar som vi 
kan tänkas få. Vi ville ha en så öppna frågor som möjligt för att få bättre samt 
objektiva svar. För att försöka få en uppfattning om hur länge en intervju skulle ta, 
genomförde vi övningsintervjuer på varandra och kom fram till att det kommer att 
röra sig om cirka en timme per intervju. Kvale (1997) och Jacobsen (2002) menar att 
en intervju bör ta max en till en och en halv timme för att få bra kvalitet på det 
insamlade intervjumaterialet. Vi utgick från Denscombe (2000) om hur lång en 
intervju bör vara, han menar som Kvale och Jacobsen. En och en halv vecka innan vi 
skulle genomföra intervjuerna gav vi ut ett missivbrev där vi presenterade oss själva 
och berättade om uppsatsens syfte samt vad det insamlade materialet kommer att 
användas till. 
 
Vi har genomfört alla åtta intervjuer på respondenternas arbetsplats där de känner 
sig hemma. För att undvika oklarheter i intervjun valde vi att ställa följdfrågor, när vi 
inte fick en klar bild av vad respondenten menade. Vi försökte också i största möjliga 
mån undvika att argumentera mot respondenten för att skapa en god 
intervjuatmosfär.  
 
3.3 Observationsmetod 
Att genomföra observationer är enligt Stukát (2005) bra för att han anser att man 
alltid inte kan vara säker på att respondenterna svara sanningsenligt i intervjuer eller 
till och med i enkätundersökningar. Därför valde vi att även göra observationer för att 
på så sätt kunde vi själva titta, lyssna och registrera våra intryck av observationerna 
som var barnens verbala och icke verbala beteenden. Fördelen med att göra 
observationer är att som forskare får man kunskap som är direkt hämtad från 
sammanhanget. Resultatet som man får fram är oftast konkret och lätt att förstå 
vilket leder till att det är en bra grund för fortsatta diskussioner och tolkningar. 
 
Det finns även nackdelar med observationsmetoden vilken är att det tar mycket tid. 
En annan nackdel kan vara att man som forskare endast ser de yttre beteende och ser 
inte känslor och tankar hos de som observeras. 
 
Vi genomförde den strukturerade observationsmetoden som Stukát skriver om. 
Vilket innebär att man inte ska störa de som man observerar och man ska notera allt 
vid observationstillfället. Han menar även att vid en strukturerad observation utgår 
man oftast från ett kategori- eller ett observationsschema.  
 
När vi genomförde den strukturerade observationsmetoden använde vi oss av papper 
och penna för att anteckna det som vi såg. Vi utgick från ett observationsschema som 
vi tidigare hade förberett (se bilaga 2). Anledningen till att vi valde just denna metod 
samt utgick från ett observationsschema var för att vara väl förberedda inför 
observationerna samt att för vi skulle kunna vara koncentrerade på uppgiften.                                                                                                           
 
3.4 Validitet och Reliabilitet  
När man genomför en forskning är det viktigt att det finns en noggrannhet i vad som 
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är tänkt att undersökas och vad som i själva verket har undersökts. Ett problem som 
många forskare har är att undersöka människor, eftersom inställningar, kunskap och 
upplevelser grundar sig på personliga situationer. Validitet innebär att titta på om 
undersökningen mäter det som ska mätas (Patel och Davidsson, 1994). Denscombe 
(2000) menar att en forskare måste kunna visa upp att informationen är fast 
förankrat i det som är relevant, tillförlitligt och verkligt. En av anledningarna till att vi 
använde oss av intervjuer är att vi direkt kunde ställa följdfrågor och därmed öka 
tillämpligheten på insamlad information. För att öka validiteten har vi utgått från 
litteratur i arbetet och skapat intervjufrågor därefter. Inför intervjun lämnade vi i 
förväg ett missivbrev, där respondenterna fick en utförlig presentation av studiens 
syfte.  Vi har även haft möjligheter att rätta till eventuella missförstånd och 
oklarheter under intervjuns gång. Detta har ökat våra kunskaper och insikter, vilket 
har gjort att vi kunde förstå vad respondenterna pratade om och därigenom också 
kunna ställa relevanta följdfrågor. Nackdelen med att använda sig av intervjuer, är att 
pålitligheten blir begränsad, då varje intervju i viss mån blir unik på grund av den 
specifika kontexten och de specifika intervjuobjekten (Denscombe, 2000). 
 
Reliabiliteten i en undersökning handlar om att den är tillförlitlig. När det sker någon 
form av undersökning, kvalitativ eller kvantitativ, måste tillförlitligheten i 
mätinstrumenten prövas (Patel och Davidsson, 1994). För att pålitligheten i en 
undersökning ska vara hög, ska en annan forskare kunna använda sig av samma 
mätinstrument och då få liknande svar (Jacobsen, 2002). För att undersökningen ska 
bli pålitlig har vi grundligt gått igenom litteraturen kring området. Reliabilitetsbrister 
kan förekomma som feltolkning av frågorna och svaren, yttre störningar samt 
dagsformen hos respondenten (Stukát, 2005). Fördelen var att vi kunde styra 
intervjuerna till viss del och få en förståelse för respondentens uppfattning och 
därmed få nya insikter i ämnet. Även om tillförlitligheten blir lidande på grund av 
flera faktorer som till exempel dagsformen hos respondenterna, så anser vi att denna 
metodform är den som passar sig bäst för våra frågeställningar. Vi delade upp 
intervjuerna och observationerna, efteråt jämförde vi varandras anteckningar och 
intryck, vilket med stor sannolikhet bidragit till att vi inte gått miste om någon viktig 
information. Vi använde oss av penna och papper samt ljudupptagning vid vissa 
intervjuer, vilket möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka i materialet och därmed öka 
tillförlitligheten. Anledningen till att vi inte hade ljudupptagning på alla intervjuer 
var för att respondenterna inte ville. Vi hade ljudupptagning vid fyra intervjuer, de 
andra antecknade vi endast med papper och penna. Att lyfta fram 
reliabilitetsbristerna höjer reliabiliteten. Vi har valt att göra intervjuerna ostört i en 
miljö som respondenterna själva fick välja, vilket gör att respondenterna känner sig 
trygga. 
 
3.5 Urval 
Vårt examensarbete utgår från den subjektiva urvalsmetoden, det innebär att vi har 
haft en kännedom om vilka vi ville intervjua samt observera vilket även står med i 
Denscombe (2000). Anledningen till att vi valde den subjektiva urvalsmetoden var 
att vi ansåg att vi kunde få ut den mest relevanta informationen från våra 
respondenter och observationer. Utifrån vad vi redan kunde om läs- och 
skrivsvårigheter valde vi vem och vad som kunde ge den bästa förutsättningen för ett 
fortsatt arbete. Valet av respondenter och observationer grundade vi med hänsyn till 
att det kunde vara en avgörande del för arbetet.  
 
Vi har besökt en förskola samt en skola i mellansverige. Förskolan var en “typisk” 
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svensk förskola där de flesta av barnen är svenska. Skolan däremot har ett större 
antal utländska barn. Eftersom vi redan hade en bra och etablerad kontakt med våra 
respondenter överlämnade vi ett missivbrev personligen. I förskolan intervjuade vi 
fyra förskolelärare och i skolan intervjuades två specialpedagoger och två lärare. Vi 
observerade ett antal barn där vi fick pedagogernas samt handledarnas samtycke om 
att observera barnen. På så sätt anser vi att vi har följt samtyckeskravet. 
 
Vi valde att göra 12 observationer, vilket vi delade upp mellan oss. Vi genomförde sex 
observationer när barnen var tillsammans med sin pedagog och sex observationer när 
barnen var i sin vanliga miljö, varav hälften var i förskolan. Anledningen till att vi just 
valde de observationstillfällen som vi gjorde var för att det passade våra 
partnerskolor. 
 
3.6 Databearbetning 
Efter att vi hade genomfört våra intervjuer och observationer träffades vi för att gå 
igenom de. Vissa av intervjuerna transkriberades medan vissa inte gick på grund av 
att respondenterna inte ville bli inspelade. Efter att vi gått igenom allt material 
sammanställde vi det i en resultatdel. Det samma gjorde vi med observationerna 
förutom att transkribera. Vi antecknade noggrant det vi såg med papper och penna då 
vi utgick från vårt observationsschema. 
 
3.7 Forskningsetiska principer 
I Vetenskapsrådet (2007) står det att forskning är viktigt både för samhället och för 
individerna, för att samhället ska kunna utvecklas. Forskningskravet innebär att 
befintliga kunskaper kan utvecklas och metoder förnyas. De forskningsetiska 
principerna är regler för förhållandet mellan forskare och respondent. De är också till 
för att hjälpa forskare med planeringen av ett projekt. Individskyddet delas in i fyra 
huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
3.7.1 Informationskravet 
Vetenskapsrådet (2007) skriver att forskaren måste berätta och förklara för 
respondenten och undersökningsdeltagare om deras roll i projektet och vilka villkor 
som finns. Forskaren måste nämna att det är frivilligt att ställa upp och att 
respondenterna kan när de själva vill avbryta sitt deltagande. Forskaren ska inte 
påverka respondentens val om deltagande avbryts. Informationen som forskaren ger 
till respondenter eller undersökningsdeltagare bör vara detaljerad. Syftet med 
projektet och hur det kommer att genomföras samt hur vinster med ny kunskap 
kommer att användas bör även nämnas. Att berätta hur och var resultatet av 
projektet kommer att offentliggöras bör lämnas ut skriftligt, men det går även att 
lämna det muntligt. Genom vårt missivbrev utgick vi ifrån informationskravet där vi 
informerade om respondenternas rättigheter. 
 
3.7.2 Samtyckeskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2007) måste forskaren alltid ha samtycke från respondenter 
och undersökningsdeltagare. I vissa fall måste föräldrar eller vårdnadshavare ge 
samtycke, detta gäller om berörd person är under 15 år eller om projektet är etiskt 
känsligt. Om informationen hämtas från olika myndigheter eller där den är tillgänglig 
för allmänheten behövs inte samtycke från berörda. Detsamma gäller för större 
gruppers information som forskaren har fått in via postenkäter. Undantag finns, dock 
måste ett tydligt brev medfölja där informationskravet är uppfyllt. Om en 
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undersökning eller forskning inte är privat eller av känsligt etiskt slag kan samtycke 
erhållas från en företrädare till exempel skolledning, lärare eller arbetsgivare. Alla 
respondenter ska självklart få vara anonyma. För att uppnå samtyckeskravet frågade 
vi om tillåtelse utav våra handledare på våra partnerskolor för att observera barnen. 
Eftersom lärarnas arbete var i fokus under våra observationer inhämtade vi inte 
tillstånd från barnens och elevernas föräldrar. 
 
3.7.3 Konfidentialitetskravet 
Vetenskapsrådet (2007) hävdar att alla som på något sätt har varit med i projektet 
eller undersökning och som har haft en användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör man som forskare då upprätta någon form av 
tystnadsplikt med. 
 
Det som anses vara etiskt känsligt beror på samhällets form samt tidsaspekt. Något 
som även bör tänkas på är respondenternas efterlevande, så att det inte kan uppfattas 
kränkande eller stötande på något sätt för dem. Respondenterna som deltagit i 
projektet eller undersökningen ska kunna bli bekräftade av andra att forskaren har 
tagit hänsyn till deras konfidentialitet, det vill säga att de som läser 
forskningsresultatet eller undersökningen inte ska kunna veta vilka respondenterna 
är. Detta gäller särskilt för människor eller grupper som ses av samhället som svaga 
eller utsatta eller har igenkännliga utmärkande egenskaper. I början av vår 
lärarutbildning när vi tilldelades partnerskolor skrev vi under en tystnadsplikt som 
gällde även för detta arbete. 
 
3.7.4 Nyttjandekravet 
Vetenskapsrådet (2007) menar att de data som forskaren samlar in via respondenter 
får endast användas i forskningssyfte. Ett exempel kan vara om en forskning handlar 
om människors fritidsaktiviteter, då får inte forskaren lämna vidare uppgifterna till 
företag, så de kan använda sig av det i sin marknadsföring. Informationen får endast 
lämnas vidare till en annan forskare som kan ställa upp på det förpliktelser som 
forskaren har utlovat till respondenter och undersökningsdeltagare som ingår i 
projektet eller undersökningen. Detta krav fullföljde vi genom att muntligt berätta för 
våra respondenter att informationen vi fick endast skulle användas till detta 
examensarbete.  
 
4 Teoretisk bakgrund 
 
4.1 Läroplan 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) skriver att undervisningen i 
skolan skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, vilket innebär att alla 
elever har rätt till en likvärdig utbildning. Med det menas:  
 
Undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen (Lärarens handbok, 2004, s.10). 
 
Lpo 94 skriver även om en annan viktig uppgift som skolan har:  
 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver (Lärarens 
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handbok, s.10). 

 
En annan betydelsefull regel som alla skolor i Sverige skall följa enligt riktlinjen i Lpo 
94 är: Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lärarens handbok, s.17). 

 
Lpfö 98 har bland annat som mål att barn ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd 
och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av 
symboler samt deras kommunikativa funktioner (Lpfö 98). 
 
I Lpfö 98 står det att barnen ska stimuleras och utmanas med hjälp av den 
pedagogiska verksamheten för deras utveckling och lärande. Detta genom att 
förskolans miljö ska vara lockande, innehållsrik och tillgänglig. Verksamheten ska 
underlätta barnens fantasi och kreativitet. Att ta tillvara på det som intresserar dem 
samt stärka intresset för att lära sig nya saker är en av riktlinjerna inom förskolan. 
Grunden i Lpfö 98 är att barn ska få en förståelse för dess omvärld och för de själva. 
Utforskande, nyfikenhet och lusten att vilja lära sig ska ligga i grunden för den 
pedagogiska verksamheten, detta utifrån barnens erfarenheter, intressen, behov samt 
åsikter. 
 
Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2005) hävdar att skolans viktigaste uppgift är 
att se till att alla elever lär sig läsa, förstå samt använda texter. Lundberg och Herrlin 
anser att den här uppgiften är mer vägande än någonsin tidigare. Detta på grund av 
att skriftspråket har en allt större betydelse i arbetslivet samt i samhället. De menar 
att nästan alla arbeten kräver god läsfärdighet samt alltfler arbeten kräver 
återkommande fortbildning. Därför anser Lundberg och Herrlin att en god start för 
många barn är avgörande för om de ska lyckas med sin läsning. Lundberg och Herrlin 
skriver att när barnen börjar skolan har de hunnit olika långt i sin läsutveckling. 
Vissa barn läser med flyt och säkerhet, vissa kanske bara känner igen en eller annan 
bokstav. Därför menar Lundberg och Herrlin att det är pedagogernas ansvar att inte 
”tappa” något barn. 
 
Eve Malmquist (1973) skriver om ögonläkaren Pringle Morgans hypotes som han 
skrev 1896. Malmquist skriver att Pringle Morgan anser att barn som har normal 
synskärpa och är normalt intellektuellt utvecklade, som i övrigt har svårare att lära 
sig läsa och skriva lider av medfödd ordblindhet. Pringle Morgan jämför medfödd 
ordblindhet med läs- och skrivsvårigheter, han menar att det är samma sak. Medfödd 
ordblindhet innebär enligt Malmquist att barnet i fråga i övrigt är normal och har en 
oskadad hjärna. Barnet har bara svårt att lära sig att läsa och skriva. Malmquist 
hävdar att ögonläkaren Pringle Morgan menar att den allmänna intelligensen, 
observationsförmågan samt resonemangsförmågan hos barnet är normalt. 
 
Svärdemo Åberg (1999) skriver att läs- och skrivsvårigheter är ett kulturellt fenomen, 
där biologiska betingelser finns för att utveckla färdigheterna. Förmågan att kunna 
läsa och skriva är inte något som är naturligt för oss människor som t.ex. gå, förstå ett 
språk eller att prata. Att kunna läsa och skriva utvecklas i en skriftspråklig miljö 
genom undervisning och träning.  
 
Svärdemo Åberg (1999) menar att inom forskarvärlden är forskarna oense om de 
miljöbetingade faktorerna såsom social bakgrund och pedagogiska faktorer har 
någon orsak till läs- och skrivsvårigheter. Det har påståtts att en sämre språkmiljö för 
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barn hämmar språkutvecklingen. För ett barn som visar tecken på läs- och 
skrivsvårigheter är det särskilt viktigt att de får en språklig stimulans. 
Språkstimulerande övningar hjälper, visar en forskning gjord från Bornholm och 
Jylland (Häggström och Lundberg, 1997). Resultatet visade på att de barn som hade 
liten språkmedvetenhet fick senare läs- och skrivsvårigheter. De barn som ansågs 
ligga i riskzonen för det hade stor nytta av språkstimulansen. 
 
Forskare har länge varit oense om problemet med läs- och skrivsvårigheter beror 
mest på arv eller miljö. I senare studier har de kommit överrens om att både arvet 
och miljön spelar in. Forskare delar dock på arv och miljö mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. För den allmänna beskrivningen av läs- och 
skrivsvårigheter är det kulturella, sociala, pedagogiska och psykologiska faktorer som 
ligger bakom, medan det med dyslexi är de genetiska och biologiska faktorerna som 
ligger bakom menar Svärdemo Åberg (1999). Med dyslexi kan det även finnas andra 
svårigheter som till exempel problem med minnet, uppfattningsförmåga, 
informationshantering, uppmärksamhet och koncentration hävdar Svärdemo Åberg. 
 
Anne-Lise Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) skriver att begreppen läs- och 
skrivsvårigheter används både i dagligt och pedagogiskt tal synonymt, men det finns 
skillnader menar hon. Rygvold menar att läs- och skrivsvårigheter hos en elev av en 
anledning inte har de färdigheter i skriftspråket som de bör ha i en viss ålder eller 
årskurs. De elever eller barn har ofta svårigheter inom andra saker med. 
 
4.2 Dyslexi 
Idag anses dyslexi vara mer än bara svårigheter med att läsa och skriva. 
Talsvårigheter kan vara med i symtombilden. Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) 
skriver att man idag är allmänt överens om att avkodningssvårigheterna beror på 
svårigheter med fonologi. Med det menas att barn och elever som har dyslexi har 
svårt att dela upp orden i språkljud, hitta vilket språkljud som orden börjar eller 
slutar med och att koppla ihop ljud och bokstäver. Det finns många gemensamma 
saker i läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Det är inte klart avgränsande vad som 
avgör antingen eller. Rygvold visar på vilka gemensamma faktorer det finns mellan 
dem. 
 
* Fonologiska svårigheter och problem med läsförståelsen.  
 
* Svårigheter med talspråket 
 
* Problem med det skrivna språket påverkar inlärningen i generell bemärkelse. 
 
Skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi: 
 

Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet med bristande passform mellan 
skriftspråkliga färdigheter och kognitiv funktionsnivå, utan att detta med nödvändighet 
rör normala förmågor. Det anses vara ett språkligt grundat problem med fonologiska 
svårigheter som typiska drag, och problemen förändras med åldern. /…/ 
 
Läs- och skrivsvårigheter utgör en mer generell skrivspråklig svårighet som rör 
problem hos elever som av olika orsaker inte är i besittning av den skriftspråkliga 
färdighet som man kan förvänta sig /…/ (Asmervik m.fl. 2001 s. 16-17). 

 
Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) anser att dyslexi är snävare, de barn eller 
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elever som har dyslexi har det svårare än de med läs- och skrivsvårigheter. Hon 
menar att för att använda begreppet dyslexi ska det finnas en bristande 
överensstämmelse mellan förväntande och reella skriftspråkliga färdigheter. Det är 
ofta ett oväntat problem och drabbar oftast skriftspråket. De som har dyslexi har en 
normal intelligens och normala sinnen och motoriska färdigheter. 
 
Enligt Torbjörn Lundgren (2003) finns det alltid ett samband mellan de biologiska 
förutsättningarna och de övriga förutsättningarna. Med en förstående omgivning och 
ett bra bemötande behöver inte barn som ligger i riskzonen för just dyslexi eller läs- 
och skrivsvårigheter utveckla det. Eftersom andra faktorer också spelar in, som till 
exempel mognad, erfarenhet, motivation, kompensation och undervisning. Vissa 
elever som utvecklar dyslexi mognar senare. Detta innebär att man som förälder eller 
pedagog inte bör avvakta för att se om fallet är så. Det finns forskning som visar på 
att 80 % av de elever som i år två har stora svårigheter även har det i år nio. Läs- och 
skrivsvårigheter visar sig enligt Lundgren i problem som bl.a. ordningsföljder, 
riktningar och att höra skillnader på närliggande ljud. Det kan upptäckas tidigt, redan 
på barnavårdscentralen eller i förskolan. Barn som misslyckas många gånger anser 
själva att de är dumma och att det inte är någon idé att anstränga sig mer. Det kan 
innebära att små problem kan blir väldigt stora om de inte uppmärksammas i tid 
(Lundgren, 2003). 
 
Samhället utvecklas hela tiden och ställer högre krav på att människor ska kunna läsa 
och skriva, vilket medför att fler personer med läs- och skrivsvårigheter 
uppmärksammas. Många använder begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
synonymt för att det saknas en allmän definition på skillnaden mellan dessa. 
Lundgren (2003) har i sin bok beskrivit dyslexin som en specifik 
funktionsnedsättning som oftast är ärftlig. Lundgren menar att personer inte ärver 
svårigheterna utan vissa egenskaper som kan leda till läs- och skrivsvårigheter. En 
definition på dyslexi är att dyslexi är specifik, språkligbaserad medfödd störning som 
kännetecknas av svårigheter att avkoda enskilda ord, vilket oftast beror på en nedsatt 
fonologisk förmåga. Svårigheterna är oftast oväntade med hänsyn till ålder, kognitiva 
förmågor och studiebegåvning. Det är inte en utvecklingsstörning eller sensorisk 
störning. Dyslexi visar sig oftast som språkliga svårigheter, men de har även problem 
med skrivning och stavning, dyslexi är ett relativt begrepp som är svårt att åtskilja i 
likhet med rörelsehinder eller hörselskador. Men det måste tas lika allvarligt på 
dyslexi som på någon annan funktionsnedsättning.  
 
Lundgren (2003) hävdar vidare att 1950 gjorde Hallgren den första systematiska 
undersökningen om dyslexi är ärftligt eller inte. I undersökningen studerades 116 
barn med läs- och skrivsvårigheter. 88 % av dem hade minst en nära anhörig som 
hade läsproblem. Forskaren antog att dyslexin nedärvdes enligt ett enkelt mönster, 
en dominant gen. Det finns dock ingen kontrollgrupp och kriterierna för läs- och 
skrivsvårigheter var oklara, så tillförlitligheten i hans intervjudata som han grundade 
sina slutsatser på var inte helt att lita på. 
 
Lundberg (2003) har tittat på en större och mer tillförlitlig släktstudie, som De Fries 
och Decker gjorde i Colorado 1982. I den studien studerades 1000 individer i flera 
olika genetiska modeller. De fann inte att det fanns någon enkel-gen-modell som 
Hallgren gjort i sin studie för att förklara nedärvningen av läs- och skrivsvårigheter. 
Däremot finns det flera former på dyslexi med olika ärftlighetsmönster. Dyslexi är en 
såkallad heterogen störning.  
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4.3 Kännetecken för lässvårigheter 
Birgit Druid Glentow (2006) skriver om vad som kännetecknar ett barn med 
lässvårigheter. Druid Glentow exempelfierar att oftast märks det att barn kastar om 
bokstäverna när han eller hon läser som till exempel in blir ni (Druid Glentow 2006). 
När barnet kastar om bokstäverna kallar man det för en såkallad reversaler. Oftast 
blandar man detta med dyslexi, vilket är fel. Reversaler gör man oftast när man är lite 
stressad, då reversalen kan bli ett riktigt ord som till exempel, plats blir plast. 
 
Ett barn eller en elev med lässvårigheter kännetecknas av långsam läsning. De hinner 
till exempel inte läsa textremsan på TV:n, har svårt att hinna med studietakten. Han 
eller hon är hackig i sin läsning, stannar upp och läser om, tappar bort sig i texten 
denne befinner sig i, även språkmelodin bryts. Denne blir fort trött eller får 
huvudvärk av att läsa samt att ögonen kan kännas konstiga. Barnet orkar inte läsa 
särskilt mycket och kan ofta läsa för fort eller gissa på orden i läsningen samtidigt 
som de artikulerar otydligt. De kan även läsa fel på frekventa småord som var läses 
som vad. Andra symtomen kan även vara att man gör utelämningar som till exempel 
hundarna läses som hundar eller gör tillägg helt läses som helst. Barnet och eleven 
kan till och med blanda ihop bokstäver, denne är även osäker på bokstävernas ljud. 
Ett annat vanligt symtom på lässvårigheter är att barnet eller eleven har svårt att 
minnas ordningsföljden i alfabetet, denne får då problem med uppslagsböcker, 
ordlistor samt telefonkataloger (Druid Glentow, 2006). 
 
4.4 Kännetecken för skrivsvårigheter 
Ett barn och elev med skrivsvårigheter kännetecknas med osäker eller okunnig 
ordbehandling, denne har svårt att särskilja mellan talspråk och skriftspråk, är osäker 
på bokstävernas form, spegelvändning av bokstäver. Denne är osäker på 
bokstävernas ljud, alltså relationen mellan fonem och grafem. Barnet och eleven gör 
en blandning av reversaler och gemena bokstäver, samt att denne har otydlig handstil 
och hoppas oftast på en vänlig tolkning. De med skrivsvårigheter skriver oftast orden 
som de låter så som mårrån istället för morgon, denne kan således även göra 
revesaler som till exempel glädje skrivs gäldje. Man utelämnar även vokaler, 
konsonanter samt ändelser, glömmer prickar och ringar. Förväxlar vokaler som till 
exempel skriva skrivs skreva. Man förväxlar konsonanter, svamp skrivs sfamb. Gör 
tillägg, glädje skrivs glädeje. De skriver ofta felstavningar av inte fonografologiskt 
stavade ord, felstavningar vid utebliven dubbelteckning av konsonant som till 
exempel skulle blir skule. Felstavningar vid överförsiktig dubbelteckning av 
konsonant så som måste blir måsste (Druid Glentow, 2006).  
 
Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) skriver att skrivsvårigheter består av problem 
i både att stava och formulera olika texter. Det är för det mesta stavningsproblemen 
som får mest uppmärksamhet, eftersom de syns tydligt i en text. Lärare kan se ett 
stavfel som ett slarvfel gjort av barnet. Orden kan vara felstavade på vissa ställen och 
rätt på andra. Att det inte är konsekventa felstavningar gör att det är svårt som lärare 
att skilja på slarv och på skrivsvårigheter.  
 
Barn är bra på att dölja sina svårigheter. Det är vanligt att de kan läsa bra men har 
svåra stavningsproblem. Att de döljer problemen med läs- och skrivsvårigheter kan 
bero på barnets miljö och förutsättningar, vilket medverkar till att det blir svårt att 
avgöra hur stort problemet är för barnet. (Asmervik m.fl. 2001) 
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4.5 Observation  
Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) beskriver, för att kunna få en helhetsbild av 
ett barns läs- och skrivinlärning är det bra att göra en observation av barnet i olika 
situationer. Inför en observation är det bra att veta barnets språkutveckling, om de 
har något socioemotionella problem. Samt att få veta hur barnet reagerar på arbeten 
som rör läsning och skrivning. Målet med observationer är att se vilka faktorer som 
underlättar och försvårar för inlärningen. Rygvold nämner sju punkter som läraren 
bör vara uppmärksam på. 
 
* Elevens sociala kontakter, hur trivs de i skolan. Det är grunden till all inlärning. 
 
* Hur barnet förhåller sig till aktiviteter som rymmer läsning och skrivning. Är de 
motiverade eller försöker de slingra sig ut? 
 
* Är barnet koncentrerat på uppgiften hela tiden? 
 
* Är syn och hörsel som det ska? 
 
* Fin- och grovmotoriken. Koordination mellan ögat och handen. 
 
* Undervisningssituation och kommunikation i rummet 
 
* Skolans resurser. Finns det hjälp att få? 
 
Som lärare kan man använda sig av lästest för att se om barnen har någon speciella 
problem. Testen kan användas som en kartläggning av läs- och skrivsvårigheter av 
barn. Det finns många olika och de ser olika ut, både i utformning och innehåll. 
Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) ger några exempel: 
 
* Ordkedjor.  
 
* DLS för klasserna 2-3.  
 
* Läsdiagnos och läsundervisning i grundskolan.  
 
Lundberg har i sin bok ett läsutvecklingschema för att se hur långt barnen har 
kommit och vad de kan. Schemat är indelat i fem olika delar, fonologisk medvetenhet, 
ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Schemat är utformat som 
en stege. Längst ner på fonologisk medvetenhet står “kan höra rim och ramsor” på 
mitten av stegen “Ljudar samman tre språkljud - syntes” och högst upp “Bildar ord 
med givet begynnelseord”. Det finns två scheman i boken ett för barnet själv och ett 
för läraren att fylla i. Skillnaden mellan de två är att de för barnet är lättare 
formulerat. (Lundberg, 2003; 2005) 
 
4.6 Miljö 
Miljön är viktig för all undervisning och speciellt viktig för barn och elever med läs- 
och skrivsvårigheter eller dyslexi (Lundgren, 2003). En dålig miljö kan innebära att 
vissa barn utvecklar läs- och skrivsvårigheter och att de bibehålls (Asmervik m.fl. 
2001). Eftersom koncentrationssvårigheter inte är ovanligt går det lätt att lösa det 
genom att barnet får en annan plats i klassrummet, eller att så mycket som möjligt av 
det störande momentet tas bort. Många gånger rör det sig om saker som till exempel 
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spring i korridoren, flimrande lysrör eller prat i klassrummet. Vissa av dessa barn vill 
trots allt ha hög musik på när de ska studera. Musiken fungerar då som en slags 
bullermatta. Allt annat ljud dämpas och de hör bara sin musik. Anteckningar kan 
vara svårt att hinna med för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Många elever 
skriver för att inte verka ointresserade andra har svårt att både lyssna till vad läraren 
säger och att anteckna samtidigt. Som lärare bör man därför tänka på att det som 
skrivs på tavlan och på Oh-blad ska vara tydligt skrivet. Med större teckensnitt än 
vanligt och lite glesare mellan raderna, det underlättar även för andra elever. Om 
texten är för liten och “grötig” får eleverna en känsla av att de inte klarar av det. Ett 
annat alternativ är att kopiera sina anteckningar och Oh-blad till eleverna. Antingen 
kan man då dela ut de till eleverna innan lektionen börjar så de kan följa med under 
tiden, eller att dela ut de efter lektionen så eleverna kan komplettera sina egna 
anteckningar (Lundgren, 2003). 
 
De barn som har föräldrar som inte är så duktiga att läsa och skriva och speciellt 
tillsammans med barnen får inte möjlighet till den glädje det kan vara att läsa och 
skriva. De får då en sämre möjlighet till att successivt komma in i skriftspråkets värld 
redan innan de börjar i skolan, vilket kan leda till sämre inlärning. (Asmervik m.fl. 
2001) 
 
Det är mycket som påverkar inlärningen hos barn. Miljöfaktorerna kan kopplas till 
omständigheter där sambanden med läsning och skrivning inte är lika tydligt. 
Barnens samverkan med föräldrarna, dess temperament, umgänge och 
inlärningserfarenheter från förskolan kan påverka den socioemotionella 
anpassningen, jag-uppfattningen, förmågan att koncentrera sig och motivation. 
Dessa olika faktorer påverkar sedan hur barn lär sig nya kunskaper till exempel inom 
läsning och skrivning. Något som också spelar in i barnets inlärning är hemmets 
intresse för förskolan och skolan. (Asmervik m.fl. 2001) 
 
4.7 Förebyggande åtgärder 
Barns språkutveckling börjar så snart som vi vuxna börjar tala med barnet, alltså när 
barnet är nyfött. Redan då får barnet lära sig hur man grammatiskt formulerar 
meningar. Genom att vuxna använder sig av hela och välformulerade meningar när 
barnet försöker göra sig förstådda, hjälper man till med dess språkutveckling. För att 
stimulera barns fantasi, vilket är bra för språkutvecklingen, är det bra att lyssna till 
muntligt berättande, det lär barnet hur man strukturerar innehållet. Genom att läsa 
och lyssna till olika böcker och sagor med ett varierat språk får de kunskap, ett 
ordförråd samt skriftspråkets rytm. Ett bra ordförråd hjälper dessa barn att läsa. 
(Lundgren, 2003) 
 
Druid Glentow (2006) anser att det är viktigt att man kontinuerligt arbetar 
förebyggande med barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter, så dessa klarar 
sig lättare när de går vidare ut i samhället. 
 
Eve Malmquist (1973) skriver om hur man som lärare skall planera stödundervisning 
för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter i en vanlig klassrumssituation. 
Malmquist skriver att först och främst skall man som lärare ta hänsyn till de starka 
individuella skillnaderna mellan olika elever inom en klass. Sedan skall man söka att 
sätta in varje enskilt barns och elevs behov och förutsättningar samt att anpassa 
undervisningen till de stora skillnaderna som oftast finns inom ett och samma barn i 
fråga om utveckling av barnens och elevers personliga resurser, kunskaper samt 
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färdigheter. Man ska alltså starta undervisning utifrån barnens eller elevernas 
kunskapsnivå, färdigheter samt förutsättningar. Läraren skall även tänka på att 
använda material som är välanpassat för barnet och eleven ifråga både vad gäller i 
svårighetsgrad samt att det ska vara lockande i olika aspekter. Det är även viktigt att 
samtidigt hela tiden ha god motivation för sin undervisning, att kunna väcka intresse 
för det som skall läras ut. Läraren skall få sina elever att känna sig accepterade, och 
att eleverna känner att de får någonting ut av arbetet. En annan betydelsefull aspekt 
är att kontinuerligt utvärdera resultaten av sin undervisning för att kunna avgöra om 
målen nåtts samt att kunna upptäcka möjliga brister, för att kunna ta hänsyn till det i 
det fortsatta arbetet (Malmquist, 1973). 
 
Malmquist (1973) berättar om specialundervisningens skillnader gentemot en normal 
klassundervisnings metodik. Skillnaden är att i en specialundervisning gör man mer 
intensiva kartläggningar hos barnet och eleven. Specialläraren kartlägger individuella 
olikheter hos barnet och eleven ifråga om resurser i olika bemärkelser samt tar 
hänsyn till de speciella bristerna och svårigheterna inom olika områden utefter varje 
barns och elevs enskilda behov. Därpå gör specialläraren ett program för varje 
enskild elev som ska ta sikte på de hjälpande åtgärderna, som skall sättas in där de 
behövs bäst så att utvecklingen hos eleven inte stoppas genom inlärningen. 
Specialläraren förutsättes ha möjligheter att kunna utnyttja individualiserad metodik, 
speciellt genom anpassat material, speciella utrustning. Detta skall uppnås för att 
kunna möta denne elevs individuella behov. För att kunna uppnå till dessa metodiker 
anser Malmquist att specialläraren behöver göra diagnostiska åtgärder i form av: 
 
1. Diagnostisk testning. 
2. Undervisning och behandling på grundval av testresultaten. 
3. Förnyad diagnostisk testning. 
4. Fortsatt på grundval av testningen modifierad undervisning och behandling etc. 
(Malmquist, 1973, s.164).  
 
Malmquist (1973) menar att de diagnostiska åtgärderna bör ske kontinuerligt under 
hela undervisningen, dag för dag samt vecka för vecka. Diagnosen innebär att 
specialläraren under undervisningens gång studerar enskilda elevers färdigheter i 
läsning och skrivning samt noterar vilka delmoment eleven klarat av samt vilka 
brister och svagheter som visat sig, så därefter förnyad instruktion och övningar görs. 
Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (1990) skriver om högläsningens betydelse för 
barn och elever med läs och skrivsvårigheter. De berättar om föräldrarnas samspel 
med barnet under högläsning. De menar att det är viktigt att föräldrarna eller den 
vuxne som läser högt för barnet ofta gör pauser under läsningen och diskuterar nya 
samt okända begrepp eller händelser. Man kan även välja ut vissa delar av texten för 
ett längre samtal, där man kan anknyta delen av texten till barnets egna erfarenheter. 
Høien och Lundberg anser att ett mer aktivt samspel med barnet stimulerar 
utvecklingen av språk och begrepp betydligt mer än enbart högläsning utan samtal 
med barnet. 
 
Enligt Malmquist (1973) ska alla metoder och hjälpmedel anpassas individuellt så att 
barnet som använder det förstår hur det ska användas för att få ut det mesta av det. 
Ett hjälpmedel som är litet och praktiskt är en översättningspenna. Man drar pennan 
över ordet som man inte förstår och pennan läser upp det. Samtidigt som ordet läses 
upp på valt språk visas det på svenska på pennans display. 
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Alla i skolan ska ha samma möjlighet till att läsa och skriva. Därför är det viktigt att 
de som har läs- och skrivsvårigheter lätt och enkelt ska kunna bära med sig sina 
hjälpmedel. Det finns speciellt designade väskor där datorer, skanner och skrivare 
bland annat får plats. Det ska vara lika enkelt som för oss att ta med ett block och en 
penna som för en med läs- och skrivsvårigheter att ta med sig sitt hjälpmedel vad det 
än är för något (Alm, 2000). 
 
4.8 Metoder  
Høien och Lundberg (1990) skriver att de flesta barn lär sig att känna igen 
bokstäverna utan några svårigheter när de får se dem tillräckligt mycket. Men för 
vissa elever som har svårigheter med att känna igen bokstavsformerna finns det flera 
metoder som man kan ta till. Mest betydelsefullt blir det för dessa metoder när man 
lägger vikt på att använda av flera sinneskanaler. Høien och Lundberg ger oss 
exempel på sådana metoder: 
 
*  Eleven skriver bokstaven med en våt svamp på tavlan. Den här 
 övningsuppgiften är bra för elever med dålig finmotorik. 
 
*  Lärare som styr elevens hand. Denna metod är lämplig när eleven har dålig 
 motorik eller är svag visuell- motorisk. 
 
*  Bokstaven skrivs i luften, på tavlan eller på papper. Eleven spårar bokstaven. 
 
*  Eleven sammankopplar bokstavstecknet med en bild eller ett föremål, som till 
 exempel bokstavstecknet ”O”, vilket kan förbindas med en orm. 
 
*  Eleven hittar på ord som börjar på en viss bokstav. 
 
Eleven skriver bokstavstecknet med stora bokstäver på ett papper eller i luften 
samtidigt som ljudet sägs högt. 
 
4.8.1 VAKT- metoden 
Høien och Lundberg (1990) berättar om Fernalds metod som kallas för VAKT- 
metoden. Den visuella-, auditiva-, kinestetiska- taktila metoden blev mest känd i 
samband med läsinlärningen. Denna metod lägger mest vikt på spårning och 
skrivning i samband med läsinlärningen. Denna metod syftar även till en 
undervisning där flera sinneskanaler används under inlärningen. För att kunna 
genomföra denna läsinlärningsmetod på ett gott sätt anses det att man behöver gå 
igenom fyra steg. Dessa steg presenterar Høien och Lundberg (1990) : 
 
Spårning: 
Läraren skall skriva ett ord som eleven skall lära sig. Eleven spårar ordet samtidigt 
som denne säger det. Eleven kan även utgå från stavelser eller morfem. Det inlärda 
ordet skall sedan arkiveras i en låda. 
 
Skrivning utan att spåra: 
Läraren skall skriva ordet. Eleven skall se på ordet och skriva det utan att gå vägen 
över spårning. Samtidigt som ordet skrivs säger eleven det. Sedan skall ordet 
användas i en mening. Eleven skall därefter blunda och försöka att se ordet framför 
sig. Det inlärda ordet skall slutligen arkiveras. 
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Användning av tryckt text: 
Detta steg fungerar som i steg två, men nu skriver inte läraren ordet utan eleven får 
ett papper där ordet står skrivet med skrivare. Eleven läser och skriver ordet. Sedan 
används ordet i en mening. Läsning av kortare texter där de inlärda orden finns 
används i lästräningen. 
 
Igenkänning av nya ord: 
Här skall eleven lära sig att känna igen nya ord genom att jämföra dem med ord 
denne redan känner till. 
 
4.8.2 Ekoläsning 
Høien och Lundberg (1990) berättar om ekoläsningens innebörd. Läraren skall först 
läsa ett litet textavsnitt och därefter läser eleven stycket. Denna metod fungerar bra 
för lässvaga elever som läser osammanhängande och stammande. 
 
4.8.3 Bok och Band 
Høien och Lundberg (1990) skriver även om Bok och Bands pedagogiska syfte. Den 
ska stärka barnens och elevers läsfärdighet. Bok och Band innebär att man följer med 
i en bok under lyssnandet. Bok och Band är långsammare för de lässvaga eleverna än 
vad vanliga talböcker är, för att dessa elever ska klara av att följa med i boken. När 
eleven lyssnar på ett intalat band med boken framför sig använder denne sina styrkor 
på sambandet mellan skriftbild och ljudbild. Genom upprepningen av samma text 
blir automatiseringen av läsprocessen allt bättre. Läslusten kan även stimuleras på så 
vis, därför att eleven uppfattar texten. 
 
4.8.4 Datorstöd för textläsning 
Høien och Lundberg (1990) beskriver att datorn kommer att användas mer och mer i 
textläsningen. Den ger möjlighet till ett flexiblare lässtöd. Genom att använda datorn 
och eleven får en berörningskänsla av skärmen kan läsaren på så sätt peka på de 
okända orden och samtidigt ger datorn det korrekta uttalet av dessa. En betydelsefull 
aspekt av detta stöd är att läsaren har kontroll över sin lässituation och själv avgör 
när denne behöver hjälp. På så vis bidrar datorstödet till en metakognitiv inställning 
som utvecklas hos läsaren.  
 
4.8.5 Talminne 
Talminne är ett annat hjälpmedel. Det är en liten digital bandspelare där man kan 
spela in korta anteckningar. (Alm, 2000) 
 
Åtgärder som skolan kan tillhandhålla är de tekniska hjälpmedel som man kan hitta 
på marknaden. Så som kassettböcker, cd-böcker, talböcker, Bok och Band, läromedel 
inspelade på band, fickminne som anteckningshjälp samt datorer med lämpliga 
programvaror (Druid Glentow 2006). Det finns många olika sätt att hjälpa och 
underlätta läs- och skrivinlärning för dessa barn och elever. Några är till exempel 
talböcker, kassettböcker, talsyntes, olika datorprogram och digitalböcker (Lundgren, 
2003). 
 
4.8.6 Talböcker 
Lundgren (2003) skriver att talböcker inte finns att köpa, utan måste lånas på 
biblioteket, det finns omkring 70 000 talböcker att få tag på. Det finns både 
skönlitteratur och facklitteratur. Faktalitteraturen för barn heter “Fakta i närbild”. En 
talbok följer alltid bokens tryckta text och läses i normal läshastighet och är 
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förhållandevis neutral, vilket gör att barn och elever kan följa med i boken. Genom 
Talboks- och Punktskrifts Biblioteket TPB finns det att beställa talböcker. Talböcker 
är bra enligt Lundgren för att de kan öka barnens självförtroende och de blir mer 
intresserade av böcker. Den är även bra för att kunna se sina egna fel. Barnen får ett 
ökat ordförråd samt att tala bättre och öka sin läshastighet.   
 
4.8.7 Kassettböcker 
Talböcker och kassettböcker är ungefär samma sak. Kassettböcker kan man köpa i 
bokhandeln eller låna på biblioteken. Det är oftast skådespelare som läser och de 
följer inte alltid originaltexten från den tryckta boken. Den kan även vara reducerad 
eller bearbetad. Anledningen till att de är reducerade eller bearbetade är för att en 
normaltjock bok skulle behöva ca 10 till 12 kassetter (Lundgren, 2003). 
 
Idag finns det inte mycket kassettband kvar, det är cd-böcker som gäller nu. Det tar 
mindre plats än vad kassettband gör. Problemet som finns med talböcker, 
kassettböcker och cd-böcker är att det är svårt att leta sig fram till ett speciellt kapitel 
eller stycke i en bok.  
 
4.8.8 Talsyntes 
Talsyntes är en teknisk röst som läser texterna från Internet. Vissa anser att rösten 
låter konstig som en ny dialekt. Lundgren (2003) menar att om ett par år kommer 
det förmodligen vara standard att ha talsyntes i ordbehandlingsprogram. Idag är det 
förhållandevis dyrt med det. Den som läser på högskola eller universitet har rätt att få 
all kurslitteratur inläst. Medan de som läser på längre nivåer ska vara en självklarhet 
att förlagen själva ser till att det finns att få tag på till alla böcker. 
 
4.8.9 DAISY 
TPB (Talboks- och Punktskrifts Biblioteket) läser in all sin litteratur på cd-skivor. Det 
använder sig av ett internationellt standardformat som heter DAISY. DAISY står för 
Digitalt Anpassat InformationsSystem. Genom att använda det går det till exempel 
att läsa in hela lagboken på endast en cd! Skivan har alla rubriker ur en bok så man 
snabbt kan hitta det man söker. Det går även att söka på sidnummer och göra egna 
kommentarer antingen skriftligt eller muntligt. Skivan går att spela upp i alla vanliga 
cd-spelare som klarar av MP-3 format, eller i en speciell DAISY- spelare. Det finns ett 
gratis program att ladda ner från www.tpb.se som heter Playback 2000. Där får man 
upp bokens struktur på skärmen. Det går även att få upp bilder, film och animeringar 
vilket gör det mer intressant för eleven som använder sig av det (Lundgren, 2003). 
 
4.8.10 Ordbehandlingsprogram 
Ordbehandlingsprogram kan vara bra för barn och elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Det finns speciella rättstavningskontroller, de vanliga rättar inte alla 
felstavade ord. Till exempel om man skriver hälla istället för hålla eller såga istället 
för saga. I ordbehandlingsprogrammen finns även ett synonymlexikon, det stärker 
språket och ger ett varierat språk. Att sätta komma eller punk samt att kasta om 
ordföljden är vanligt för de med läs- och skrivsvårigheter. Moderna 
grammatikkontroller uppfattar dessa fel. De sätter ett grönt streck under de ord eller 
meningar som bör korrigeras. Problemet är att de med läs- och skrivsvårigheter har 
svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. Grammatikkontrollen kan därför vara ett 
hinder istället för ett hjälpmedel. Om det uppfattas hämmande kan det kopplas bort 
tillfälligt, likaså går är det med rättstavningskontrollen. Lundgren (2003) nämner en 
annan hjälp, ordprediktion. Ordprediktion är ett slags rättstavningsprogram för 
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dyslektiker och de med läs- och skrivsvårigheter. Det fungerar så att om en 
bokstavstangent trycks ner tar datorn automatiskt fram en lista med förslag på ord. 
Orden kan läsas upp av en talsyntes om så önskas. Sedan väljer man vilket ord man 
vill använda. De ord som används oftast läggs längre upp i listan och de som används 
mer sällan läggs längre ner på listan. Ju mer programmet används av en elev ju mer 
individuellt blir det. Det kan vara ett bra stöd för de barn som har det svårt att 
komma igång med att skriva. 
 
4.9 Att undervisa barn med läs- och skrivsvårigheter 
Ett barn med dessa svårigheter måste inte ha mer undervisning än andra barn. Det 
gäller att som lärare planera sin undervisning. Att utgå från basfärdigheterna som 
språkkunskap, bokstavsfärdighet, automatisering av sambanden mellan ljud och 
bokstäver. Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) nämner några punkter att tänka 
på vid en planering av en lektion. Att undvika en vänta-och-se attityd är viktigt. Om 
läraren ser att ett barn har svårt för att läsa eller skriva eller båda ska det tas på allvar 
på en gång. Det är inte något som går över av sig självt. Genom att utgå från barnets 
motivation kommer man långt. Om barnet själv får välja vad de vill läsa går det 
lättare att lära sig för de som har läs- och skrivsvårigheter. Att fokusera på barnets 
bra och positiva sidor och inte enbart på dess svagheter. Tänk på att barn med läs- 
och skrivsvårigheter har svårt att koncentrera sig längre stunder. Använd därför inte 
långa texter till exempel utan försök istället att arbeta mer koncentrerat under en 
kortare tid.  
 
4.10 Lärarens roll 
Druid Glentow (2006) hävdar även hur betydelsefull lärarens roll är gentemot dessa 
barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att en lärare kan stödja 
samt hjälpa sina elever så det blir mer underlättande vid elevernas läs- och 
skrivproblem. Vid lektioner kan läraren ge mer tid inför inlärning, träning och 
redovisningar. Läraren kan ge muntliga introduktioner och sammanfattningar. 
Läraren skall stimulera eleven till aktivt deltagande i muntliga diskussioner. Denne 
bör alltid läsa upp det som skrivs på tavlan samt ge eleven kopior av 
overheadmaterial, då det kan vara svårt att lyssna samt anteckna samtidigt. Läraren 
kan även ge materialet i förväg till eleven så denne hinner läsa texterna i lugn och ro 
samt att bli förberedd. Läraren skall aldrig utsätta eleven för oförberedd högläsning 
(Druid Glentow, 2006). 
 
Vid skolarbeten anser Druid Glentow (2006) att eleven i fråga behöver få hjälp med 
studieteknik, med detta menas: strukturering samt planering av arbetet, 
anteckningsteknik, tankekartor, överinlärning, det vill säga repetera texterna som 
eleven håller på att arbeta med, samt att eleven bör använda sig av ordböcker. 
Vid redovisningar och prov bör läraren vara extra generös med tid. Läraren bör låta 
eleven redovisa muntligt i största tänkbara utsträckning. Läraren skall även kunna 
finna alternativa redovisningsformer. 
 
4.11 Föräldrarsamverkan 
Druid Glentow (2006) nämner hur betydelsefullt föräldrarnas samverkan är med 
sina barn som har läs- och skrivsvårigheter samt med läraren. Druid Glentow hävdar 
att det är lärarens uppgift att poängtera hur viktigt det är dessa föräldrar att jobba 
hemma extra med sina barn som har läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att det 
inte är orättvist att jobba mer och ge sina barn mer tid och stöd till deras läs och 
skrivutveckling, utan att det är mer orättvist att dessa barn och elever skall behöva 
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lämna skolan efter nio år, utan att ha fått hjälp med sina läs och skrivproblem. Druid 
Glentow ger bra tips på hur lärare som har barn och elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan samarbeta med föräldrarna. 
 
Enligt Druid Glentow (2006) ska läraren fråga föräldrarna om de noterat barnets 
svårigheter, i så fall hur dessa har visat sig. Lärarens uppgift är även att informera 
föräldrarna allmänt om sådana svårigheter samt hur de yttrar sig hos just deras barn i 
skolan. Nu bör läraren betona för föräldrarna hur viktigt det är att de sjunger och 
läser ramsor med sina barn samt pratar mycket med dem, till exempel pratar om det 
som har hänt under dagen, om aktuella händelser, om TV program med mera. Andra 
bra förslag är att läsa högt för barnen. Vid extra behov kan föräldrarna tillsammans 
med sina barn lyssna på Bok och Band, senare kan barnet göra detta själv. 
Föräldrarna kan även samtala om litteratur i allmänhet med sina barn eller om 
gemensamma läsupplevelser. Någonting som läraren bör kräva av föräldrarna är att 
dem ska planera läxläsningstid med barnen samt att ha bestämda rutiner för det. 
Man kan även som förälder underlätta sina barns kunskapsinhämtande genom 
engagemang i läxläsningen samt vid behov att hjälpa till genom att läsa högt, berätta 
och till och med kanske förhöra. Vid behov av skrivhjälp är en dator underlättande. 
 
Druid Glentow (2006) anser att det är betydelsefullt att som förälder stödja, 
uppmuntra och berömma minsta lilla framsteg barnet gör, detta är bra för barnets 
självkänsla. Läraren skall tydliggöra för föräldrarna hur angeläget det är att hemmet 
håller kontakt med skolan samt framför sina synpunkter på åtgärder och hjälpmedel. 
Hon menar att det är meningsfullt att föräldrar med barn som har läs och 
skrivsvårigheter förbereder hemmet för spontan läsning genom att till exempel sätta 
upp roliga och intressanta saker att läsa på kylskåpet, skriva lappar till varandra med 
mera. 
 
4.12 Litteratursammanfattning 
Svärdemo Åberg (1999) skriver att läs- och skrivsvårigheter är ett kulturellt fenomen. 
Hon menar att individen måste lära sig att läsa och skriva. Vilket man kan göra 
genom olika metoder. Malmquist (1973) nämner att forskaren Morgan anser att 
normalt intellektuellt utvecklade barn med medfödd ordblindhet har lättare att 
drabbas av läs- och skrivsvårigheter. Morgan menar att medfödd ordblindhet är 
samma sak som läs- och skrivsvårigheter.  
 
Grunden för Lpfö 98 är barnen ska få en uppfattning om omvärlden och för dem 
själva. Förskolan ska vara en kreativ och utvecklande miljö för språkutvecklingen. I 
Lpo 94 står det att man alltid ska utgå från varje individs förutsättningar och behov. 
Lundgren (2003) skriver att börja prata korrekt med barnen redan när de är små 
utvecklar deras språkmedvetenhet. Genom att läsa sagor och berättelser stimulerar 
det barnens fantasi samt att de lär sig hur man strukturerar innehållet. 
 
Druid Glentow (2006) anser att pedagogens roll har stor betydelse för barnens läs- 
och skrivutveckling. Pedagogen ska stödja och uppmuntra barnen. Denna ska aldrig 
utsätta barnen med oförberedda uppgifter. Det är pedagogens åtagande att i tid 
kunna se vilka barn som har läs- och skrivsvårigheter. 
 
5 Resultat 
Vi har intervjuat åtta respondenter varav fyra är specialpedagoger och resterande är 
förskolelärare och lärare. 
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5.1 Intervjuer i förskolan 
Barn under sex år har inte lärt sig läsa och skriva än, vilket gör det svårt att se vilka 
barn som har läs- och skrivsvårigheter. Respondenterna berättade att många av 
barnen dock kan skriva med hjälp av en vuxen.  
 
Några förebyggande åtgärder för barn i tidig ålder som respondenterna använder kan 
vara att läsa med inlevelse samt att läsa lättare sagor som till exempel böcker där det 
är bara någon textrad per sida. För de lite äldre kan de läsa sagor som har lite mer 
innehåll. Sagor som är populära är klassikerna som Rödluvan och vargen, Snövit och 
de sju dvärgarna och Pippi Långstrump. Att läsa eller berätta en saga och samtidigt 
använda sig av konkreta föremål, leder till att barnen får en verklighetsförankrad bild 
samt att det blir lättare för barnen att förstå innehållet i sagan. Fler metoder för att 
arbeta förebyggande med så små barn är bland annat att arbeta mycket med 
munmotoriken. Det vill säga att de får lära sig att blåsa och suga in, det är ett steg för 
att sedan lära sig att ljuda bokstäverna. Hjälpmedel till denna metod kan vara att 
använda sig av sugrör som man blåser i eller suger i, strössel som man tar upp med 
tungan, en fjäder eller en pingisboll att blåsa över bordet. Att använda sig av rim och 
ramsor stimulerar barnens språkmedvetenhet. En annan populär övning bland 
barnen är att ha såkallade “vardagliga påsar”. Vardagliga påsar är en vanlig tygpåse 
där pedagogerna har lagt ner olika vardagliga föremål som till exempel, i en påse kan 
det vara frukter av olika slag i en annan kan det vara kläder eller bilar eller 
köksredskap. På en samling får barnen sticka ner handen utan att titta i påsen, de får 
känna efter i påsen och sedan ta upp ett föremål. De ska sedan berätta för de övriga i 
gruppen vad det är för något och vad man använder det till. Pedagogen kan samtidigt 
vara med och hjälpa till att vägleda barnen till att prata omkring föremålets olika 
egenskaper som till exempel, färg, form och storlek, det gör även att barnen blir mer 
aktiva. Att sätta upp lappar på olika föremål med dess namn runtomkring på 
förskolan gör att barnen får se ordbilder på konkreta föremål. Ett annat sätt är att ha 
lappar med olika bilder på, sen ska barnen ljuda det som är på bilden, som till 
exempel en bil låter brrr, ett får som låter bää och en humla som låter bzzz. 
 
Med tanke på att barnen inte kan läsa och skriva så är det svårt att diagnostisera eller 
testa barnen. Men det är viktigt att vara uppmärksam på barnens språkutveckling 
samt att reagera så fort man ser något symptom av läs- och skrivsvårigheter. Helst 
ska man arbeta språkutvecklade minst två gånger i veckan cirka 20 minuter. Men 
man bör även vara uppmärksam hela tiden under de vardagliga rutinerna som till 
exempel när barnen ska klä på sig. Då kan man tillsammans med barnen benämna, 
nu tar vi på dig jackan, skorna eller mössan.  
 
5.1.1 Intervjuer i skolan 
Barn med läs- och skrivsvårigheter visar sig har liknande symptom vare sig man talar 
med en specialpedagog eller en klasslärare. Båda anser att man ska ta tag i problemet 
så tidigt som möjligt, helst redan i år 1. Specialpedagogerna nämner att barnet redan 
har läs- och skrivsvårigheter när de kommer därför arbetar de inte något 
förebyggande.  
 
5.1.2 Kännetecken för barn med läs- och skrivsvårigheter 
Kännetecken som pedagogerna ser hos barnen är att de inte har knäckt koden, de ser 
inte orden men de kan ibland ljuda fram orden. De har mycket stavfel och kastar om 
bokstäverna så orden blir liknande varandra men fortfarande bildas ett nytt ord med 
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en ny betydelse. Barnen kan ofta stava orden som det låter eller blanda versaler och 
gemener. De har heller inte någon ordförståelse. Många av dessa barn ligger efter i 
skolan eftersom läsning och skrivning är moment som genomsyrar många ämnen. 
Klasslärarna talar mycket om det emotionella. Eleverna tar längre tid för sig att 
genomföra en uppgift, de väljer bort det som de tycker är svårt och väljer alltid det 
lättaste alternativet. De vill ha mycket och ofta hjälp. När eleverna får uppgifter att 
genomföra gissar de gärna fram svaret, eller så vill de inte jobba eller kan inte jobba 
eller försöker ofta gå på toa för att fördriva tiden. Ett sätt att kringgå problemet är att 
de glömmer gärna läxorna. Barn med läs- och skrivsvårigheter är oftast rädda och har 
dåligt självförtroende. Ibland kan barnen vara duktiga läsare men de har till exempel 
inte någon ordförståelse. 
 
Några av varningssignalerna som både specialpedagogerna och klasslärarna nämner 
är att barnen lägger mycket tid på att arbeta hemma. I skolan kan man höra genom 
elevernas läsning att de kan ha dåligt uttal på ord eller så klarar de inte av att uttala 
svåra ord. När de har glosförhör har de ofta många fel. Elever som inte har lärt sig att 
läsa i år 2 har förmodligen läs- och skrivsvårigheter. I år 2 är det definitivt att barnen 
ska kunna läsa och skriva. De elever som inte har läs- och skrivsvårigheter gör ändå 
framsteg genom att de kan se sambanden mellan ljud, bilder och hör rim. 
Klasslärarna anser att man ska uppmuntra och stötta barnen till att läsa och skriva, 
samt att vara motiverande. Man ska ge barnen beröm för varje litet framsteg de 
presterar, detta leder till att deras självförtroende ökar. Klasslärarna använder sig av 
Bornholmsmodellen för att arbeta förebyggande.  
 
En av respondenterna nämnde skillnaden mellan ett barn som har ”normalt” svårt 
med läsning och skivning och ett barn som har läs- och skrivsvårigheter. Hon menar 
att det inte finns någon skillnad. Barnen som har ”normalt” problem med läsning och 
skrivning har läs- och skrivsvårigheter. Annars anser respondenten att man pratar 
om dyslexi. Eftersom de som har dyslexi har det generellt svårare än de som har läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
5.1.3 Tester 
I förskoleklassen testas alla barn via Bornholmsmodellen, en gång i början av året 
och sedan igen i maj. Dessa tester sker individuellt då upptäcks det redan vilka barn 
som har läs- och skrivsvårigheter därefter testar man då de som man misstänker har 
läs- och skrivsvårigheter via Juhlanders test. Barnen får göra Ordkedjor, ljuda fram 
ord, lära ord man för diskussioner muntligt och individuellt. De äldre barnen kan 
även testas genom nationella proven. Klasslärarna diagnostiserar inte barnen utan de 
överlåter det till specialpedagogerna.  
 
De tester som specialpedagogerna ofta använder är Provia. Det är ett dataprogram 
där man tar fram olika uppgifter som man misstänker att eleverna har svårigheter 
med. Dessa uppgifter sker individuellt. Klasslärarna använder sig av DLS prover 
(Diagnostiskt läs och skrivprov). 
 
5.1.4 Hjälpmedel och metoder 
Specialpedagogerna väljer den metod som de anser att eleven behöver. Det kan vara 
att läsa och titta i bok samtidigt, prata kring texter som man läser, ljuda ord, 
helordsmetoden. Ett exempel på en elev som behöver träna på läsförståelse: 
 
* Läsa hemma en kvart om dagen 
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* Visa läsdagboken varje måndag 
 
* Lyssna på böcker hemma 
 
* Träna ord och läs förståelse i svenska A ( i mindre grupp) 
 
* Mindre so-grupp för att träna ord och läsförståelse träna när man ska läsa till 
exempel tall eller tal, en lektion per vecka. 
 
* Utvärdering som sker individuellt med eleven 
 
* Utvärdering tillsammans med eleven och föräldrar 
 
Nära kontakt med föräldrarna till dessa barn anser våra respondenter är viktigt, detta 
för barnets bästa. Klasslärarna använder sig av LTG metoden samt ordbilder. De barn 
som har läs- och skrivsvårigheter får längre tid att genomföra olika uppgifter. 
Specialpedagogerna använder sig bland annat av DAISY-bandspelare, talböcker, 
bokstavslådor och Alfa Smart. Alfa Smart är ett hjälpmedel som kan användas under 
alla lektioner. Den fungerar ungefär som en liten bärbar dator. För barn med läs- och 
skrivsvårigheter är det lättare att skriva på dator än att använda sig av penna och 
papper. Annars anser specialpedagogerna att kommunikation är det bästa 
hjälpmedlet. 
 
Ett hjälpmedel som klasslärarna gärna använder sig av är att en vuxen skriver det 
som eleven säger vid till exempel eget sagoskrivande. Sedan får eleven fylla i eller 
skriva av det som har skrivits. Något hjälpmedel som specialpedagogerna föredrar är 
den riktiga kommunikationen mellan eleven och specialpedagogen. För det är viktigt 
att få en bra kontakt med eleven, direkt respons är betydelsefull, för på så vis fångar 
man alltid någon form av kontakt med eleven oavsett om det kan bli bra eller dåligt 
och därefter utveckla det vidare. Olika dataprogram är bra för de elever som tycker 
om att arbeta individuellt och efter egen nivå och kunskap. Att använda sig av 
praktiska saker som till exempel att plocka med orden i bokstavslådorna. En annan 
betydelsefull metod är föräldrarnas samverkan. Att barnen läser hemma med någon 
vuxen cirka 15 minuter varje dag. Antingen kan den vuxne läsa högt för barnet eller 
tvärtom. Den vuxne kan även läsa högt och barnet repeterar och läser efter. 
 
Klasslärarna och specialpedagogerna anser att de elever med stora läs- och 
skrivsvårigheter ska ha många tillfällen (ca 4 dagar/vecka) men det ska vara kortare 
stunder ca 20 minuter. Man bör göra uppehåll annars kan eleven tappa motivationen. 
Med uppehåll menas att man ska arbeta kontinuerlig och intensivt i cirka fyra till åtta 
veckor. Elever som har mindre läs- och skrivsvårigheter behöver inte ha lika många 
tillfällen men de ska ha längre stunder om ca 40 minuter.   
 
5.2 Observation 
Vi har observerat flera barn i förskolan och skolan, både när det har varit med 
specialpedagogen, i samlingar och i klassrummet. Observationerna var under 12 olika 
tillfällen varvid tiden för observationerna varade i cirka 20-30 minuter i förskolan 
och cirka 40-50 minuter i skolan. 
 
5.2.1 Observationer i förskolan 
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Barnen i förskolan var positivt inställda till att arbeta med den extra specialhjälp de 
fick. Dock hade de svårt med att lämna resten av gruppen. Det visade de med att 
gråta och skrika och ville inte följa med till en början. När de väl var tillsammans med 
pedagogen fick de tillbaka sitt lugn och kunde därmed etablera en bra kontakt med 
pedagogen. Tillsammans med pedagogen visade barnen en nyfikenhet inför övningen 
som pedagogen hade förberett. De såg nöjda ut. Vissa av barnen brydde sig inte alls 
om när vi var med och observerade. Medan andra barn var mer nyfikna på vilka vi var 
och ville gärna ha med oss i övningarna. Oftast var barnen koncentrerade till en 
början men efter cirka halva tiden blev koncentrationen sämre. De började då vrida 
och vända på sig, ville inte sitta kvar på sin plats i samlingen och började göra olika 
ljud ifrån sig.  
 
I en vanlig samling tillsammans med resten av barnen, till exempel när de har 
morgon samling eller fruktstund. Då var de flesta av barnen lugna och var med på allt 
som pedagogen bad om. Några var mer livliga än andra, de väsnades mycket och 
hade svårt att lyssna på vad pedagogerna sa åt dem. Även i en vanlig samling med de 
resterande barnen tappade de koncentrationen efter cirka halva tiden.  
 
Hos pedagogen arbetade barnen med bland annat ett pussel som bestod av alfabetet 
med sammankopplade bilder. Pusslet gick ut på att barnet skulle para ihop bokstäver 
med rätt bild till exempel A hörde ihop med apa, B hörde ihop med bil och så vidare. 
En annan metod som barnen uppskattade och tyckte var kul var när de använde sig 
av en stor korg som de hade lagt ner olika klädesplagg i, en tröja, en jacka och ett par 
skor och så vidare. Sen fick barnen sticka ner handen utan att titta och ta upp något, 
de skulle sedan berätta vad det var för något och på vilken kroppsdel man har det på 
sig. Till exempel byxor har man på benen, då pekade barnen på benen. Ytterligare en 
metod var att träna munmotoriken, de fick då blåsa såpbubblor samt se på 
grimaskort. Grimaskorten var bilder på till exempel en glad, ledsen, arg eller rädd 
pojke eller flicka. Sedan skulle barnen tala om vad det var för grimas på bilden samt 
göra likadant.   
 
5.2.2 Observationer i skolan 
De flesta barn tillsammans med specialpedagogen var glada och pratiga. De visade en 
delaktighet samt ett engagemang. Många av barnen ville hela tiden få bekräftat att de 
kunde utföra de uppgifter som specialpedagogen bad om. Få barn verkade vara 
tystlåtna och väntade på att specialpedagogen ställde frågor. De såg blyga ut men 
efter en tid med specialpedagogen visade barnen en mer bekväm sida och tog mer 
initiativ till att vara aktiva. Alla barn såg ut att tycka om att vara tillsammans med sin 
specialpedagog. Sättet de visade det på var att de log mycket och ofta, de var 
engagerade i uppgifterna och ivriga över att få nya uppgifter att lösa hela tiden. 
Barnen hade inte något problem med att vi satt med och observerade hos 
specialpedagogen. De visade inte några tecken på nervositet, stress eller slarvighet. 
De verkade lugna och tydliga i sitt genomförande av uppgifterna. Vissa barn var 
koncentrerade under nästan hela lektionen. Medan några få tappade koncentrationen 
efter cirka halva tiden. Det visade sig så att de började vicka på stolen, tittade runt i 
rummet samt började prata om andra saker, de var inte längre lika lyhörda. Barnen 
visade inte några speciella beteenden på när de skulle lämna klassen för att gå till 
specialpedagogen. De var förväntansfulla och ivriga. 
 
Så vidare arbetade barnen med sagoberättande till bilder hos pedagogen. Det gick ut 
på att barnen fick ett antal bilder med olika händelseförlopp på. Sedan skulle barnen 
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lägga bilderna i rätt ordning och berätta en saga kring de. 
 
I klassrummet visade de barn som hos specialpedagogen var lite tystlåtna och blyga 
en helt annan sida, de var mer pratiga och inte längre blyga. Några av barnen verkade 
vara okoncentrerade och höll på med andra saker medan läraren pratade. När de 
hade gjort klart med det som de sysslade med ser de engagerade ut igen. De flesta 
barnen hade dock fokus på läraren under hela lektionen.  
 
Hos specialpedagogen fick barnen börja med att fortsätta läsa i en bok som de hade 
börjat med tidigare. Alla hade likadan bok framför sig, de arbetade endast med en 
sida i taget. Barnen läste högt för varandra en mening åt gången, sedan läste de ett 
ord var. Under läsningen kunde pedagogen avbryta för att fråga barnen om vad vissa 
ord betydde. När texten var färdigläst diskuterade de kring vad de läst om. En annan 
övning var när pedagogen sa ett ord ur texten och barnen skulle peka så fort de hittat 
ordet i boken.  
 
5.3 Sammanfattning av intervjuerna 
Lärare genomför inte några diagnoser men de kan göra tester. Ju yngre barnen är 
desto svårare är det att se om de har läs- och skrivsvårigheter. Genom att börja tidigt 
i åldrarna har man större chans att hindra barnen från att få läs- och 
skrivsvårigheter. Man bör helst arbeta kontinuerligt och ofta med barn som har läs- 
och skrivsvårigheter. Varningssignalerna som man kan se är att de inte vill göra 
övningar eller uppgifter som de blir tilldelade, de tycker oftast allt är svårt och 
jobbigt. I förskolan och skolan finns det dock ett antal olika metoder på hur man kan 
arbeta förebyggande och uppmuntrande. 
 
5.3.1 Sammanfattning av observationerna 
I förskolan har många barn separationsångest, vilket visar sig i att de inte vill skilja 
sig från resten av gruppen. När barnen väl var på plats visade de stort engagemang 
och intresse. Men dock tappade de koncentrationen efter cirka halva tiden. De barn 
som går i skolan tyckte det var kul att gå till specialpedagogen. Även dessa barn 
visade stort engagemang och intresse, men även här tappa barnen koncentrationen 
efter halva tiden. Vissa av barnen i förskolan var till en början nyfikna på oss och ville 
gärna att vi skulle delta i de olika övningarna. Barnen i skolan visade inte några 
speciella tecken på att vi satt med och observerade, varken hos pedagogen eller i dess 
vanliga miljö. Metoder som genomfördes under dessa observationstillfällen var 
exempelvis blåsa såpbubblor, grimaser, hemliga korgen, pussel, bokläsning och 
sagoberättade genom bilder.  
 
6. Analys 
Respondenterna som arbetar med barn i förskolan nämner att barnen inte kan läsa 
och skriva, däremot kan de med en vuxens hjälp skriva enklare ord som till exempel 
mamma, pappa samt enklare namn. Lundberg och Herrlin (2003) menar att barn i 
förskolan inte kan läsa och skriva. När de börjar skolan har de kommit olika långt i 
sin läs- och skrivutveckling, vissa kan läsa medan andra bara känner igen bokstäver. 
Några av våra respondenter berättade samt visade oss vid ett observationstillfälle hur 
man kan använda sig av att sätta ord på olika föremål i förskolan. Det hjälper barnen 
med dess språkutveckling genom att de ser ordet tillsammans på ett konkret föremål. 
Svärdemo Åberg (1999) nämner att genom att ha en skriftspråklig miljö lär sig 
barnen att kunna läsa och skriva.  
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6.1 Kännetecken  
Kännetecken som pedagogerna i vår undersökning nämnde för läs- och 
skrivsvårigheter var att barnen kan ljuda fram ordet även om de inte kan se orden. 
För denna övning tränar de mindre barnen bland annat munmotoriken. Vid 
observationerna såg vi att de använde sig av sugrör för att blåsa in och blåsa ut, fjäder 
för att blåsa över bordet och en pingisboll som de blåste mellan varandra över bordet.  
 
Barnen i skolan som har läs- och skrivsvårigheter har svårt att förstå texter samt att 
de har mycket stavfel när de skriver. Druid Glentow (2006) nämner samma sak som 
pedagogerna, att barn kastar om bokstäver. Hon kallar detta för reversaler, det 
innebär att man kastar om bokstäver där orden nästan ser likadana ut men har olika 
innebörd. Pedagogerna säger att barn ligger efter i skolan på grund av att läsning och 
skrivning är en stor del av utbildningen, således håller Druid Glentow med 
pedagogerna. Hon anser att ett konkret symptom är långsam läsning, vilket våra 
respondenter höll med om. Druid Glentow menar att långsam läsning beror på att 
barnen har en hackig läsning och att de måste repetera texten flera gånger för att de 
tappar bort sig. De blandar versaler och gemena bokstäver, vilket pedagogerna i 
undersökningen ofta upptäckte med sina barn. Rygvold (citerad i Asmervik, 2001) 
menar att i skolan är det skrivsvårigheter som får störst uppmärksamhet för att det 
tydligare märks i barnens texter. Respondenterna anser likadant, i barnens texter 
uppmärksammas ofta mycket stavfel och att de blandar versaler och gemener. Vissa 
respondenter nämnde att barnen kunde vara duktiga på att läsa men de hade dock 
inte någon ordförståelse. Rygvold skriver även om denna problematik, att barn är 
duktiga på att dölja sina problem med läsning. Kognitiva förutsättningar och miljö 
kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter, därför är det svårt att se problemet.  
 
En av våra respondenter berättade skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi. Respondenterna menar att de som har dyslexi har det svårare i skolan än de 
som har läs- och skrivsvårigheter. Även Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) 
skriver så som respondenten berättat.  
 
6.1.1 Koncentrationssvårigheter 
Miljön har en stor betydelse för barns läs- och skrivutveckling, en miljö som inte är 
anpassad efter barnens behov, kan vara en betungande orsak till barnens 
koncentrationssvårigheter. När vi genomförde våra observationer upptäckte vi att 
koncentrationssvårigheter inte har något med ålder att göra. Både de yngre barnen 
och de äldre tappade sin koncentration efter cirka halva tiden när de var med 
specialpedagogen. När de var tillsammans med de andra barnen visade de yngre 
barnen att de även här tappade en del av koncentrationen, medan de flesta av de 
äldre barnen hade fokus på sin lärare hela tiden. Litteraturen skriver att ett vanligt 
symptom bland barn som har läs- och skrivsvårigheter är koncentrationssvårigheter, 
vilket vi märkte tydligt när vi observerade barnen. Detta är även något som våra 
respondenter nämnde vid frågan om kännetecken. 
 
6.2 Planering efter barnens behov 
Alla respondenter höll med om att det är viktigt att man arbetar kontinuerligt och 
ofta med barn som har läs- och skrivsvårigheter. Några ansåg att cirka fyra dagar i 
veckan om 20 minuter är rimligt. Druid Glentow (2006) nämner, också att man bör 
arbeta kontinuerligt förebyggande.  
 
I Lpo 94 står det att undervisningen i skolan ska anpassas till varje individs 
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förutsättningar och behov, alla ska få en likvärdig utbildning. Malmquist (1973) tar 
även upp denna aspekt, därför menar hon att alla lärare ska ta hänsyn till varje 
individ, och sätta in varje enskilt barns behov och förutsättningar samt att anpassa 
undervisningen därefter. Hon nämner även betydelsen av att materialet ska vara 
välanpassat för barnen i fråga om svårighetsgrad i olika aspekter. Pedagogen ska hela 
tiden vara motiverad och motiverande i sin undervisning gentemot barnen. 
Pedagogerna i vår undersökning visade samma mening som Malmquist. Vid 
observationerna såg vi att alla barn inte arbetade med samma material, på så sätt 
anser vi att det var ett tecken på att undervisningen var anpassad till varje individ.  
 
Några av våra respondenter som är specialpedagoger jobbar alltid utifrån elevens 
förutsättningar och kunskaper. Sedan gör de tillsammans med barnen i fråga en 
åtgärdsplan till vad detta barn behöver träna extra på. Malmquist (1973) skriver att 
man bör utgå från en sådan plan för att kunna hjälpa barnen på bästa möjliga sätt. 
Något som är viktigt både enligt specialpedagogerna i vår undersökning och 
Malmquist(1973) är att man ska utvärdera efter varje genomfört moment. Men 
Malmquist har ett annat namn för det, hon benämner utvärdering som diagnostiska 
åtgärder. Det är svårt att diagnostisera yngre barn därför gör man utvärdering 
istället, för att kunna följa barnets utveckling. De äldre barnen kan utgå från DLS 
tester. Både våra respondenter och litteraturen nämner att DLS tester är bra för att se 
barnens läsförmåga. 
 
6.3 Metoder och åtgärder 
Våra respondenter kom med förslag på några förebyggande åtgärder. De menar att 
läsa sagor med inlevelse och använda sig av konkreta föremål till sagan gör att barnen 
får en lättare förståelse för innehållet. Lundgren (2003) skriver om sagans betydelse, 
han menar att läsa sagor för barn stimulerar barnens fantasi och hjälper barnen att 
lära sig hur en saga är uppbyggd. Ett exempel på det som Lundgren skriver om, var 
när vi observerade hur barnen arbetade med sagoberättade genom bilder. Det 
konkreta föremålet var bilderna till berättandet. Ett liknande sätt såg vi vid 
observationer av de mindre barnen. Deras konkreta föremål var sakerna som de hade 
i den hemliga korgen. 
 
Druid Glentow (2006) hävdar att det är pedagogen som i tid ska kunna se eller 
upptäcka om ett barn har läs- och skrivsvårigheter. Våra respondenter anser samma 
sak men de uttrycker sig att som pedagog ska man kunna reagera i så tidig ålder som 
möjligt. 
 
Høien och Lundberg (1990) berättar om en metod som kallas för VAKT-metoden där 
fyra olika steg ingår. Vissa av våra respondenter använder delar ur VAKT-metoden, 
bland annat spårning och skrivning utan att spåra. När våra respondenter genomför 
metoden spårning med barnen brukar oftast en vuxen skriva först, sedan får barnet 
fylla i. När de använder sig av metoden skrivning utan att spåra skriver en vuxen först 
sedan skriver barnet av det.  
 
Høien och Lundberg (1990) berättar om datorns syfte för att kunna arbeta bättre 
med barn som har läs- och skrivsvårigheter.  I datorn finns det även olika 
ordbehandlingsprogram som är bra för barnen. Dem vi har talat med överstämmer 
med vad Høien och Lundberg berättade om. Respondenterna tycker att datorn är ett 
bra hjälpmedel för de elever som vill jobba i sin egen takt och på sin nivå.  
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Druid Glentow (2006) påpekar att det är viktigt med föräldrarnas engagemang 
gentemot sina barn som har läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att det är gynnande 
att föräldrarna jobbar extra med sina barn. Med detta anser hon inte att det är 
orättvist för dessa barn att jobba mer hemma och lägga mer tid till deras läs- och 
skrivutveckling. Det är snarare mer orättvist att dessa barn ska behöva lämna skolan 
utan några läs- och skrivfärdigheter. Även respondenterna anser att det är 
nödvändigt att arbeta med sina barn hemma. Respondenterna menar således att 
föräldrarnas samverkan påverkar barnens läs- och skrivutvecklning. 
 
Respondenterna rekommenderar ett samarbete mellan lärare – elev, elev – förälder 
samt lärare – förälder. Detta för att barnen ska kunna ha tid att läsa cirka 15 minuter 
per dag hemma med någon vuxen. Den vuxne kan till exempel läsa högt för barnet 
sedan repeterar barnet det som redan har lästs. Høien och Lundgren (1990) talar om 
något som kallas för ekoläsning. Ekoläsning går ut på samma sak som 
respondenterna har berättat för oss. Ett annat liknande exempel som vi som vi såg 
vid observationerna var när pedagogen arbetade med högläsning tillsammans med 
barnen.  
 
Alm (2000) skriver om olika hjälpmedels betydelser. En av dessa viktiga är att man 
lätt ska kunna ta med sig sina hjälpmedel överallt. Ett hjälpmedel som en av 
respondenterna berättade om var Alfa Smart som fungerar som en liten bärbardator. 
Respondenten menar att Alfa Smart är bra att ha till hands överallt istället för att 
skriva med papper och penna. Fler saker som respondenterna ansåg var bra 
hjälpmedel var bland annat talböcker och DAISY-bandspelare. Lundgren (2003)talar 
om talböckernas och DAISY-bandspelarens vikt, han menar att talböcker kan öka 
barnens självförtroende, de blir mer intresserade av böcker för att den har en normal 
läshastighet där barnen kan känna sig på samma nivå som barn som inte har läs- och 
skrivsvårigheter. Respondenterna anser att självförtroende är en viktig aspekt inom 
läs- och skrivutveckling. Lundgren (2003) skriver att DAISY-spelaren är ett bra 
hjälpmedel istället för att ha en bok. Med spelaren kan eleven lätt leta sig fram till ett 
speciellt ställe i boken. Det går att söka efter bland annat rubriker och sidnummer. 
 
Rygvold (citerad i Asmervik m.fl. 2001) skriver att det är viktigt att koncentrera sig på 
barnets positiva sidor. Respondenterna samtycker med vad Rygvold skriver, de anser 
att man ska berömma barnen för varje liten utveckling de gör.  
 
I Lpo 94 står det att det är skolans uppgift att förebereda barnen för att kunna leva 
och verka i samhället. Således skriver Lundberg och Herrlin (2005) att skolans 
uppgift är att lära barnen skriftspråket eftersom det är en dominerande del i dagens 
samhälle detta även för att barnen ska kunna fortbilda sig. Lundgren (2003) håller 
med det som står i Lpo 94 att en bra miljö medför en bra utveckling för lärandet.  
Druid Glentow (2006) anser att en lärare ska stödja samt hjälpa sina elever genom att 
skapa gynnsammare förutsättningar för lärandet. Det innebär att barnen kan till 
exempel få mera tid inför redovisningar. Respondenterna menar att det är viktigt att 
stödja barnen men även på ett emotionelltplan. 
 
Genom observationerna bekräftades det som vi fick fram av våra respondenter vid 
intervjuerna. Det var mycket samtal och kommunikation mellan pedagog och barn 
både inom förskolan och skolan. Något vi såg som fungerade väl var samarbetet 
mellan pedagog - barn och barn - pedagog, vilket både litteraturen och våra 
respondenter hävdar är viktigt för barnens utveckling av läsning och skrivning. 
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7. Diskussion 
I vår diskussionsdel kommer vi att ta upp för- och nackdelar med arbetet. Vi kommer 
även att diskutera våra åsikter kring resultatet och arbetet i helhet. Det gör vi genom 
att utgå från vårt syfte och frågeställningar som är:  
 

1 Hur kännetecknar pedagogerna barn och elever med läs- och skrivsvårigheter?  
 
 2 Hur arbetar pedagogerna förebyggande med läs- och skrivsvårigheter? 
 
 3 Vilka olika hjälpmedel och metoder använder sig pedagogerna av? 
 
7.1 Metoddiskussion 
Vi började vårt arbete med att söka information omkring läs- och skrivsvårigheter i 
litteraturer, tidskrifter och på Internet. Sedan började vi läsa igenom den litteratur 
som vi tyckte var relevant för vårt examensarbete. Därefter granskade vi materialet 
som vi ansåg var väsentligt och började sammanställa det. Efter att vi blev mer 
insatta i ämnet bestämde vi oss för att göra en kvalitativ studie. Genom detta skulle vi 
spara tid och istället kunna lägga mer tid på arbetes innehåll. Vi ansåg att det ibland 
kan vara bättre att få en verklighetsförankrad bild än att enbart läsa om ämnet. 
Genom att intervjua och observera skulle vi få denna verklighetsförankrade bilden 
ansåg vi, då skulle vi med egna ögon se vad som händer i verkligheten och därefter 
studera vidare omkring läs- och skrivsvårigheter. Vi bokade in intervjuer med olika 
specialpedagoger och lärare i våra partnerskolor där vi även utförde våra 
observationer. Kontakterna med partnerskolorna har under hela arbetsgången 
fungerat väl, de har varit hjälpsamma i alla anseenden. Vi valde att göra 
semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa följdfrågor samt att respondenterna 
kunde tala relativt fritt. Anledningen till att vi inte valde de andra två 
intervjumetoderna, var för att vi uppfattar dem som mer styrda. Vi ansåg att med 
ostrukturerad metod där man ska lyssna mer och skriva allt eftersom respondenten 
pratar inte är en metod som vi kände oss bekväma med, för att då vi inte kunde 
utveckla frågorna och därefter svaren. Nackdelen med denna metod som vi valde var 
att vissa av respondenterna inte ville att vi skulle använda bandspelare. Detta tror vi 
berodde på att respondenten inte kände sig lika bekväm och kunde då inte förmedla 
sina svar på samma sätt. Vi valde att dela upp intervjuerna samt observationerna för 
att spara tid. Även dels för att vi hade olika kännedom om våra två olika 
partnerskolor. 
 
Inför intervjuerna hade vi redan ett färdigställt intervjuschema som vi använde till 
alla respondenter. Vi gjorde intervjuschemat (se bilaga 3) för att vi kände att det var 
en trygghet för oss som intervjuare. För att vi vid sammanställningen lättare skulle ha 
en röd tråd att följa. Vissa av respondenterna ansåg att frågorna var riktade mer till 
skolan, vilket medförde att vi inte fick svar på alla frågor, även detta såg vi som en 
nackdel.  
 
Således delade vi observationerna av samma skäl som vi gjorde med intervjuerna. Vid 
observationen satt vi i bakgrunden och iakttog barnen. Vi utgick även här ifrån ett 
observationsschema som vi sen tidigare hade skrivit (se bilaga 2). Detta gjorde vi för 
att få en mer strukturerad planering av observationerna. Orsaken till att vi valde att 
vara i bakgrunden var för att vi ville fokusera oss på bland annat barnens beteende, 
delaktighet samt agerande. 
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När vi sedan fått in den informationen från våra respondenter och observationer 
började vi sammanställa det. Därefter vidareutvecklade vi informationen till en 
resultatdel. Något som kan ha påverkat arbetets validitet kan ha varit dagsformen hos 
alla delaktiga personer under intervjuerna och observationerna. Detta kan ha lett till 
en minskad validitet och reliabilitet. Reliabiliteten kan ha blivit drabbad då vi kan ha 
misstolkat svaren som vi fått från våra respondenter. Annars anser vi att validiteten 
och reliabiliteten är hög i vårt arbete på grund av att saker och ting har fungerat efter 
vår förväntan. 
 
När vi har genomfört detta arbete anser vi att vi har följt Vetenskapsrådets alla 
forskningsetiska principer. Vilket vi har gjort via vårt missivbrev som vi lämnade ut 
till våra respondenter samt när vi har genomfört intervjuerna och observationerna.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Detta examensarbete har uppnått vårt syfte och frågeställningar som har varit den 
röda tråden genom hela arbetet. Under arbetets gång har vi upptäckt att ju yngre 
barnen är desto svårare är det att upptäcka om de har läs- och skrivsvårigheter. Våra 
respondenter anser att man inte kan avgöra detta därför bör man heller inte 
diagnostisera barnen förrän i år 2. Nackdelen som vi ser är att det kan som pedagog 
vara svårt att se om barnet i fråga har ”normalt” svårt att lära sig att läsa eller skriva 
eller om det har läs- och skrivsvårigheter. Vi anser att i lärarutbildningen bör man få 
mer kunskap inom detta problemområde eftersom det är en sådan viktig del som var 
lärare bör kunna. Man kan inte grunda kunskaperna inom detta område bara på sina 
erfarenheter, det krävs att man måste ha kunskap om läs- och skrivsvårigheter. 
Fördelen är dock att barnen ska kunna få leka fram viss kunskap och inte få en för 
tidig diagnos ställd som kan komma att följa barnen genom hela livet. 
 
Kännetecken på läs- och skrivsvårigheter som både litteraturen och våra 
respondenter tar upp är bland annat att dessa barn blandar gemener och versaler när 
de skriver, de har även mycket stavfel samt kastar om bokstäverna. Litteraturen tar 
upp att de har långsam och hackig läsning, våra respondenter berättade att barn med 
läs- och skrivsvårigheter oftast ligger efter i många ämnen i skolan. Detta beror på att 
läsningen är en stor del av alla ämnen. Resultaten tyder på att det är bra att det finns 
så många olika konkreta kännetecken som visar på om barnen har problem med 
läsning och skrivning. Eftersom det finns så många kännetecken blir det lättare som 
pedagog att upptäcka problemen i tid och kunna sätta in en åtgärd för att hjälpa 
barnen. En nackdel som vi kan se med alla dessa kännetecken är att de är så tydliga 
så klasskompisarna kan se det speciellt i de äldre åldrarna. Det kan medfölja i att det 
barn som har problem kan bli mobbad för det.  
 
Vi anser att eftersom det faktiskt är skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi är det bra att man har special pedagoger. För vi som blivande lärare tycker det 
är svårt att kunna avgöra om ett barn har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. 
Därför är det en trygghet för oss att kunna vända sig till special pedagogerna, som 
kan avgöra mellan läs- och skrivsvårighet eller dyslexi för att ställa en diagnos. 
 
Vi anser att miljön är en viktig faktor för barnens koncentration. En bra miljö kan 
hjälpa till att barnen har lättare att lära sig läsa och skriva. Genom att ta bort så 
mycket som möjligt av störningsmomenten kan man underlätta problemen. Vi menar 
till exempel att ha en tyst miljö i klassrummet samt enklare saker som att möblera om 
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och inte ha för mycket på väggarna kan hjälpa dessa barn. Dock anser vi att miljön i 
förskolan och skolan ska vara intressant och inspirerande den ska leda till att väcka 
barnens fantasi och kreativitet således nämner även Lpfö 98 detta.  
 
Vid observationerna i förskolan uppmärksammade vi att miljön kunde ha varit mer 
neutral. På avdelningen finns det många störande moment som till exempel leksaker, 
fönster där de kan se de andra barnen ute. Det finns även mycket saker på väggarna 
som kan dra barnets koncentration från arbetet. Vi anser att en åtgärd för detta kan 
vara att de sitter i ett annat rum istället för inne på avdelningen. 
 
Koncentrationssvårigheter behöver inte heller endast vara grundade utifrån miljöns 
betydelse. På våra observationer insåg vi att det inte heller hade med barnens ålder 
att göra. Anledningen till att barnen tappade koncentrationen efter en viss tid 
berodde helt enkelt på att de inte orkade sitta stilla längre. Faktorer som vi anser kan 
ha betydelse för detta kan vara att tiden var för lång eller kanske fel tidpunkt på 
dagen eller dagformen hos både barn och pedagog.  
 
Vi bedömer läroplanerna som en god grund att luta sig emot som pedagog. På så sätt 
planerar man alltid undervisning på ett individuellt plan gentemot sina elever. Man 
bör helst alltid utgå från barnens olika behov och förutsättningar, men detta behöver 
inte alltid fungera inom alla områden men det ska vara ett mål att sträva mot. 
Problemen med detta mål anser vi handlar om en fråga om tid och resurser. Men vi 
tycker självklart att barnens behov och förutsättningar ska prioriteras i första hand. 
För att kunna lägga upp en planering för barnets läs- och skrivutveckling behöver 
man alltid göra utvärderingar med jämna mellanrum. Dels för att kunna se vad 
barnet behöver extra hjälp med. Man ska även göra en utvärdering med jämna 
mellanrum efter genomförda mål. Detta är bra både för sig själv som pedagog för att 
kunna se vad man har gjort för fel och vad man kan förbättra och dels för barnets 
skull. För att barnet ska kunna följa sin utveckling och se vad denne behöver träna 
mer på samt kunna se vilka mål som redan har uppfyllts, därför är det bra även för 
barnet att ha en utvärdering. 
 
7.2.1 Metoder, hjälpmedel och förebyggande åtgärder 
Genom våra respondenter och i litteraturen fick vi många förslag på metoder, 
hjälpmedel och förebyggande åtgärder som man kan arbeta med, det var bland annat 
spårning, sammankoppling mellan bilder och ord, bok och band, talböcker samt 
dator. Men det var inte många metoder som vi såg vid observationerna som kunde 
sammanställas med vad litteraturen säger. Detta kan bero på att vi kanske gjorde för 
få observationer för att kunna sett flera olika metoder. Vid våra 12 observations 
tillfällen genomfördes till mestadels samma metoder, de använde samma metoder till 
flera barn. 
 
Att använda sig av konkreta saker när pedagogerna läser sagor är ett exempel. Vi 
tycker att det är bra att använda sig av verkliga föremål vid sagoläsning. Det hjälper 
barnen till en större förståelse för sagans innehåll samt att de blir mer fokuserade och 
koncentrerade, på så sätt har de även kul när de lär sig. Vi anser det är viktigt att vid 
en sagoläsning tänka på att vara engagerad som läsare och gå in i de olika rollernas 
karaktärer. Man bör även tänka på tonval, pausering och tempo.  
 
Sammankoppling mellan bilder och ord är ett enkelt och bra sätt för barn att lära sig 
bokstäverna. Det är bra för att då kan barnen använda sig av flera sinnen. För ju fler 
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sinnen en människa använder vid inlärning gör att det lättare lär sig saker. Även 
praktiska uppgifter är ett bra alternativ som till exempel när man relaterar ett 
föremål till bokstaven.  
 
Bok och band är bra för att barnen får då både se och höra orden samtidigt som de 
ser en ordbild av ordet. I litteraturen står det att läslusten kan stimuleras detta tror vi 
kan bero på att barnen kan se orden framför sig samt att det är en variation på 
högläsning, vilket gör att det blir mer spännande att läsa en bok. Ett annat liknande 
hjälpmedel är talböcker. Men dock tycker vi att detta hjälpmedel inte är lika bra som 
bok och band. Dels för att bok och band har mer inlevelse i berättandet medan i 
talböckerna är det en person som läser med en neutral röst samt röstläge. Dessutom 
finns inte talböcker tillgängligt att köpa utan måste lånas på bibliotek om man vill 
som förälder träna extra med sitt barn hemma. 
 
Datorn är ett bra hjälpmedel anser vi för att den fungerar som ett stöd i läs- och 
skrivundervisningen. Den leder till att barnen kan träna upp sin flexibilitet i läsning 
och skrivning, den rättar direkt om du har felstavningar men nackdelen kan vara att 
programmet rättar för mycket. Vilket kan leda till att barnet inte hinner se vilka fel de 
gör, på så sätt hämmas deras utveckling.  
 
Talsyntes kan vara ett bra hjälpmedel för att den fungerar ungefär som talböcker. Det 
vill säga att de följer texten i boken. Men dock bör förlagen se till att det finns att få 
tag på till all litteratur. Hjälpmedel som vi anser vara mindre bra är talminnet och 
kassettböcker. Talminne ser vi inte som ett hjälpmedel i någon form för de barn som 
har läs- och skrivsvårigheter. Vi anser att det blir svårt att lyssna av bandet eftersom 
allt som läraren säger, både det som tillhör undervisningen samt det som sägs vid 
sidan om spelas in. Eftersom allt spelas in kommer även till exempel sådant med, 
som när läraren säger till ett barn som stör. Eftersom kassettböcker inte följer 
originaltexten eller kan vara reducerade och bearbetade är det inte bra för dessa barn. 
För barn med läs- och skrivsvårigheter är det bra om de kan följa med i boken när de 
hör texten. De får då se orden och har lättare att lära sig läsa och skriva. 
 
I litteraturen nämns det att första språkkontakten som barn kommer i kontakt med 
är när vi vuxna pratar till dem när de är små. Därför menar vi att man bör tänka på 
hur man pratar med barnen som vuxen. Man ska till exempel tänka på att inte prata 
”barnspråk” utan att prata som man gör till en annan vuxen. Samtidigt ska man tänka 
på ordvalet till barnen och inte krångla till språket allt för mycket. I litteraturen står 
det att man ska använda sig av välformulerade meningar vilket även vi anser är 
meningsfullt. Detta anser vi vara bra för språkutvecklingen generellt. 
 
8. Slutsatser 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur man kan arbeta förebyggande 
med barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter samt vilka hjälpmedel, 
metoder och åtgärder som finns att tillgå. Efter att ha genomfört vår undersökning 
kom vi fram till att det finns många bra hjälpmedel, metoder och åtgärder att 
använda sig av. Detta även i den tidiga åldern oavsett om ett barn är diagnostiserat 
till att ha läs- och skrivsvårigheter eller inte. Metoderna som pedagogerna 
presenterade för oss och de som vi fann i litteraturen är även bra för de barn som inte 
har läs- och skrivsvårigheter eller någon annan form av läs- eller skrivproblem, detta 
är gynnande och stimulerande för alla barn i deras språkutveckling.  
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Efter att vi har varit i kontakt med våra partnerskolor under hela lärarutbildningen 
insåg vi att det finns många barn som är i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling, 
på så sätt blev vi inspirerande att göra detta examensarbete. Resultatet blev efter den 
genomförda undersökningen att förebyggande åtgärder kan stoppa läs- och 
skrivproblemen för barn. Det innebär att man ska arbeta med det i tidig ålder, men 
dock finns det ett problem, att det är svårt att oftast komma underfund med det först 
fram till år 2. När barnen är så pass unga som de är i förskolan är det bra att arbeta 
förebyggande med läsningen och skrivningen, detta gör dom via omedveten inlärning 
som till exempel sagoläsning och rim och ramsor. Genom att göra detta får barnen en 
språklig medvetenhet som kommer att ligga som grund för läs- och skrivutvecklingen 
i senare år.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna som ska göra ett 
examensarbete inom pedagogik på 15 högskolepoäng. Syftet med detta arbete 
kommer att handla om barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vi har lagt 
fokus på hur man kan hjälpa och arbeta förebyggande samt se vilka hjälpmedel som 
finns att tillgå. Vi anser att det är viktigt för dessa barn och elever ska kunna klara sig 
lättare i samhället. För att kunna genomföra vårt arbete kommer vi att behöva din 
hjälp. 
 
Vi har valt dig dels för att du arbetar nära barn och elever som antingen har eller som 
kommer att behöva specialpedagogisk hjälp inom läsning och skrivning. Metoden 
som vi kommer att använda oss av blir en intervju med dig. Där vi hoppas att du 
kommer att kunna ge oss information kring vårt ämne. Detta är självklart helt 
frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst. De data som samlas in är 
konfidentiellt. 
Vi har beräknat att intervjun kommer att ta mellan 45 minuter till en timme. Hör 
gärna av dig snarast för när Du har tid och vart vi ska träffas. 
 
Om du har några frågor kring vårt examensarbete är du välkommen att kontakta oss 
samt vår handledare. 
 
Sofie Ohlsson Mobilnr. 073-68 78 650  
E-post: Son04001@student.mdh.se 
 
Mandana Yazdani Mobilnr. 073-64 60 717 
E-post: myi03001@student.mdh.se 
 
Handledare: Marja-Terttu Tryggvason Tfn: 016- 15 32 55  
E-post: marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
 



 

 

Bilaga 2. 
 
Observationsschema 
 

• Hur är barnet när de är tillsammans med specialpedagogen? 

• Hur är barnet i en vanlig klassrumssituation eller under en samling? 

• Verkar det som om barnet är bekväm med sin specialpedagog? 

• Hur är barnet när denna måste lämna klassrummets lektion för att ha sin ”egen” 
lektion tillsammans med specialpedagogen? 

• I förskolan: Hur är barnet när denne måste lämna resten av gruppen för att ha 
sin tid med specialpedagogen? 

• Hur är barnet när vi sitter och observerar?  Lugn, stressad, nervöst etc.  (Fråga 
pedagogen hur barnet är ”normalt”) 

• Hur är barnets koncentration under lektionen eller samlingen med 
specialpedagogen? 

• Hur är barnet under en vanlig lektion tillsammans med resten av klassen? Visar 
barnet någon annan sida? Tyst, pratig etc. 

• I förskolan: hur är barnet under en vanlig samling tillsammans med resten av 
gruppen? Visar barnet någon annan sida? Tyst, pratig etc. 

• Hur lång tid tar det för barnet att tappa koncentrationen under tiden med 
specialpedagogen? 

• Hur lång tid tar det för barnet att tappa koncentrationen under en lektion med 
resten av klassen? 



 

 

Bilaga 3. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur ser du som lärare och specialpedagog om ett barn har läs- och 
skrivsvårigheter? 

1.1 Vilka är varningssignalerna för ett sådant barn? 
1.2 Hur ser du skillnad mellan ett barn som har läs- och skrivsvårigheter och ett 

barn som har ”normalt” lite svårt med att läsa och skriva? 
 

2. Hur arbetar du för att förebygga elever med läs- och skrivsvårigheter? 
2.1 Hur tidigt ska man som lärare reagera på att barnet kan ha läs- och 

skrivsvårigheter? 
2.2 Hur gör du för att diagnostisera barnet? 
2.3 Använder du dig av några tester? Isåfall vilka? 

 
3. Vilka metoder använder du dig av? 
3.1 Finns det några speciella hjälpmedel att använda sig av? 
3.2 Vilka hjälpmedel föredrar du att arbeta med och varför just dessa? 
3.3 Hur ofta tycker du att man ska arbeta med ett barn som har läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

 


