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Vår avsikt med denna uppsats var att undersöka huruvida det finns skillnader i tankar kring 

och arbete med läs- och skrivsvårigheter, om utbildade lärare även har kunskaper i 

neurovetenskap utifrån vidare utbildning. För att undersöka detta har vi valt att använda oss 

av ett frågeformulär bestående av kvalitativa intervjufrågor som metod för insamlig av data. 

Sex lärare deltar i undersökningen varav hälften av dessa även har en utbildning inom 

funktionsinriktad musikterapi, vilken har sin grund i neurovetenskap. Forskningsbakgrunden 

visar på vad forskare anser inom området neurovetenskap kopplat till pedagogik och läs- och 

skrivsvårigheter. Vi har även redogjort för den funktionsinriktade musikterapin som metod. 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan lärarna i definitionen av läs- och 

skrivsvårigheter. Lärare med neurovetenskapliga kunskaper ser till bakomliggande orsaker till 

barns läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar även på skillnader i hur lärare med olika 

bakgrund möter barns behov i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Lärare med kunskaper 

inom neurovetenskap ser barnets utveckling ur ett helhetsperspektiv, vilket ligger till grund 

för deras arbete med läs- och skrivsvårigheter. Det handlar om att skapa förutsättningar för 

barnets utveckling snarare än att träna själva svårigheten. För detta ser vi lärarkompetens som 

viktigaste resurs. Därför bör lärare redan under utbildningen få kunskaper i neurovetenskap 

och dess betydelse i arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  
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1 Inledning 
Barn har en fantastisk förmåga att lära sig och många barn klarar arbetet i skolan lätt. Men för 

barn i läs- och skrivsvårigheter kan arbetet bli en utmaning. Vi upplever att det krävs alltmer 

specialpedagogiska åtgärder i skolan, men resurserna verkar inte räcka till. Läroplanen, Lgr 

11 (2011:8) säger att lärarna i sin undervisning skall ta hänsyn till varje barns behov och 

förutsättningar. Vi tror att mycket ansvar vilar på klassläraren och vi anser att klasslärarens 

möjligheter att tillgodose barns behov i läs- och skrivsvårigheter då bör stärkas.  

Vår syn på barn bestämmer vår syn på läs- och skrivsvårigheter. Vi vill inte se att 

problemet ägs av barnet utan uppstår i relation till miljö och möjligheter. Varje barn är unikt 

och likväl deras utveckling. Vi ser problemet med detta när barn tycks förväntas följa samma 

läs- och skrivutveckling. Lasse Hjelm (2004:133-137), grundaren av FMT-metoden, ställer 

sig frågan om vad som är normalt och vill se barnets utveckling ur ett helhetsperspektiv. Men 

hur ser det ut i skolan? 

Hjärnforskaren Torkel Klingberg (2011:27-39) pekar på sambandet mellan 

neurovetenskap och lärande. Med förståelse för orsaker bakom läs- och skrivsvårigheter kan 

barns behov i detta lättare tillgodoses. I dagens skola upplever vi att barnet ofta får träna 

själva svårigheten istället för att hänsyn tas till barnets förutsättningar för att utvecklas. 

Neurovetenskaplig kunskap är viktigt för förståelse och förmåga att hjälpa och ge rätt stöd till 

barn i läs- och skrivsvårigheter. Därför ställer vi oss frågan om kunskap om neurovetenskap 

har en plats i lärares tankar kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter?   

För att stärka lärares kompetens behövs mer kunskaper om hjärnans utveckling i 

lärarutbildningen. Neurovetenskapen ligger enligt Hjelm (2004:11-15) till stor grund för 

FMT-metoden, funktionsinriktad musikterapi. Därför väljer vi i detta arbete att undersöka hur 

lärare gentemot lärare som även har en utbildning inom FMT, tänker kring och arbetar med 

läs- och skrivsvårigheter. Vi förväntar oss att se viss olikhet i lärarnas arbets- och tankesätt.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns skillnader i tankar kring och arbete med 

läs- och skrivsvårigheter, om utbildade lärare även har kunskaper i neurovetenskap utifrån 

vidare utbildning. För att undersöka detta så jämför vi sex utbildade lärare varav tre med 

utbildning inom Funktionsinriktad musikterapi.  
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1.2 Frågeställningar 

 Hur möter lärare med olika bakgrund, när lärare utöver sin lärarutbildning även har 

kunskaper inom neurovetenskap, barns behov i arbetet med läs- och skrivinlärning?  

 Finns det skillnader när de identifierar och upptäcker läs- och skrivsvårigheter? 

 Vad menar lärarna är att arbeta förebyggande och tillgodose barns behov? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
I uppsatsen kommer vi genomgående att nämna funktionsinriktad musikterapi med 

förkortningen FMT.  

Vi kommer att använda oss av begreppet barn och inte elever. Vi anser det mest 

passande då vi skriver om barn utifrån flera olika perspektiv. Dock avser vi med begreppet 

barn även elever. 

 Vi har valt att ha ett relationellt perspektiv när vi skriver och kommer därför att använda 

oss av begreppet barn i svårigheter istället för barn med svårigheter. Likt det relationella 

perspektivet anser vi att barnet inte äger svårigheten utan befinner sig i den, då vi ser den i 

relation till miljö och möjligheter. 

 Helhetsutveckling kommer att nämnas ett flertal gånger genom uppsatsen. Med detta 

avses att utveckling ses ur ett helhetsperspektiv då hänsyn tas till alla aspekter i barns 

utveckling. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Utgångspunkten för vår uppsats har varit att undersöka om det finns skillnader i tankar kring 

och arbete med läs- och skrivsvårigheter, om lärare utöver sin lärarutbildning även har en 

utbildning där de tillägnats kunskaper i neurovetenskap.   

För att undersöka hur lärare tänker kring och arbetar med läs- och skrivsvårigheter har vi 

gjort ett kvalitativt frågeformulär. Sex lärare med lärarutbildning har deltagit. Tre stycken av 

dessa har förutom sin lärarutbildning även en utbildning inom FMT. 

I vår forskningsbakgrund utgår vi från läs- och skrivsvårigheter integrerat med läs- och 

skrivinlärning. Vi tar stöd i vad lagar och förordningar säger om barns rätt till rätt stöd. För att 

förstå grunden till läs- och skrivinlärning och orsaker till varför det kan uppstå läs- och 

skrivsvårigheter har vi studerat forskning om hjärnan. Vi har vidare studerat sambandet 

mellan neurovetenskap och pedagogik och läs- och skrivsvårigheter. Vi har redogjort för 
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funktionsinriktad musikterapi, FMT, och de olika inlärningsmetoder som informanterna 

nämner att de arbetar utifrån. 

Svaren från frågeformulären har visat att det finns en skillnad i lärares sätt att tänka 

kring och arbeta med läs- och skrivsvårigheter. Sambandet mellan neurovetenskap och 

pedagogik har visat sig ha en plats i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. 
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2 Forskningsbakgrund 

Under denna rubrik kommer vi att presentera teorier och forskning som är vald med 

utgångspunkt i vårt syfte. Teorierna under inlärningsmetoder är vald utifrån vad lärarna i vår 

undersökning har uppgett använda sig av. Vi kommer även att behandla skollagen och 

läroplanen. 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter 

2.1.1 Förmåga och svårigheter  

Hasse Hedström (2009:41-51) skriver att forskaren och professorn Caroline Liberg anser att 

läsa och skriva inte bara handlar om att knäcka läskoden. Hon menar att bara för att ett barn 

har knäckt läskoden så betyder inte det per automatik att det kan läsa. Läsförmåga handlar om 

mycket mer än fonologisk medvetenhet. Forskare och professor Mats Myrberg (2001:5-11) 

skriver i sin forskningsrapport att läs- och skrivkunnighet och läs- och skrivförmåga ofta ses 

som en och samma förmåga. Myrberg poängterar att det är skillnad på att ha förståelse för det 

man gör (kunnighet) och att handla (förmåga). Men båda behövs för att kunna läsa och skriva. 

Vidare förklarar han att läs- och skrivsvårigheter uppstår då förmågan inte räcker till, till 

exempel om barnet inte kan ljuda eller särskilja fonem. Hedström (2009:101-114) skriver att 

Myrberg poängterar att barns utveckling kan se ut på olika sätt och att lärare måste komma till 

insikt om att barn inte kan tvingas till en särskild progressionsordning i sin läs- och 

skrivutveckling. Både Myrberg och Liberg förklarar sig skeptiska mot ensidigt val av metod 

för läs- och skrivinlärning i Hedströms bok.  

Liberg (2007:27-28) anser att redan innan barnet börjar skolan så har grunden för 

barnets framtida läs- och skrivvanor formats. Grunden består av de erfarenheter och 

förkunskaper som barnet har med sig när det börjar skolan. Myrberg (2001:11) menar att läs- 

och skrivutveckling inte är en naturlig process utan den är komplex och beroende av flera 

samspelande komponenter som avkodning, förståelse och motivation. Förmågan att läsa och 

skriva är beroende av aktivt lärande.  

Hur andra ser på barnet påverkar hur barnet ser på sig själv, sin förmåga och kunnande, 

menar fil. dr. Clas-Uno Frykholm (2007:102-115). Myrberg (2007:74-79) förklarar detta 

fenomen som en nedåtgående spiral vilken barnet kan riskera att falla in i. Barnet vill undvika 

att misslyckas och lägger sig på en nivå som det själv känner att det behärskar. Därför blir 
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resultatet ofta att dessa barn inte får den träning i läsning och skrivning som de behöver. Alla 

delar av läs- och skrivinlärningen inverkar på varandra. Varje nästkommande steg i 

utvecklingen påverkas av det förgående steget. Barnet kommer efter i sin läs- och 

skrivutveckling vilket i sin tur påverkar övriga skolämnen. Myrberg påpekar att skolan måste 

ta tidiga signaler på läs- och skrivsvårigheter på allvar. Skolan kan inte vänta ut svårigheten 

hos barnet. Detta slås även fast av Frykholm (2007:105-108). Författaren skriver att det är av 

stor vikt att fortlöpande följa barnets språkliga utveckling för att kunna upptäcka svårigheter 

och för att vidare kunna ge rätt stöd.  

Myrberg (2007:74-79) förklarar att barn kan utveckla strategier för att dölja svårigheter 

med läsning och skrivning. En av dessa strategier kan komma till uttryck i sämre 

uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Därför kan ett livligt och okoncentrerat barn 

eventuellt vara en följd av läs- och skrivsvårigheter omvänt mot den vanligt förekommande 

synen att det skulle vara tvärtom.  

Meningsskapandet är viktigt i läs- och skrivinlärningen, anser Frykholm (2007:101-

114). Författaren hävdar att lärande sker i sammanhang och förklarar detta som att barn når 

djupare kunskap om de får uppleva och lära med alla sinnen. Detta är särskilt viktigt för barn i 

läs- och skrivsvårigheter. Frykholm menar att en god lärare besitter kunskaper om barns 

utveckling och erfarenheter för att kunna skapa gynnsamma förutsättningar för en tidig läs- 

och skrivinlärning. Arbetet bör inledas redan i förskolan för att fylla en förebyggande 

funktion. För att insatserna skall bli effektiva måste det förebyggande arbetet vara upplagt 

utefter ett systematiskt och medvetet tillvägagångssätt.  

2.1.2 Rätten till rätt stöd 

Skollagen 1 kap. 4 § (2010:800) säger att skolan skall ta barns olika behov i beaktande. Barn 

har rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så mycket som möjligt. I kunskapsmålen anges 

att skolan har ansvar för att varje barn efter genomgången grundskola: 

 

 ”Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” 

    Läroplanen, Lgr11, (2011:13) 

 

 I läroplanen, Lgr 11 (2011:8) anges barns rätt till likvärdig utbildning. Lärarna skall i 

sin undervisning ta hänsyn till varje barns behov och förutsättningar. Vägen till målet kan se 

olika ut för varje barn och därför bör undervisningen utformas på olika sätt. Utbildningen bör 

ha sitt utgångsläge i barns bakgrund och erfarenheter. Detta slås fast i skollagen 1 kap. 9 § och 
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10 § (2010:800) där barns bästa är en grundläggande ståndpunkt samt rätten till likvärdig 

utbildning. Skollagen 10 kap. 12 § (2010:800) anger att varje barn har rätt att få en individuell 

utvecklingsplan upprättad för en bra kunskapsutveckling och för att fånga upp barn i 

svårigheter.  

Skolans uppdrag är enligt läroplanen, Lgr 11 (2011:9-10) att främja lärande och 

utveckling. Det aktiva lärandet består av olika kunskapsformer som exempelvis kreativt 

arbete och lek, som i samspel med varandra blir till en helhet. Skoldagen bör innehålla fysisk 

aktivitet samt en balanserad struktur av arbetsformer och innehåll för att främja den 

harmoniska utvecklingen hos barnet. Skolan skall bejaka barns praktiska, sinnliga och 

estetiska sidor för att de skall utvecklas. Barn har rätt att utvecklas, växa med uppgiften, 

övervinna svårigheter och känna glädje och tillfredställelse över detta. Läroplanen, Lgr 11 

(2011:11) säger att verksamheten kontinuerligt bör granskas och utvärderas samt att nya 

metoder skall prövas för att utveckla skolan kvalitativt.  

Enligt skollagen 2 kap. 9 § (2010:800) har rektorn det pedagogiska ansvaret över 

verksamheten. Det gäller bland annat arbetsmiljö, handledning, läromedel och stöd enligt 

läroplanen, Lgr11 (2011:18-19). Rektorn ansvarar även för att personalen erbjuds 

kompetensutveckling för att upprätthålla en professionell yrkesroll. 

Enligt Frykholm (2007:102-119) och Myrberg (2007:79) är den viktigaste resursen 

skolan råder över lärarnas kompetens. Därför är det viktigt att lärare erbjuds fortbildning så att 

de får ny kunskap och håller en hög nivå på sin professionalism. Lärarna skall se vilken 

strategi barnen använder för sin inlärning och erbjuda dem komplementerande stöd utefter 

deras behov. Frykholm poängterar att ensidig färdighetsträning genom specialpedagogiska 

insatser inte ger någon hållbar utveckling av barnens läs- och skrivförmåga. Istället förordar 

han tidiga insatser redan från förskolan. 

Frykholm (2007:113-118) skriver om framgångsrika lärare vilkas undervisning präglas 

av att hitta den bästa lösningen för varje pedagogisk situation. Han åskådliggör forskning som 

bland annat visar på att framgångsrika lärare utmärks av förmågan att skapa en miljö som 

gynnar läs- och skrivinlärning, har en tydlig och bestämd struktur i undervisningen, ser till 

varje barns förutsättningar och nyttjar resurser på bästa möjliga sätt. Vidare poängterar 

Myrberg (2001:55-57) att lärare redan under utbildningen måste få kunskap om vikten av att 

hålla sig uppdaterade med den senaste forskningen för att stärka lärarkompetensen. Detta bör 

enligt Frykholm (2007:113-118) vara ständigt pågående i den verksamma yrkesrollen. Barn i 

behov av stöd har rätt att tillgodoses med den hjälp och det stöd som de behöver. De åtgärder 

som upprättas skall förankras i forskning och tillförlitlig kunskap. Frykholm understryker att 
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om lärare hade allmänna specialpedagogiska kunskaper som ett verktyg skulle det ge större 

möjligheter att tillgodose alla barns olika behov. Det är dock viktigt att de insatser som görs 

håller hög kvalitet, det skall vara genomtänkt och ha ett tydligt mål. 

2.2 Hjärnan  

2.2.1 Neurovetenskap och pedagogik 

Forskarna Claus Emmeche & Theresa S.S. Scilhab (2009:33-49) anser att det är viktigt att ha 

den pedagogiska tankegången med sig när hjärnan studeras och likaså hjärnan i tanken när 

pedagogiken praktiseras. Genom att bygga broar mellan vetenskaperna kan man skapa frågor 

och insikter som hjälper forskningen. När vi ser sambanden mellan neurovetenskap och 

pedagogik kan vi också förstå det avvikande och hjälpa barn som har svårigheter i sitt lärande 

menar Emmeche & Scilhab. Barns svårigheter och problem kan förklaras neurobiologiskt. 

Genom att ha både det pedagogiska och det neurobiologiska perspektivet på barns svårigheter 

så kan bakomliggande orsak till problemet lättare förklaras och där igenom kan en djupare 

förståelse uppstå. Barn agerar utifrån sin egen upplevelse av hur världen ser ut. Margareta 

Erikssons
1
 (föreläsning FMT, 2011-05-05) ger exempel på detta som när barnet inte kan sitta 

stilla på stolen. Detta kan bero på att barnet inte är färdigutvecklad i sin motorik och all energi 

går därför åt till att hålla sig fast på stolen. Det handlar om automatiserade rörelser vilka ej 

skall kosta energi. För barnet som har svårigheter att lära sig läsa kan det röra sig om 

svårigheter med öga-hand koordination och läsriktning som bakomliggande orsaker till läs- 

och skrivsvårigheter.   

Forskarna Andrew N. Meitzoff, Patricia K. Kuhl, Javier Movellan & Terrence J. 

Sejnowskij (2009: 284-288) argumenterar i sin artikel Foundations for a New Science of 

Learning om en ny vetenskap för lärande. De lägger i sin artikel fram orsaker till varför en 

sammanslagning av kunskaperna från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och 

informationsteknologi kan bidra till ett nytt sätt att se på lärande. Genom att förstå 

processerna i hjärnan, hjärnans formbarhet och barns utveckling så kan vi förstå hur vi lär och 

få metoder för inlärning. Med denna kunskap kan bland annat språkinlärningen främjas. När 

det gäller barn med svårigheter menar Meitzoff m.fl. att den här vetenskapen om lärandet 

påverkar utformningen av insatserna för barn med svårigheter. Författarna menar att det är 

viktigt med tidiga insatser för att barnet inte skall riskera dåliga resultat i skolan och att det 

                                                             

1
 Margareta Eriksson, FMT-terapeut, muntlig källa. 
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skall få rätt hjälp. Åtgärderna bör främja sociala samspel och ge betydande långsiktiga 

förbättringar för barnet.  

2.2.2 Hjärnans utveckling 

Klingberg (2011:27-39) skriver att kunskap om hjärnbarkens utveckling i barndomen ger 

kunskap om hur hjärnans olika delar utvecklas och förändras över tid. Det finns bland annat 

samband mellan hjärnans utveckling och den kognitiva utvecklingen. Författaren förklarar hur 

olika miljöfaktorer kan påverka hjärnans utveckling. Genom att se och förstå sambanden så 

kan avvikelserna i utvecklingen vara lösningen till att förstå olika beteendemässiga variationer 

menar Klingberg. 

Klingberg (2011:27-39) menar att när vi föds finns nästan alla nervceller på plats i 

hjärnbarken. Från början är nervcellernas grenverk ganska glest men under den tidiga 

barndomen så utvecklas det och blir mycket tätare. Det ger möjligheter till att nya kopplingar 

och nätverk i hjärnan skapas. Kontaktytan mellan två nervceller kallas synaps och en nervcell 

kan ta emot signaler från 10 000 synapser. Vartefter minskar antalet förgreningar och 

synapser i sena barndomen och tonåren. De synapser som inte används och de som saknar 

funktioner rensas bort. Författaren förklarar att det runt nervcellernas utskott ligger ett lager 

fett, myelin. Myelinet fungerar som isolering och leder signaler snabbare och mer 

energieffektivt. Ju mer myelin desto snabbare blir ledningsförmågan vilket ger snabbare 

reaktionsförmåga och snabbare informationsbearbetning. Myelinet kan kopplas till hur vi 

utvecklar våra kognitiva funktioner. Kunskapen om normal utveckling av myelinet kan ge 

förståelse för mekanismerna bakom avvikelser i utvecklingen hos barnet, poängterar 

Klingberg. När myelinet varierar av olika anledningar kan sämre förbindelser mellan olika 

områden påverka barns arbetsminne och läsförmåga. 

Att läsa en text betyder att många områden berörs enligt Klingberg (2011:15-23). För att 

ett barn skall klara av att läsa en text, krävs det att barnet skall kunna använda sitt arbetsminne 

för att koncentrera sig på texten, förstå ordens betydelse, minnas vad som stod i början av 

meningen när slutet av meningen nås, associera betydelsen i långtidsminnet samt koppla 

samman med områden som rör ljud och det talade språket. Alla delar är viktiga men för 

lärande, läsning och lässvårigheter verkar arbetsminnet ha en särskilt intressant betydelse.  

Klingberg (2009:15-23) menar att arbetsminnet och koncentrationsförmågan till stor del 

hör samman. För barn med sämre arbetsminneskapacitet betyder det att de får svårigheter med 

att koncentrera sig på uppgiften vilket leder till att de kan uppfattas som okoncentrerade och 

dagdrömmande. Författaren hävdar att barn som har problem med läsning och med 
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koncentrationsförmåga har ett nedsatt arbetsminne. Det betyder dock inte att barnet 

nödvändigtvis måste ha en diagnos. Klingberg visar på ett antal åtgärder som kan underlätta 

för dessa barn. I undervisningssituationen kan läraren tänka på att ge korta instruktioner, 

repetera information, ta hjälp av yttre hjälpmedel samt minska mängden distraktioner. Det 

handlar om att minska kravet på arbetsminnet. Långtidsminnet är det minne som förknippas 

med det traditionella lärandet i skolan. Långtidsminnet innehåller inlärd faktakunskap, inlärda 

regler och våra personliga erfarenheter, förklarar författaren (2009:9-14).  

Klingberg (2009) skriver i sin bok om hjärnans formbarhet. Han menar att miljö och vad 

människan gör kan påverka hjärnan. Genom att arbeta med träning och miljö så kan hjärnans 

struktur och funktion förändras ända ner på gennivå. Arbetsminnesträning, musik och fysisk 

aktivitet har positiv effekt på hjärnan och på den kognitiva förmågan, förklarar författaren. Att 

till exempel spela ett instrument kan ha en positiv effekt på minne och i förlängningen 

läsning. Detta kan träna koncentrationsförmåga, arbetsminne och långtidsminne. Men det är 

inte musiken som sådan som ger de positiva effekterna utan det är de kognitiva 

komponenterna som spelar den viktiga rollen och som kan komma att påverka läs- och 

skrivförmågan poängterar Klingberg. Samma resultat kan även nås men en annan 

koncentrationskrävande sysselsättning.  

2.3 FMT – funktionsinriktad musikterapi    

Anita Granberg (2004:21-22) har gjort en studie om musikterapins plats i skolan och hon 

skriver att musikterapin har en lång historia. Den moderna musikterapin började växa fram 

under 1900-talets början och sedan dess har olika musikterapiformer utvecklats. Hjelm 

(2005:51-53) skriver att hans idéer har sin grund i utvecklingsteoretiska tankar som menar att 

utveckling sker stegvis. FMT-metoden är en individanpassad musikterapiform som stimulerar 

kroppens utveckling enligt Margareta Eriksson (föreläsning FMT, 2011-05-05). Enligt 

Eriksson lär vi med händerna, munnen och fötterna, inte med öronen som annars är en vanlig 

föreställning. Hon menar att muskler och leder har det bästa minnet. Hon förklarar att FMT-

metoden arbetar med kroppsuppfattning, självförtroende, lust och motivation, energi, 

koncentration, minne, socialt samspel och vakenhet. Metoden delas in i tre huvudgrupper: 

funktion, musik och terapi, se tabell 1. 
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Tabell 1. FMT-metodens tre huvudgrupper 

 

FUNKTIONSINRIKTAD MUSIK TERAPI 

- perception 

- kroppskontroll 

- andning 

- koncentrationsförmåga 

- 20-tal melodier som är 

specialkomponerade för ändamålet 

- melodi + olika 

instrumentuppställningar = kod 

- musik som medel, inte som mål 

- musik istället för språk 

- ickeverbal kommunikation 

- vård och behandling 

- neuromuskulär 

- från kroppen till hjärnan 

- individuell 

 

 

Hjelm (2004:11-15) förklarar att i FMT-metoden får individen, som i detta sammanhang 

kallas för adepten, en specifik rörelseterapi som är ensam i sitt slag. Genom musiken kan 

adepten utveckla sina minnes- och associationsfunktioner. Metoden har grund i 

hjärnforskning. Den stimulerar både arbetsminnet och långtidsminnet då den är 

neuromuskulär och har en fast struktur. Metoden ger hjärnan stimulans och sammankopplar 

en fysisk och funktionell syn på det avvikande, till exempel läs- och skrivsvårigheter. 

Behandlingsmetoden är uppbyggd under trygga och lustbetonade former. Metoden stimulerar 

helhetsutvecklingen och har som första syfte att främja kroppens funktion och balans. 

Metoden har inga psykiatriska eller psykologiska aspekter. Enligt Granberg (2004:18-19) så 

finns det en felaktig föreställning om att funktionsinriktad musikterapi bara rör sig om 

aktiviteter som utvecklar individens musikaliska förmåga eller enbart är ett nöje. Det 

musikaliska i sig är inte det primära målet utan musiken fungerar som ett redskap och medel 

menar Hjelm (2004:63-64).  

Enligt Hjelm (2004:53-60) är metoden ickeverbal för att främja spontana reaktioner i 

form av rörelsemönster. Genom att vara ickeverbal så är språket inte hindrande när de 

spontana reaktionerna skapar förbindelser till samt påverkar hjärnans sensomotoriska 

områden. I terapisessionerna skall det inte finnas några distraktioner enligt Granberg 

(2004:134-148). Inga instruktioner eller informationer skall ges. Detta för att adepten inte 

skall kunna misslyckas. Det finns inget rätt eller fel utan allt sker på adeptens villkor. Men det 

är likväl viktigt att sessionerna har en tydlig och genomtänkt struktur. Start och avslut är 

viktigt, de måste vara på samma sätt varje gång då igenkänning ger adepten trygghet. 

Granberg förklarar att det är strukturen som ger tryggheten och inte terapeuten, vilket är unikt 

för denna metod.  Hon poängterar att arbetet måste få ta tid.  
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Hjelm (2004:133-137) skriver om sitt arbete med de så kallade bokstavsbarnen och 

frågan om att ställa diagnos eller inte. Han menar att det bör fokuseras på företeelsen framför 

diagnosen. Många gånger sker strävan efter en diagnos på bekostnad av möjlighet till tidigt 

insatta åtgärder. Han menar att det faktum att barnet är i behov av stöd borde vara tillräckligt 

för att agera. I sitt arbete har författaren noterat att utan instruktioner, utan förmaningar och 

med möjlighet till fria val så påverkas barnen positivt. Ett lugn infann sig hos dessa barn och 

de tidigare problemen försvann. Han hävdar att det är av stor vikt att barnen ges möjlighet att 

känna närheten till det normala. Men författaren ställer även frågan om vad som egentligen är 

normalt? 

Hjelm (2004:50-60) förklarar att det handlar om att skapa förutsättningar för adepten 

och då i huvudsak i den funktionella utvecklingen. Det finns fyra viktiga faser i den motoriska 

utvecklingen: reflexrörelser, symetriska rörelser, viljestyrda rörelser och automatiserade 

rörelser. Det handlar om att skapa impulser till och från hjärnan. Margareta Eriksson förklarar 

att automatisering av rörelser är viktigt (föreläsning FMT, 2011-05-05). Automatiska rörelser 

kräver ingen energi då till exempel ett barn inte skall behöva kämpa för att hålla sig kvar på 

stolen. Enligt Hjelm får adepten kontroll över sina rörelser genom att arbeta med kroppen, 

vilket i sin tur leder till tillväxt i hjärnan. När rörelser repeteras så blir de automatiserade. För 

läs- och skrivinlärning kan det vara viktigt att till exempel stärka öga-handrörelsen. Granbergs 

(2004:134-148) studie visar på att FMT-metoden kan stödja läs- och skrivinlärningen genom 

att bland annat arbeta med motorik, handgrepp och avståndsbedömning. Läsriktningen är ett 

exempel på vad metoden kan stimulera.   

2.3.1 FMT i skolan  

Hjelm (2004:172-176) anser att skolan bör ställa sig frågan vad som skall göras när 

skolsituationen inte fungerar för barnet? Han poängterar åter igen vikten av att se till helheten 

och motorikens betydelse för barns utvecklingsprocess. Redan vid skolstart har barnet ett 

flertal krav på sig som att till exempel kunna sitta still, kontrollera en penna, vara 

uppmärksam och koncentrerad en hel lektion, ta emot information, uppfatta den, bearbeta den 

och utföra den. Författaren förklarar att skolan ofta glömmer orsaken bakom svårigheten hos 

barnet och många gånger istället sätter in intensiv färdighetsträning.  

 

”Återigen: det handlar om utveckling – inte om träning!” 

           Lasse Hjelm (2004:174) 
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Mognad är detsamma som uppnådd funktionsduglighet och den är inte tidsbestämd 

skriver Hjelm (2004:136-137, 174). Därför gynnas barn av att delas in i åldersblandade 

klasser. 

Granberg (2004:134-148) anser att det viktigt med rätt stöd för barn i läs- och 

skrivsvårigheter. Musikterapeuten med sin kompetens kan åskådliggöra problematiken hos 

dessa barn och erbjuda stöd. Granberg hävdar att skolan därför bör ta vara på denna 

kompetens för att på så sätt kunna skapa bättre förutsättningar för barnen. Det kan till 

exempel gälla barnets arbetsmiljö med både hjälpmedel och förändringar i klassrumsmiljön. 

Granbergs studie visar att man inom FMT använder sig av en rad yttre hjälpmedel för att 

stimulera och stödja utvecklingen. Dessa hjälpmedel är bland annat bollar av olika material 

och format, träklossar, studsmatta, gummimatta, olika stolar, olika bollar att sitta på och 

fotklossar.  

Enligt Eriksson (2011-12-06) kan lärare överföra FMT:s förhållningssätt till arbetet i 

skolan för att skapa goda förutsättningar för varje barn. Förutom att ha ett bra bemötande, se 

till varje barn och möta barnet på sin utvecklingsnivå kan läraren skapa bra förutsättningar i 

klassrumsmiljön. Läraren kan skapa dessa förutsättningar med hjälp av en individanpassad 

miljö, anpassat pedagogiskt material och anpassade hjälpmedel, se bilaga 2. För detta krävs 

dock att läraren har kunskap om bland annat neuropsykiatriska funktionshinder menar 

Eriksson. Vidare hävdar hon att barn med neuropsykiatriska funktionshinder finns i alla 

klasser. Varje förändring har olika betydelse för barnets utveckling och det är barnets behov 

som styr vad det är för stöd som behövs.  

2.4 Inlärningsmetoder 

2.4.1 Bornholmsmodellen 

Ingvar Lundberg (2009:6-9) har arbetat fram Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket 

som bygger på ett forskningsprojekt som ägt rum på Bornholm. Lundberg menar att barns läs- 

och skrivutveckling främjas av att ägna lite tid var dag åt språklekar. En god läsutveckling 

bygger på språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ett rikt ordförråd, motivation, 

koncentration, uppmärksamhet och uthållighet. Språklekarna har en positiv effekt både på 

läsinlärningen och när det gäller att förebygga lässvårigheter. Författaren skriver att hans 

forskning visar att barn som ligger i riskzonen för läs- och/eller skrivsvårigheter klarar sig 

bättre i skolan om de får arbeta med språklekar varje dag under de senare åren i förskolan. 

Trots det förklarar han att materialet mest används bland sexåringar. 
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 Bornholmsmodellens språklekar är enligt Lundberg (2009:6-9) endast inriktade på den 

del av språkutvecklingen som ger språklig medvetenhet. Den språkliga medvetenhet som 

modellen ger är fonologisk och fonemisk medvetenhet. Lundberg (2009:110) poängterar att 

användandet av modellen bör ske i samspel annan språklig stimulans för god språkutveckling. 

2.4.2 Montessoripedagogiken 

Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori i början av 1900-talet. Kristina Sköld 

Wennerström & Mari Bröderman Smeds (2008:18-29) skriver om Montessoripedagogiken 

och hur barnet alltid står i centrum. Författarna menar att läraren, som i denna pedagogik har 

rollen av en handledare, bör möta barnet där det befinner sig i sin utveckling. Lärarens uppgift 

är inte att lära ut utan att observera barnet och ge dem redskap för att komma vidare i sin 

utveckling. Denna pedagogik bygger på barns psykiska utveckling och är den enda av sitt slag 

enligt Wennerström & Smeds. 

 I montessoripedagogiken börjar man redan i förskolan med läs- och skrivinlärningen 

enligt Wennerström & Smeds (2008:176-177). Barnen anses mest mottagliga för denna 

inlärning i förskoleåldern. Arbetet främjar en språklig medvetenhet genom ljudlekar och 

förberedande skrivövningar. Verksamheten är uppbyggd i etapper för att barnen skall föras 

stegvis framåt. Barnen lär och utvecklas genom praktiskt arbete och först därefter kan de nå 

intellektuell förståelse. Författarna understryker att barns språk utvecklas i samspel med andra 

samt när de får använda språket i flera olika sammanhang.  

2.4.3 Läsning på talets grund 

Eva Längsjö & Ingegärd Nilsson (2005:64-67) skriver om metoden läsning på talets grund, 

LTG, vilken utvecklades av Ulrika Leimar. Grundtanken är att gå från helheten (hela texten) 

till delarna (orden eller ljuden). Enligt författarna ville Leimar att läsinlärningen skulle ha sin 

grund i barnets eget språk och dess fria skapande. En grundläggande uppfattning är att inte 

underskatta elevens förmåga att själv styra över sitt lärande. Texterna skapas gemensamt av 

klassen genom att klassen samtalar om en gemensam upplevelse. På tavlan eller på ett stort 

skrivblock skrivs barnens erfarenheter ned och barnen får själva föreslå formuleringar. 

Läraren skriver sedan ned orden och barnen uttalar under tiden alla orden långsamt. Till sist 

läser alla texten högt tillsammans. Läraren går även igenom texten och förklarar språkets 

form. Författarna hävdar att barn bäst lär sig att läsa med texter som motsvarar deras talade 

språk. Enligt Längsjö & Nilsson ger LTG läraren möjlighet att individualisera 
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undervisningen. När klassen har formulerat en text och läst den högt skrivs texten ut. 

Materialet går att anpassa till varje barns utvecklingsnivå.  

2.4.4 Att Skriva sig till Läsning 

Peter Essen (2005:5-13) skriver en manual baserat på Arne Tragetons tankar om att skriva sig 

till läsning med hjälp av datorn. Arne Trageton forskar inom detta område och han menar att 

dator och tangentbord bör komma i första hand för att läsa och skriva. Penna och papper som 

skrivmaterial bör introduceras först till årskurs tre. Essen förklarar att vikten till en början inte 

ligger på att stava rätt eller att lära sig att skriva snyggt. Utan detta är något som kommer så 

småningom i och med att barnet själv vill stava rätt och i kombination med vägledning av 

pedagog. Med denna metod läggs tonvikten på innehållet. Arbetet med barnets finmotorik 

skall till en början inte bromsa barnets läs- och skrivutveckling.  

Enligt Essen (2005:5-13) förespråkar Arne Trageton läseböcker som barnen själva 

producerar framför de traditionella abc-böckerna. Författaren poängterar att en grundläggande 

fördel med att barnen skriver först och läser sedan är att de vet vad som skrivits i texten 

medan det ofta är tvärtom med text i en traditionell läsebok. En annan viktig fördel med att 

skriva sig till läsning via datorn är det faktum att bokstäverna direkt blir tydliga. På så sätt blir 

det lättare för barnet att läsa texten, då energi inte behöver gå åt till att tyda bokstäver. Essen 

menar med denna metod att barnen bör få inta rollen som producenter istället för att som 

oftast vara konsumenter. Han skriver även om vikten av att dokumentera barnens läs- och 

skrivutveckling. 

2.4.6 Genrepedagogik 

Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring (2010:22-32) förklarar begreppet genre inom 

genrepedagogiken som en social process med särskilda drag att känna igen samt med ett 

specifikt ändamål. Författarna skriver att en genre inte kan ses som egenartad utan ses alltid i 

relation till andra genrer inom genrepedagogiken. Vidare talas det ofta inom detta område om 

olika genrefamiljer. Författarna presenterar en av flera modeller över detta där 

genrefamiljerna först delas in i tre grupper: Berättarfamiljen, Faktafamiljen och Evaluerade 

familjen. Den första familjen delas in i grupperna tidsordnad berättelse och ej tidsordnad 

berättelse. Den andra familjen grenar ut i historiska texter, förklaringar, instruktioner och 

rapporter. Den sist nämnda familjen består av argumentationer och responser. Dessa familjer 

fortsätter vidare att indelas i mindre och mer precisa delar. 
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 Genrepedagogiken sägs vila på tre ben skriver Johansson & Ring (2010:22-32). Dessa 

delas upp i en teori om lärande, en teori om språk samt en cykel för undervisning och lärande. 

Författarna beskriver en metafor kring hur barnets lärande i samspel med stöd från läraren kan 

liknas med en byggnadsställning. När barnet är stadigt nog i sin lärprocess kan 

byggnadsställningen tas bort men samtidigt ersättas med en ny för att ge barnet möjlighet att 

komma vidare i sin utveckling. I arbetet med genrepedagogik skriver författarna att målet är 

att för barnen visa på olika språkmönster. Det skapar gynnsammare förutsättningar för barn 

att lära sig språket om de har kunskap om språkets funktion i olika sammanhang. Detta nås 

bland annat genom tydlig undervisning. Arbetet utgår från helhet för att sedan brytas ned i 

delar förklarar Johansson & Ring.  

2.4.7 Kiwimetoden 

Hasse Hedström (2009:163-173) skriver om Kiwimetoden där läsinlärningen beskrivs börja i 

samtalet. Metoden har sitt ursprung från Nya Zeeland och bygger främst på högläsning, 

gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. Högläsningen introduceras ofta 

med en så kallad bildpromenad, där texten lämnas utanför och läraren tillsammans med 

barnen diskuterar boken med utgångspunkt i bildspråket. Detta för att bygga upp en 

förförståelse inför den kommande läsningen. Metoden handlar till stor del om att barnen skall 

lära sig att ta bildspråket till hjälp för att tolka texten vilket resulterar i en läsförståelse. Den 

gemensamma läsningen sker med en så kallad storbok, det vill säga en bok i stort format. 

Storboken finns representerad i flera böcker av mindre format, där de även är kategoriserade 

utefter olika svårighetsgrader. Med dessa mindre böcker fortsätter sedan varje barn att 

utvecklas i sin läsinlärning med hjälp av vägledd läsning vilket slutligen leder till självständig 

läsning skriver Hedström. 

 Hedström (2009:163-173) skriver att metoden ser mycket till språkets form. 

Kiwimetoden arbetar med både bokstavsljud och bokstäver men även kopplingen mellan dem. 

Grammatik lärs ut på så sätt att läraren tillsammans med barnen diskuteras språkets 

uppbyggnad utifrån texter. Skrivinlärningen går hand i hand med läsinlärningen förklarar 

författaren. Med Kiwimetoden får barn fundera och tänka kritiskt när de läser. De ges även 

möjlighet att dra paralleller till egna erfarenheter.   

2.4.8 Tidig intensiv lästräning 

Hasse Hedström (2009:174-183) skriver om tidig intensiv läsinlärning, även kallad 

Rydaholmsmetoden, vars grundare heter Carl-Erik Pettersson. Denna metod strävar efter att 
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automatisera avkodningen. Målet är dock att uppnå en god läsförståelse samt att uppmuntra 

och initiera barnets egen läsning på fritiden. En automatiserad avkodning är ett verktyg för att 

nå målet, skriver Hedström. Avkodningen skall inte ta energi från barnet då risken är att 

barnet tappar lusten för läsning, undviker läsning och så sakteliga börjar dras med i en 

nedåtgående spiral.  

 Metoden används i undervisning en till en och bygger på korta arbetspass av okonstlad 

och bestämd struktur skriver Hedström (2009:174-183). Detta fungerar som en trygghet för 

barnet. Arbetet riktar in sig på att träna samartikulation av ljud. Materialet är enkelt och består 

av ett flertal olika listor med bokstäver, bokstavskombinationer samt ord. I undervisning en 

till en pekar läraren på orden i listan med en så kallad läspenna. Pennan bör peka på vokalerna 

i orden för att ge barnet lässtrategier. Författaren poängterar i denna metod vikten av att se 

långsiktigt och att synliggöra för barnet dess egna framsteg. 
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3. Metod och material 

Under denna rubrik kommer vi att presentera vårt val av metod och insamlandet av data 

utifrån vårt syfte. 

 

I detta arbete har vi valt att använda oss av ett kvalitativt frågeformulär. Enligt Jan Trost 

(2010:25-37) kan kvalitativa studier ge förståelse och visa mönster av en företeelse. Han 

menar att en sådan studie kan särskilja eller upptäcka variationer i handlingsmönster. Med 

våra frågeställningar söker vi hur lärare med olika bakgrund tänker kring och arbetar med läs- 

och skrivsvårigheter. Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997:75-88) menar att 

kvalitativa undersökningar går på djupet istället för på bredden som i en kvantitativ 

undersökning.  

 För att få mer kunskap och stoff kring FMT-metoden har vi valt att hämta information 

från en muntlig källa, Margareta Eriksson, se bilaga 2. Margareta är praktiserande FMT-

terapeut och har många års erfarenhet inom området. Hon har under många år arbetat med 

FMT i förskola och skola. Vi har vid flera tillfällen under hösten 2011 haft förmånen att 

träffa, samtala och ta del av hennes kunskaper om FMT-metoden och hur den kan användas i 

skolan av lärare, även utan utbildning i FMT. Vi har även hämtat kunskap om FMT-metoden 

från en föreläsning (2011-05-05) där bland andra Margareta Eriksson var föreläsare, se bilaga 

3. 

 I uppsatsen kommer vi utöver läs- och skrivsvårigheter även att behandla läs- och 

skrivinlärning. Detta för att vi anser att svårigheten inte kan utesluta inlärningen då vi ser en 

tydlig koppling mellan dem. 

 Vi vill förtydliga att inlärningsmetoderna i forskningsbakgrunden är valda utifrån vad 

informanterna uppger använda sig av i sin undervisning. Dessa är kort sammanfattade och 

finns för att ge läsaren en överblick av vad de innebär. För undersökningen som sådan är vi 

intresserade av hur lärare tänker kring och arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Lärarnas val 

av inlärningsmetoder är intressanta men metoderna som sådana är dock inte avgörande för 

undersökningens syfte.   

3.1 Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av frågeformulär bestående av sju kvalitativa intervjufrågor som 

metod för insamlig av data. Holme & Solvang (1997:75-88) och Trost (2010:95-97) menar att 
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raka och öppna frågor öppnar upp möjligheter för deltagaren att kunna svara mer komplext. 

Vi har valt att använda oss av e-post för att komma i kontakt med lärarna. Lärarna har sedan 

fått svara skriftligt på frågorna. Svaren från frågeformuläret är konfidentiella och 

informanterna hålls anonyma.  

 Vi har valt att använda oss av frågor som berör området läs- och skrivinlärning och läs- 

och skrivsvårigheter. Enligt Runa Patel & Bo Davidson (2011:77-79) bör frågorna inledas 

neutralt och till en början ta upp bakgrundsvariabler som ger en bild av deltagaren. Vidare 

menar författarna att de faktiska frågorna som rör frågeställningen följer. Denna teori har vi 

anammat i vårt frågeformulär, se bilaga 1. Enligt Trost (2010:25-37) kan de kvalitativa 

frågorna formuleras för att ringa in ett visst område och på så sätt få data som är mer 

tillförlitliga. Vi har i vårt frågeformulär formulerat frågor som rör barns läs- och 

skrivsvårigheter och faktorer som kan påverka deras situation i skolan.  

3.2 Urval 

Enligt Patel & Davidson (2011:56) ger slumpmässigt urval ett stickprov på urvalsunderlaget. 

Resultatet från stickprovet kan sedan ge en bild av urvalsunderlaget. Vi har skickat ut enkäten 

till ett femtiotal lärare i olika kommuner. Vi fick endast svar från sex lärare vilka blev våra 

informanter i denna undersökning. Lärarna har olika yrkes- och utbildningsbakgrund, olika 

lång erfarenhet av läraryrket samt olika tjänster inom skolan. Lärarna numreras 1-6 i resultatet 

för anonymitet. Tre av de sex lärarna har utöver sin lärarutbildning en utbildning inom 

funktionsinriktad musikterapi, FMT. Dessa anges som lärare 1-3 i resultatet. Vidare 

presentation av de deltagande lärarna erhålls under rubrik 4.2 Presentation av informanter. 

3.3 Bearbetning och analys av data 

För att tydligt redogöra för lärarnas svar har vi valt som inledning att överskådligt presentera 

resultaten i en tabell. Vidare kommer vi att ge en närmare redogörelse av lärarnas svar i varje 

fråga. Dessa kommer att presenteras i en bearbetad version. Varje fråga inleds med en kort 

sammanställning av svaren. Vid genomgången av svaren har frågor och funderingar dykt upp 

som vi kontinuerligt har dokumenterat vilket också Patel & Davidson (2011:120-121) anser 

vara viktigt inför den slutliga analysen. Vi kommer att analysera och bearbeta resultaten under 

rubrik 5 i diskussionen.  



 23 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Trost (2010:131-135) finns fyra komponenter vid reliabilitet: kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Vid kvalitativa intervjuer är konstans dock inte aktuellt menar 

författaren. För att nå reliabilitet berör alla våra frågor till lärarna samma område. Detta för att 

säkerställa en korrekt uppfattning av lärarnas svar. Likadana frågeformulär har gått ut till alla 

lärare. Svaren har sedan bearbetats likvärdigt. Enligt Patel & Davidson (2011:102-109) bör 

reliabiliteten i en kvalitativ undersökning ses i förhållande till undersökningssituationens 

förutsättning. Det är viktigare att frågan lyckas fånga den unika situationen genom varierande 

svar än att samma svar erhålls menar författarna.  

Patel & Davidson (2011:102-109) och Trost (2010:131-135) förklarar begreppet 

validitet med att frågan i hög grad mäter det som skall mätas. Enligt Patel & Davidson 

(2011:102-109) skall validiteten genomsyra hela forskningsprocessen i kvalitativa studier. 

Författarna skriver att tolkningar är viktiga för att nå validitet då det flertydiga och 

motsägelsefulla kan fångas. Vi anser att vi når validitet i vårt arbete då resultatet via 

frågeformuläret möter vårt syfte.  

3.5 Etiska överväganden 

Enligt Patel & Davidson (2011:62-65) måste undersökningen ta hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Dessa är viktiga för uppsatsens trovärdighet, informanternas integritet och kvalitén 

på undersökningen. Författarna nämner vetenskapsrådets fyra övergripande etiska regler och 

nämner att dessa skall beaktas: 

 

1. Informationskravet – Innebär att forskarna skall informera om undersökningens syfte.  

2. Samtyckeskravet – Gäller deltagarnas rätt att fatta beslut över sin medverkan. De kan 

när som helst avbryta sitt deltagande. 

3. Konfidentialitetskravet – Betyder att deltagarna i undersökningen erbjuds största 

möjliga konfidentialitet. Alla uppgifter från dem hålls konfidentiella och lämnas inte 

vidare till någon utomstående.  

4. Nyttjandekravet – Innebär att de uppgifter forskarna samlat in bara får användas för 

denna undersöknings syfte. 
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Vi har via brev informerat informanterna i vår undersökning om syftet med 

undersökningen och dessa etiska regler, se bilaga 4. Vi har klargjort att deras deltagande 

är frivilligt och kan avbrytas närhelst de önskar. Informanternas anonymitet är något som 

är av stor vikt vilket vi även meddelat i brevet. Vi har även klargjort att uppgifterna som 

informanterna lämnat inte lämnas vidare. 
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4. Resultat 

Här kommer vi att presentera vårt resultat utifrån vårt syfte. Syftet är att undersöka om det 

finns skillnader i arbetet med läs- och skrivsvårigheter om utbildade lärare även har en 

utbildning inom funktionsinriktad musikterapi, FMT.  

 

För att besvara vårt syfte, om det finns skillnader i tankar kring och arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter om utbildade lärare även har en utbildning som givit kunskaper i 

neurovetenskap, så gör vi en undersökning genom ett frågeformulär. Vi jämför sex utbildade 

lärare varav tre med utbildning inom FMT. Alla lärare har olika tjänster inom skolan. 

Undersökningen presenteras anonymt och av den orsaken benämner vi lärarna med nummer 

1-6. Lärare 1-3 har utöver sin lärarutbildning även en utbildning inom FMT.  

 Frågeformuläret består av sju frågor om lärarnas syn på och arbete med läs- och 

skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Vi kommer först att göra en sammanfattande 

översikt av frågeformulärets resultat i tabellform, se tabell 2. Sedan kommer vi att göra en 

kort presentation av lärarna med hjälp av svaren från fråga 1-2. Till sist behandlar vi svaren 

från fråga 3-7 var för sig och sammanställer vad lärarna har svarat. Vi har valt detta upplägg 

för att för läsaren tydligt synliggöra en sammanställning av de olika lärarnas svar i 

frågeformulären. Det bör påpekas att lärarnas svar i denna text är en bearbetad version av 

originalet.  

4.1 Resultatöversikt 
Nedan lägger vi fram vårt resultat från frågeformuläret i en överskådlig tabell, tabell 2. 

Frågeformuläret består av dessa frågor:  

 

Fråga 1: Berätta om din bakgrund i skolvärlden och hur många år har du arbetat inom 

läraryrket?  

Fråga 2: På vilket sätt arbetar du med läs- och skrivinlärning? Använder du dig av någon 

särskild metod? 

Fråga 3: Hur definierar du läs- och skrivsvårigheter? 

Fråga 4: Hur upptäcker du barn i läs- och skrivsvårigheter? 

Fråga 5: Arbetar du för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? I så fall på vilket sätt? 
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Fråga 6: På vilket sätt arbetar du med att tillgodose barns olika behov vid läs- och 

skrivsvårigheter i din undervisning? 

Fråga 7: Ger skolan dig vidareutbildning inom området läs- och skrivsvårigheter? 

 

Tabell 2. Översikt av informanternas svar från frågeformuläret. 

 
 

Fråga 1 
 

Fråga 2 
 

Fråga 3 
 

Fråga 4 
 

Fråga 5 
 

Fråga 6 
 

Fråga 7 
 

 

Lärare 1  
 

6 års erfarenhet 

Fritidspedagog 

Förskollärare 

Grundskollärare 

FMT-terapeut 

 

TIL 

FMT 

 

Svårt att läsa 

och skriva. 

Utmärker sig på 

speciellt sätt för 

att dölja 
svårigheter. 

 

 

Test 

Beteende 

 

Ja 

FMT 

 

FMT 

TIL 

 

Ja, för den 

som vill 

Lärare 2 35 års 
erfarenhet 

Skolkantor 

Musiklärare 

Speciallärare 

Grundskollärare 
FMT-terapeut 

Montessori Svårt att läsa 
och skriva. 

Svårt att 

tillgodogöra sig 

text. 

Av- och 
inkodnings-

problem. 

Svårt att förstå 
och meddela sig 

med skriftspråk. 

 

Flertal 
varningssignale

r runt eleven 

Ja  
FMT 

FMT - 

Lärare 3 14 års 

erfarenhet 

Musiklärare 
Speciallärare i 

grundskola och 

gymnasium 
FMT-terapeut 

 

Bornholms-

modellen 

Olika typer av 

svårigheter. 

Dålig 
undervisning 

Genom 

upptäckt från 

andra lärare 

Ja 

Information till 

kollegor 

Musik 

Stavningsprogra

m på dator, 
Anpassade 

skrivövningar 

Anpassade 
texter 

Nej 

Lärare 4 3 års erfarenhet 

Grundskollärare 

LTG 

ASL 

Lite svårt att 

lära sig läsa och 

skriva. 

Sen med att 
knäcka läs- och 

skrivkoden. 

Kan tränas bort. 
 

LTG 

ASL 

Lära med alla 

sinnen 

Tidiga insatser 

Bornholmsmod

ellen 

Flera olika 

instruktioner. 

Samarbete med 

föräldrar och 
specialpedagog. 

Ja 

Lärare 5 1,5 års 

erfarenhet 
Grundskollärare 

Genre-

pedagogik 

Allt från att ha 

svårt att komma 
igång med att 

läsa och skriva 

till diagnoser. 
 

I arbete med 

text, samtal, 
läsförståelse 

och skrivning. 

Lästest 

Dator 

Talsyntes 
Bilder/filmer 

Stöd av 

specialpedagog 

Anpassade 

uppgifter 
Dator 

Talsyntes 

Nej 

Lärare 6 22 års 

erfarenhet 
Förskollärare 

Grundskollärare 

Bornholms-

modellen 
Helords-

metoden 

ASL 

Svårt att avkoda 

och få mening i 
det man läser 

och skriver. 

Avkodning 

Fonologiskt 
arbete 

Barnens egna 

texter 

Kiwimetoden Olika arbetssätt 

Mycket 
högläsning 

Boksamtal 

Intensiv läsning 
under en period 

Ja, om man 

själv 
efterfrågar 

det 

 

 

4.2 Presentation av informanter 
Informanterna i vår undersökning har olika bakgrund och olika lång erfarenhet av läraryrket. 

De arbetar med olika tjänster inom skolan. 

 Lärare 1 har en utbildning inom FMT och blev färdigutbildad lärare 2004. Hon har 

därefter arbetat inom fritids, förskola och som lärare. Lärare 2 har arbetat som lärare i cirka 35 

år. Hon började som skolkantor och arbetade därefter som musiklärare. Sedan utbildade hon 
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sig inom pedagogik, psykologi och FMT. Senare har hon arbetat som speciallärare och 

klasslärare i en grundsär- och träningsskola. Lärare 3 har en utbildning som vårdare för 

psykiskt utvecklingsstörda. Sedan har hon studerat på Musikhögskolan i Malmö och vidare 

läst till specialpedagog och FMT-terapeut. Hon har arbetat som musiklärare sedan 1997 och 

som specialpedagog sedan 1998 med olika åldrar i grundskolan och gymnasiet. 

 Lärare 4 har arbetat som lärare i snart tre år. Hon läste barn- och fritidprogrammet på 

gymnasiet och läste sedan direkt vidare till lärare. Hon arbetar nu som klasslärare. Lärare 5 är 

utbildad lärare inom svenska och svenska som andraspråk för grundskolans senare år. Hon har 

nu arbetat i ett och ett halvt år som lärare. Lärare 6 har arbetat som grundskollärare i 

årskurserna 1-7 i tolv år. Innan dess har hon arbetat cirka tio år i förskolan.  

 Alla utom en lärare uppger att de använder sig av flera olika kompletterande metoder 

men det skiljer sig i valet av metoder. Två av de tre lärarna med utbildning inom FMT 

använder sig av detta i arbetet med läs- och skrivinlärningen.  

Lärare 1 använder sig av tidig intensiv lästräning, även kallad TIL, samt FMT. Lärare 2 

arbetar för att framförallt väcka lusten till läsning genom högläsning, låneböcker, egna 

böcker, samtal och sång. Hon arbetar för att alla sinnen skall stimuleras. Utgångspunkten är 

Maria Montessori och hennes idéer om barns utveckling och lärande. Lärare 3 utgår från den 

fonologiska medvetenheten om barnet inte har kommit igång med läsningen. Hon arbetar 

bland annat efter Bornholmsmodellen och med FMT.  

Lärare 4 uppger att hon provar sig fram och mixar metoder för att nå så många barn som 

möjligt. Främst använder hon sig av läsning genom talets grund, LTG, och att skriva sig till 

läsning. Hon använder diktering och ordbilder i arbetet med svenska. Lärare 5 arbetar väldigt 

mycket med genrepedagogik både i läsning och i skrivning. Vilket innebär att fokusering 

ligger på uppbyggnad och form på olika sätt att skriva, läsa och tala. Lärare 6 går tillsammans 

med barnen igenom bokstavsljuden ett i taget enligt ett visst system/arbetsschema. Hon 

arbetar parallellt med igenkänning av helord. Hon är även intresserad av metoden att skriva 

sig till läsning med datorns hjälp. 

4.3 Att definiera, upptäcka, förebygga och arbeta med 

läs- och skrivsvårigheter 
Hur definierar du läs- och skrivsvårigheter? Alla lärare i undersökningen pekar på olika 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter. En av de sex lärarna lyfter fram att orsaken till 

svårigheten kan ligga någon annanstans än hos barnet och menar att det inte är barnets 
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förmåga som är problemet. Sammantaget definierar lärarna begreppet som att barnet har 

svårigheter med att läsa och skriva.  

Lärare 1 anser att läs- och skrivsvårigheter oftast märks på att ett barn har svårt att läsa 

och på hur barnet skriver. Hon menar att barn ibland utmärker sig extra mycket och leker 

pajas för att dölja sina problem. Lärare 2 definierar läs- och skrivsvårigheter som ett 

övergripande begrepp som omfattar allt som rör svårigheter med att läsa och/eller skriva. En 

gemensam faktor menar hon är svårigheter att tillgodogöra sig skriven text eller text på en 

dataskärm. Hon menar att såväl avkodnings-/inkodningsproblem som läsförståelse, 

svårigheter att förstå och meddela sig med hjälp av skriftspråk är läs- och skrivsvårigheter. 

Hon tycker det är viktigt att man inte blandar ihop orsakerna till läs- och skrivsvårigheter med 

begreppet, för att rätt åtgärd skall sättas in. Lärare 3 anser att det finns olika typer av läs- och 

skrivsvårigheter. Hon skriver att en del av dessa beror på specifika läs- och skrivsvårigheter 

som till exempel dyslexi medan andra kan bero på bristfällig undervisning då hon menar att 

barn lär på olika sätt. 

Lärare 4 definierar läs- och skrivsvårigheter som att man har lite svårare att lära sig läsa 

och skriva. Barnet kanske inte ”knäcker koden” i årskurs 1 som hon anser är önskvärt. Hon 

menar att läs- och skrivsvårigheter är något som man kan träna bort medan dyslexi är något 

som finns med en hela livet. Lärare 5 tycker att det är väldigt svårt att definiera. Hon anser att 

det handlar om allt från att barn har svårt att komma igång att läsa och skriva till att man 

faktiskt har diagnoser och svårigheter som bygger på dyslexi eller språkstörningar. Hon 

poängterar att trots att man ofta är snabb med att vilja sätta diagnoser på läs- och 

skrivsvårigheter så är det ändå många barn som inte har diagnoser men som ändå tycker att 

det är jobbigt och svårt. Lärare 6 menar att om barnet har svårt att avkoda och få någon 

mening i det den läser och skriver ser hon det som klara läs- och skrivsvårigheter. 

Hur upptäcker du barn i läs- och skrivsvårigheter? Majoriteten av lärarna upptäcker läs- 

och skrivsvårigheter i barnets arbete med att läsa och skriva. Medan en av lärarna med 

utbildning inom FMT anger signaler som kan tyda på läs- och skrivsvårigheter som inte är 

direkt kopplat till läsning och skrivning. Hälften av lärarna med representanter från båda 

grupperna uppger att de använder sig av tester som ett sätt att upptäcka svårigheter med 

läsning och skrivning. 

Lärare 1 gör olika tester. Hon tycker att man då tydligt ser vilka som behöver hjälp 

genom att testa läsförståelse, läshastighet och ordkunskap. Lärare 2 menar att man kan följa 

barn redan från förskolan för att eventuellt sätta in tidiga åtgärder. Hon uppger en rad olika 

varningssignaler att uppmärksamma hos barnet, som att: prestera sämre skriftligt än muntligt, 
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vara slarvig och oorganiserad, lida av psykosomatiska besvär, alltid erbjuda sig att rita vid 

grupparbeten, ta rollen som klassens clown, vara undvikande och smälta in i väggen, vara tyst 

och stilla samt skolka. Lärare 3 uppger att andra lärare vänder sig till henne när de upptäckt 

svårigheter hos ett barn eftersom att hon nu arbetar som specialpedagog.  

 Lärare 4 förklarar att läs- och skrivsvårigheter kan upptäckas på olika sätt. På hennes 

skola genomför resursteamet olika tester där de kollar bokstavskännedom, bokstavsljud och 

läshastighet. Får man låga resultat på dessa test bör en varningsklocka tändas menar hon. Hon 

anser att barn i årskurs 1 kan vara lite sena med att komma igång med att läsa och skriva men 

det behöver inte betyda att de har läs- och skrivsvårigheter. Hon menar dock att man bör ha 

lite koll på dessa barn. Hon skriver att barn i läs- och skrivsvårigheter oftast tycker att läsa 

och skriva är svårt vilket resulterar i att de tycker att det är tråkigt. Finns ingen nyfikenhet för 

att skriva och läsa bör man vara vaksam poängterar hon. Lärare 5 tycker att hon märker 

ganska fort om barnen har läs- och skrivsvårigheter. Detta sker när barnen börjar jobba med 

texter, genom samtal, läsning/läsförståelse och skrivning. Hon skriver att man på hennes skola 

gör lästest med alla barn när de börjar på mellanstadiet. Lärare 6 märker i första hand om barn 

har problem med avkodningen, i det fonologiska arbetet och genom deras egna texter. Hon 

ger exempel på att barnen tappar bokstäver och att det i värsta fall inte alls går att tolka det 

som barnet skrivit.  

 Arbetar du för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? I så fall på vilket sätt? Samtliga 

lärare uppger att de arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Två av lärarna med 

utbildning inom FMT förklarar att de arbetar med FMT för att nå orsaken till svårigheten. De 

övriga lärarna skriver att de jobbar med olika inlärningsmetoder för att förebygga svårigheter.     

 Lärare 1 arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Hon använder sig av FMT 

för de barn som har problem med läsning, skrivning, koncentration, motorik och självkänsla. 

Hon använder i denna metod en rörelse som tränar läsriktningen (barnet får spela trummor 

från vänster till höger), då skapas nya synapser i hjärnan som påverkar barnets sätt att läsa. 

Även hur barnet håller i en penna spelar stor roll menar hon och detta får barnet hjälp med i 

FMT då han/hon håller i olika trumstockar. Hon påpekar att det är väldigt viktigt hur barnet 

sitter då känsla för underlaget är viktigt för en bra inlärning. Sitter man med bägge fötterna 

stadigt på golvet blir även inlärningen mer stabil. Sitter man däremot högt upp i luften och 

dinglar med benen, går en massa energi åt till att bara hålla sig sittande utan att ramla av 

stolen menar hon. Lärare 2 arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Hon skriver att 

hon vill arbeta med det som kan vara anledningar till läs- och skrivsvårigheter och ju tidigare 

man kan börja desto bättre. Genom FMT som analysinstrument och arbetssätt förklarar hon 
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att hon kan upptäcka överhoppade eller inte integrerade moment i utvecklingen. FMT arbetar 

med eventuellt kvarvarande reflexer, motorik, perceptioner (auditivt, visuellt, taktilt, 

proprioceptivt, vestibulärt) lateralitet, dominans, riktning, rumsuppfattning, tidsbegrepp och 

andning. Lärare 3 förklarar att hon ofta talar med lärare om vikten av att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Hon tycker att Bornholmsmodellen är mycket effektiv och att det är viktigt 

att arbeta förebyggande så tidigt som möjligt.  

 Lärare 4 förklarar att hon försöker att arbeta på olika sätt för att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Hon arbetar med bland annat läsning på talets grund och att skriva sig till 

läsning då hon menar att alla barn lär sig på olika sätt. Hon brukar också använda sig av våra 

fem sinnen när hon arbetar med att introducera nya bokstäver. Hon upplever att barnen tycker 

detta är spännande och lockar dem till att lära sig mer. Lärare 5 arbetar för att förebygga läs- 

och skrivsvårigheter. Hon låter de barn som tycker det är svårt att läsa och skriva använda 

dator och talsyntes. Hon skriver att hon även jobbar med bilder och filmer som inspiration till 

de barn som har svårt att hitta motivation. Sedan påpekar hon att det finns barn som får stöd 

av speciallärare/specialpedagoger. Lärare 6 arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

Hon använder mycket högläsning och samtal runt det hon läser. Kiwi-metoden med sina 

tydliga storböcker är något som hon har upplevt fungerat bra. Men hon tycker att 

läsförståelsen känns svår att arbeta med. Hon menar att även om barnet får ett skapligt läsflyt 

så är det ingen garanti för att det förstår vad det läser.  

 På vilket sätt arbetar du med att tillgodose barns olika behov vid läs- och 

skrivsvårigheter i din undervisning? Två av lärarna med utbildning inom FMT arbetar med 

FMT för att tillgodose barns olika behov vid läs- och skrivsvårigheter. De övriga fyra lärarna 

skriver om att anpassa undervisningen för att tillgodose barns behov men de har olika metoder 

för detta.   

 Lärare 1 använder sig av FMT för de barn som har svårigheter. Hon använder sig även 

av intensiv lästräning. Då får barnet läsa en halvtimme varje dag både hemma och i skolan. 

Barnet får belöning i form av klistermärken, beröm och så vidare. Lärare 2 vill skapa 

grundförutsättningar eftersom hon hävdar att läsprocessen är ett enormt komplext 

neurologiskt spel. Detta gör hon genom FMT. Hon spelar tillsammans med barnet på olika 

sätt en gång i veckan. Hon menar att metoden ger förutsättningar och barnet löser uppgiften 

den ställs inför efter sin förmåga, egen tanke och egen handling. Barnet får utöva det den kan 

och känna att den lyckas. Lärare 3 försöker alltid gå igenom sångtexter tillsammans med 

barnet. I musikämnet arbetar hon ofta praktiskt. Som specialpedagog försöker hon att hjälpa 

lärarna genom att visa hur de kan anpassa undervisningen efter de behov barnen har. Det kan 
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vara genom att använda särskilt stavningsprogram på dator, anpassade skrivövningar eller 

anpassade texter. 

 Lärare 4 anser att man så gott man kan får försöka se till att alla barns behov tillgodoses. 

Något barn kanske både behöver se och höra vad den skall göra medan det räcker för andra 

barn att få en muntlig instruktion. Tillsammans med specialläraren och föräldrarna får man 

komma fram till vad som är bäst för just det barnet poängterar hon. Lärare 5 förklarar att hon 

anpassar uppgifterna efter elevens behov och utveckling. Hon försöker nästan alltid göra så att 

alla barn jobbar med samma saker men utifrån sina egna kunskaper och sin egen nivå. Vissa 

använder alltid dator och talsyntes skriver hon. Lärare 6 skriver att hon försöker arbeta på så 

många olika sätt som möjligt, genom mycket högläsning, samtal runt texterna och med 

intensivläsning varje dag i 4-6 veckor. 

 Ger skolan dig vidareutbildning inom området läs- och skrivsvårigheter? Tre av lärarna 

skriver att de får vidareutbildning av skolan varav en påpekar att lärarna själva måste 

efterfråga det. En lärare svarade inte på frågan och en annan svarade att skolan inte erbjuder 

vidareutbildning.  

 Lärare 1 skriver att skolan ger vidareutbildning till den som vill. Det finns tillgång till 

lärarlyftet och ibland får man arbeta endast som läs- och skrivpedagog några veckor vilket ger 

mycket anser hon. Lärare 2 uppger inte om skolan erbjuder någon vidareutbildning. Lärare 3 

skriver att skolan inte erbjuder fortbildning. Men hon anser att vidareutbildning är viktigt och 

är något som alla lärare borde få varje år.  

 Lärare 4 tycker att hennes skola erbjuder möjligheter till vidareutbildning. Hon går själv 

en kurs i att skriva sig till läsning. Lärare 5 säger att skolan inte erbjuder vidareutbildning. 

Lärare 6 uppger att vidareutbildning finns om man själv efterfrågar den. Hon har aldrig blivit 

nekad. 
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5. Diskussion  

Nedan kommer vi att diskutera resultatet och koppla detta med forskningsbakgrunden. Vi 

kommer även att utvärdera metoden. 

5.1 Diskussion av resultat 
Läroplanen slår fast att lärare i sin undervisning skall ta hänsyn till varje barns behov och 

förutsättning. Enligt Hedström (2009) konstaterar både Myrberg och Liberg att ensidigt val av 

inlärningsmetod ej gynnar läs- och skrivinlärningen hos barn. Detta för att barn inte kan 

tvingas till en bestämd ordning i progressionen. Vi anser att vägen till målet kan skilja sig från 

barn till barn och därför bör undervisningen utformas efter detta. Liberg (2007) säger att de 

erfarenheter och förkunskaper barnet har med sig när det börjar skolan måste tas hänsyn till. 

Vår teori var att lärare dock är begränsade i sitt val av metod för läs- och skrivinlärning . Vi 

tror att valet av metod ofta styrs av intresse och förtrogenhet. Det visade sig att flertalet 

deltagande lärare använder och hämtar inspiration från flera olika metoder. Ibland fungerar 

dessa som kompletterande men ibland finner vi dem alltför likartade för att verka 

kompletterande. Vi hade även en föreställning om att lärare med kunskaper från FMT-

utbildning skulle använda sig av detta i sin undervisning vilket delvis visade sig stämma. Vi 

tycker att det är av stor vikt att lärare hjälper barn att möta de krav som uppstår i samband 

med skolan och läs- och skrivutvecklingen, detta för att bejaka och stärka barnets självbild 

vilket Frykholm (2007) skriver. Både Hjelm (2005) och Klingberg (2011) beskriver att det 

finns krav som följer när ett barn börjar skolan och skall lära sig att läsa och skriva. Hjelm 

(2005) framhäver FMT-metoden som ett stöd för barnet att hantera alla dessa krav då det ser 

till barnets utveckling som en helhet. Om barnet inte får hjälp att möta dessa krav så menar 

Myrberg (2007) att det riskerar att falla in i en nedåtgående spiral. Barnet vill inte misslyckas 

och kommer därför att lägga sig på en nivå som det känner sig trygg med, vilket ej främjar 

progressionen. Läroplanen, Lgr 11, anger att skolan skall bejaka barns behov för att utvecklas. 

Barn har rätt att utvecklas och känna glädje över detta. Därmed ser vi vikten av att se till 

barnets helhetsutveckling likt FMT-metoden.  

 Klingberg (2011) visar på tydliga kopplingar mellan hjärnans utveckling och läs- och 

skrivsvårigheter. Han menar likt Emmeche & Scilhab (2009) och Meitzoff, Kuhl, Movellan & 

Sejnowskij (2009) att när hänsyn tas till sambanden mellan neurovetenskap och pedagogik så 

kan det ge både en förklaring och förståelse för barns svårigheter. Myrberg (2001) skiljer på 
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begreppet läs- och skrivförmåga där kunnighet är en del och förmåga en annan. Han menar att 

det är när förmågan inte räcker till som läs- och skrivsvårigheter uppstår. Vi ställde oss frågan 

om lärare definierar läs- och skrivsvårigheter utifrån eget tyckande eller om de utgår ifrån 

redan givna definitioner? I vårt resultat ser vi att lärarna med FMT-utbildning anger att det 

finns många orsaker till läs- och skrivsvårigheter. De pekar på att orsakerna kan ligga någon 

annanstans än hos barnet. En av lärarna påpekar att barnets beteende kan vara ett symptom på 

problem. Bristfällig undervisning är en annan orsak som påtalas av dessa lärare. Skolans 

uppdrag enligt läroplanen är att bejaka barns olika sätt att uppleva, erfara och lära för att 

utvecklas. Lärarna utan FMT-utbildning beskriver att de definierar läs- och skrivsvårigheter 

utifrån vad de ser yttrar sig hos barnet. Orsakerna de nämner är direkt kopplade till läs- och 

skrivförmåga och prestation. Tre av lärarna varav en med FMT-utbildning nämner dyslexi 

som en del av begreppet. Dock påtalar en av dessa att det ofta finns en vilja att allt för fort 

diagnostisera. Hjelm (2005) och Klingberg (2011) slår båda fast att barns svårigheter inte 

behöver betyda att det automatiskt följer en diagnos. Hjelm (2005) menar att orsaken bakom 

svårigheten är viktigare och att barnets behov av stöd inte skall kräva en diagnos för att 

uppfyllas. Vi ser att lärare med FMT-utbildning har en annan utgångspunkt då det alla tycks 

se till bakomliggande orsaker. Det är således inte barnet som äger läs- och skrivsvårigheten 

vilket vi tycker är en människosyn att förespråka.    

 Vi väntade oss att i samband med barnets läs- och skrivinlärning skulle lärarna upptäcka 

eventuella läs- och skrivsvårigheter. Däremot hade vi en teori om att lärarna med utbildning 

inom FMT även skulle upptäcka barns läs- och skrivsvårigheter genom att observera barnets 

funktionella utveckling. Detta är något som både Klingberg (2011) och Myrberg (2007) 

förespråkar då de menar att barn kan utveckla strategier för att dölja läs- och skrivsvårigheter. 

Vidare kan detta yttra sig som koncentrationssvårigheter hos barnet. Eriksson (2011) förklarar 

dessa strategier som oftast omedvetna och att barn agerar utifrån sin upplevelse av hur världen 

ser ut. Hon ger exempel på detta som när barnet inte kan sitta stilla på stolen. Resultatet 

visade som vi trodde, att flera lärare ser läs- och skrivsvårigheter i barnets förmåga. Flera 

använder även test av olika slag för att bekräfta svårigheten. En av lärarna med FMT-

utbildning uppfyller vår teori om att se till barnets funktionella utveckling. Hon förklarar att 

hon gör upptäckten av läs- och skrivsvårigheter via en rad olika varningssignaler som barnet 

sänder ut. Hon poängterar även vikten av att upptäckten sker tidigt för att på så sätt kunna 

sätta in åtgärder. Detta är något som Frykholm (2007) understryker. Han förordar att åtgärder 

bör förankras i forskning och tillförlitlig kunskap. Vi anser att barnets beteende i relation till 

läs- och skrivsvårigheter ej är att underskatta och varningssignaler skall tas på allvar. Detta för 
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att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt för att på så sätt ge barnet bästa möjliga 

förutsättningar. Men viktigast av allt är enligt oss att lärare skall ha ett vidare perspektiv och 

inte förlita sig på endast ett sätt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barnet.  

 Klingberg (2011) skriver om hjärnan som formbar. Han menar att genom arbete med 

arbetsminne, fysisk aktivitet och musik kan hjärnan utvecklas. Detta ser vi som ett arbete med 

bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Vi antog att lärarna med FMT-utbildning 

arbetade med att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Däremot hade vi en hypotes om att de 

övriga lärarna inte skulle arbeta specifikt med förebyggande insatser. Samtliga lärare uppger 

dock att de arbetar förebyggande med läs- och skrivsvårigheter vilket vi finner positivt. En av 

lärarna anser att det är viktigt med tidiga insatser och nämner Bornholmsmodellen som ett sätt 

för detta. Myrberg (2007), Frykholm (2007), Klingberg (2011), Hjelm (2005), Emmeche & 

Scilhab (2009) och Meitzoff, Kuhl, Movellan & Sejnowskij (2009) poängterar alla som 

tidigare nämnt, vikten av tidig upptäckt. Två av lärarna med utbildning inom FMT förklarar 

att de arbetar med FMT för att nå orsaken till svårigheten. Detta tolkar vi som att se till 

barnets förutsättningar vilket vi ser som en självklar grund för att lära sig läsa och skriva. 

Anmärkningsvärt är att en av lärarna med utbildning inom FMT inte använder sig av detta i 

arbetet med att förebygga. Detta tycker vi är synd då Hjelm (2005) förklarar FMT som en 

individanpassad metod där kroppens funktionella utveckling som helhet stimuleras. Både 

långtidsminne och arbetsminne stimuleras med denna metod. Arbetsminnet har en mycket 

viktigt del i lärande sammanhang. Det har även en särskild betydelse för den som har 

svårigheter med läsning menar Klingberg (2011). De övriga lärarna beskriver att de jobbar 

med olika inlärningsmetoder för att förebygga svårigheter. Vi anser att detta kan vara ett bra 

sätt för att kunna möta barns olika lärstilar och därigenom förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Men vi tycker att läraren också bör skapa förutsättningar för barnets läs- och 

skrivinlärning. Själva valet av inlärningsmetoder ser vi kan vara förebyggande i sig. Men 

arbetet i inlärningsmetoden anser vi vara ett stöd i form av färdighetsträning. Vi ser det mer 

som ett sätt att tillgodose barnets behov. Hjelm (2005) poängterar vikten av att inte blanda 

ihop begreppen träning och utveckling, vilket han menar att det egentligen bör handla om. 

Först när barnet får träna och arbeta med bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

istället för att träna själva problemet sker en utveckling. Många gånger glöms tänkbara 

bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter bort och ersätts istället med intensiv 

färdighetsträning. Därför anser vi likt Klingberg (2011), Emmeche & Scilhab (2009) och 

Meitzoff m.fl. (2009) sambandet mellan neurovetenskap och pedagogik är av oerhörd stor 

vikt.  
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 Skollagen (2010:800) säger att varje barn har rätt till en individuell utvecklingsplan och 

att skolan skall fånga upp barn med svårigheter. Klingberg (2011), Emmeche & Scilhab 

(2009) och Meitzoff m.fl. (2009) talar alla för att utforma insatser utefter de sammanslagna 

perspektiven från neurovetenskap och pedagogik. Men tar skolan hänsyn till neurovetenskap i 

den utsträckning som författarna önskar? Vi förmodade att alla deltagande lärare i 

undersökningen arbetade med att tillgodose barns olika behov vid läs- och skrivsvårigheter i 

sin undervisning. Vår föreställning var dock att de tog utgångspunkt i den kunskap de själva 

besitter och den möjlighet skolan erbjuder. Två av lärarna med utbildning inom FMT arbetar 

med FMT för att tillgodose barns olika behov vid läs- och skrivsvårigheter. En av dessa 

använder sig även av intensiv lästräning som riktar sig mot att automatisera avkodningen 

vilket Hedström (2009) beskriver. Vi tycker denna metod går emot grundtankarna i FMT-

metoden och vad som tidigare nämnts av Hjelm (2005) med att skilja mellan träning och 

utveckling. Vår uppfattning är att FMT skapar förutsättningar i barnets funktionella 

utveckling vilket Hjelm även poängterar. De övriga fyra lärarna anger att de arbetar för att 

fylla barns olika behov men på olika sätt. Denna medvetenhet hos lärarna finner vi mycket 

positiv. Frykholm (2007) framhåller dock vikten av att lärare tillägnas allmänna 

specialpedagogiska kunskaper för att kunna tillgodose barns behov som i detta fall är läs- och 

skrivsvårigheter. Granberg (2007) anser att skolan bör ta tillvara den kunskap FMT-metoden 

erbjuder för att skapa bättre förutsättningar för barnet. Vår åsikt är att lärare med mer kunskap 

kan erbjuda mer stöd och att neurovetenskapen bör få ta mer plats. För att tillvarata kunskap 

om hjärnans utveckling uppger Klingberg (2011) och Eriksson (2011) en rad olika verktyg 

och insatser för lärare att använda sig av i skolan. Eriksson ger exempel på dessa i bilaga 2. Vi 

finner dessa verktyg och insatser lätta för lärare att ta in och använda i lärmiljön och vi anser 

att de fyller viktiga funktioner för barnet. Skolan bör enligt oss ge lärarna möjlighet och stöd i 

att använda sig av detta i sitt arbete med barnen.   

 Hjelm (2005) stället frågan om vad skolan gör när skolsituationen inte fungerar för 

barnet? Granberg (2007) påtalar rätten till rätt stöd för barnet vilket vi anser kontinuerlig 

granskning och utvärdering av skolans verksamhet kan ge. Detta anges även i läroplanen, Lgr 

11. Vi anser att arbetet med att granska och utvärdera mycket betydelsefullt för lärares 

kompetens. Enligt läroplanen skall lärare i sin undervisning tillgodose barns olika behov. För 

detta ser vi att det krävs kompetensutveckling vilket läroplanen anger rektor som 

huvudansvarig för. Vi var övertygade om att skolan erbjöd vidareutbildning inom området 

läs- och skrivsvårigheter. En lärare svarar nej på frågan om skolan erbjuder vidareutbildning 

inom detta område och en annan svarade ej på frågan. Resterande lärare uppger att skolan ger 
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vidareutbildning men en lärare skriver dock att hon själv måste efterfråga det. Att alla inte får 

vidareutbildning finner vi oacceptabelt. Vi tycker att barn har rätt till rätt stöd genom lärare 

med god kompetens och därför ser vi att det är viktigt att skolan upprätthåller detta. Myrberg 

(2007) och Frykholm (2007) anser att lärare är skolans viktigaste resurs. Lärare bör redan 

under utbildningen informeras om vikten av att ständigt hålla sig uppdaterade med ny 

forskning för att upprätthålla och stärka en god lärarkompetens.  

5.2 Utvärdering av metod 
Vår ambition var att nå lärare med liknande tjänster inom skolan. Hälften av lärarna skulle 

dock ha en utbildning inom FMT utöver sin lärarutbildning. Informanterna i vår undersökning 

visade sig inte bara ha olika bakgrund och olika lång erfarenhet av läraryrket utan även olika 

tjänster inom skolan. Det visade sig att flera av lärarna med utbildning inom FMT har 

erfarenhet från andra specialpedagogiska områden och även inom psykologin. Vi hade önskat 

att vi hade kunnat nå ut till fler lärare så att vi hade fått ett större urval. Trots ihärdiga försök 

att komma i kontakt med fler lärare visade det sig tyvärr att många lärare inte ville delta på 

grund av alltför stressig tillvaro. För att möta detta problem hade vi istället kunnat ta en 

personlig kontakt för att tydligare kunna presentera vårt syfte med undersökningen. Vi hade 

på så sätt även kunnat tillmötesgå dem bättre i deras situation.   
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6. Avslutande sammanfattning 

I den avslutande sammanfattningen kommer vi att kort beskriva vad som tidigare nämnts samt 

presentera slutsatser utifrån föregående diskussion. Vi kommer även att ge förslag på fortsatta 

forskningsfrågor. 

 

I detta arbete har vi undersökt huruvida det finns skillnader i tankar kring och arbete med läs- 

och skrivsvårigheter när lärare utöver sin lärarutbildning även har utbildning i FMT. Vi ser ett 

tydligt samband mellan neurovetenskap och pedagogik, och att hjärnan ofta glöms bort i 

arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Detta är ändock förståeligt då vi förstår att 

utgångspunkt tas i den kunskap man själv besitter. Därför anser vi det vara av mycket stor vikt 

att neurovetenskap integreras i lärarutbildningen, detta för att höja lärares kompetens vilket 

gynnar barn i läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen visar att lärare kan dra nytta av det 

förhållningssätt som FMT-metoden förmedlar. 

 Det har framkommit en skillnad i lärarnas tankar kring och arbete med läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarna med utbildning i FMT tycks se barnets utveckling ur ett 

helhetsperspektiv och arbetar med bakomliggande orsaker till problemet. De övriga lärarna 

fokuserar mer på att möta och stödja själva svårigheten där den kommer till uttryck. Att se 

barnets utveckling som en helhet anser vi gynnar barnen då vi ser att detta kan minska risken 

för barnet att falla in i en negativ spiral. Vi vill se att det handlar om utveckling och inte 

träning. 

 Enligt vår uppfattning är läs- och skrivsvårigheter ett symptom på något i barnets 

utveckling. Därför ser vi vikten av att alltid ställa sig frågan varför barnet agerar som det gör? 

Med neurovetenskapliga kunskaper kan läraren koppla bakomliggande orsaker till barnets 

agerande.  

 För att stödja och stärka barnet i sin läs- och skrivutveckling kan lärare med enkla medel 

åstadkomma mycket gynnsamma förändringar för barnet i dess lärsituation. Det handlar om 

att ge förutsättningar för att läsa och skriva. Vi anser det vara av stor vikt att lärare vågar 

prova sig fram bland insatser och hjälpmedel. Dock ser vi stöd och uppmuntran från 

skolledningen som en förutsättning för detta.  

 

Förutsättningar! - Nu kan ungen läsa. 
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6.1 Fortsatta forskningsfrågor 
Genom vår undersökning ser vi många intressanta led att forska vidare inom. 

 Hur många barn tillskrivs läs- och skrivsvårigheter som egentligen är en följd av 

neuropsykiatriska funktionshinder?  

 Hur ser skillnaden i en klass ut före och efter att sambandet mellan neurovetenskap 

och pedagogik har tagits hänsyn till i arbetet? 

 Vad har grundskollärare för egentliga kunskaper i specialpedagogiskt stöd? 

 Är diagnostisering hos barn viktig för lärare och i så fall varför? 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Frågeformulär till lärare 

 

1. Berätta om din bakgrund i skolvärlden och hur många år har du arbetat inom 

läraryrket?  

 

 

2. På vilket sätt arbetar du med läs- och skrivinlärning? Använder du dig av någon 

särskild metod? 

 

 

3. Hur definierar du läs- och skrivsvårigheter? 

 

 

4. Hur upptäcker du barn i läs- och skrivsvårigheter? 

 

 

5. Arbetar du för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? I så fall på vilket sätt? 

 

 

6. På vilket sätt arbetar du med att tillgodose barns olika behov vid läs- och 

skrivsvårigheter i din undervisning? 

 

 

7. Ger skolan dig vidareutbildning inom området läs- och skrivsvårigheter?  
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Bilaga 2  

Intervju med Margareta Eriksson – Erfaren FMT-terapeut 

 

Hur FMT kan användas i förskoleklass (redan i förskolan) för att hitta och förebygga 

läs- och skivsvårigheter? Och varför det är viktigt? 

FMT   

ett jättebra, enkelt och roligt sätt att hitta och att hjälpa barn tidigt! 

Vi vet idag genom ny forskning om hjärnan och barns utveckling att det är MYCKET 

VIKTIGT! att hitta barn tidigt. 

FMT är en sådan metod. 

 

Läs citat från Torkel Klingbergs senaste bok 2011   

”Den lärande hjärnan om barns minne och utveckling”   

 

s. 173 För att kunna hjälpa barn behöver man hitta dem i tid innan de förlorar år 

av skolgång på grund av ett ouppmärksammat funktionshinder. Det finns 

metoder … 

”Att identifiera barn i riskzonen är bara meningsfullt om det finns ett sätt att 

hjälpa dem”.  

 

FMT är ett mycket roligt och enkelt sätt! 

 

FMT är både en analysmetod och en behandlingsmetod. 

I FMT utgår vi från barns normala utveckling. 

 

Genom att göra en FMT-observation utifrån givna observationspunkter på barn i förskola och 

förskoleklass kan man hitta barn som är i behov av att få hjälp i sin helhetsutveckling. 

 

FMT-terapeuten utgår ALLTID från det barnet kan och observerar barnets grundfunktioner. 

 

Funktion står för en helhetssyn på människan. 

Samverkan mellan perceptionsförmåga, rörelsemönster, kroppskontroll, andningskoordination 

och koordinationsförmåga. 
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Musik I FMT lär vi ingen att spela utan musiken används som ett medel istället för språk.  

I FMT kan man arbeta med en som talar ett annat språk, en som tappat sitt språk eller en som 

inte utvecklat sitt språk. 

 

Terapi neuromuskulärbehandling ”från kroppen till hjärnan” 

Kroppen reagerar och hjärnan registrerar. 

 

FMT-terapeuten ser om barnet behöver stärkas i sin helhetsutveckling.  

En FMT-terapeut kan hjälpa barnet genom att erbjuda FMT. 

Vi träffas först 10 gånger. FMT-terapeuten filmar varje gång men endast om vårdnadshavare 

skriftligt godtagit det. Efter 10 gånger görs sedan en utvärdering tillsammans med 

vårdnadshavare och personal som arbetar med barnet. Utvärderingen sker utifrån 

observationspunkterna i FMT. Muntlig samt skriftlig utvärdering ges.  

 

Tillsammans bestäms om barnet skall fortsätta 10 gånger eller om FMT avslutas. 

 

En FMT-terapeut kan ge konsultation till vårdnadshavare och personal kring barnet om miljön 

hemma och i skolan samt om förhållningssätt och bemötande kring barnet. 

 

Att hjälpa barn så tidigt som möjligt bidrar också till att barnet på sikt kommer att klara av 

kraven bättre som ställs i dagens skola. Barnet slipper att misslyckas! 

 

Hur kan FMT användas i skolan av lärare? 

Genom att ha ett bra bemötande och förhållningssätt och se till varje individ. Att möta varje 

individ/elev på sin utvecklingsnivå. Skapa bra förutsättningar i miljön individuellt, bra 

pedagogiska material, dator kan vara ett komplement, hjälpa till med bra hjälpmedel. Ha 

kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det behövs mer kunskap om NPF-

neuropsykiatriska funktionshinder hos lärare eftersom barn med NPF finns i alla klasser. 

Istället för att tycka att ett barn är omöjligt så måste lärarna våga prova med olika åtgärder. 

Genom att skapa bra förutsättningar, genom individuellt schema, sociala berättelser, 

seriesamtal.  
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Vad kan man konkret göra i lärsituationer för att hjälpa/stödja barn? 

Var är eleven placerad i klassrummet, var står jag som pedagog när jag informerar eleven, har 

jag för mycket stimuli runt omkring i klassrummet som distraherar eleven, hur bemöter jag 

eleven, hur ger jag information, ge en info i taget, vilket förhållningssätt har jag som pedagog, 

att alltid ifrågasätta sin egen roll som pedagog och att ställa sig en fråga till, varför, kunde jag 

ha agerat på nåt annat sätt, vad hände före, under, efter. Skapa individuella scheman, ibland 

text ibland med bilder, så att dagen blir förutsägbar. 

 

Vilka verktyg kan man använda och vilka insatser kan man göra? Varför och hur skall 

de användas?  

Vissa barn har inte utvecklat sin stabilitet i kroppen och måste hela tiden balansera upp sig på 

stolen när de skall skriva, läsa eller koncentrera sig. Detta tar energi från koncentrationen att 

skriva och läsa. All energi går åt till att sitta på stolen. Det är då mycket viktigt med en bra 

stol där eleven har fötterna i golvet och får KFU känsla för underlaget i förhållande till 

gravitation och balans.  

Balansdynor: kan vara ett hjälpmedel när eleven skall koncentrera sig och utföra olika 

uppgifter. Stimulerar balansen och stabiliteten. 

Gungstol och snurrstol: hjälpmedel när eleven skall koncentrera sig, stimulerar balans och 

stabilitet. 

Bolldynor: stimulerar sittandet och ger information till nervsystemet så att eleven orkar sitta 

och hålla upp sin kropp.  

Balansbollar: Mycket bra komplement till stolen detta för att få ytterligare stimulans och 

utveckla sin stabilitet och balans. 

Fot- klossar/stöd: hjälper barnet hitta stabil sittställning  

Studsmatta: låter barnet jobba med balans och stabilitet.  

Stressbollar eller lera: Taktilt och låter eleven känna, hjälpmedel när eleven skall 

koncentrera sig. 

Staffli: bra att få stå och arbeta ibland. 

Vinkelskiva: att boken eller pappret vinklas upp så att det för vissa barn blir lättare att skriva 

och läsa. 

Pennor: Det finns ju olika penngrepp som kan vara ett bra hjälpmedel. Olika tjocka, lätta 

tunna och tjocka pennor finns att köpa. Kan vara väldigt viktigt. Ett annat komplement är en 

dator. 
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Bänkar: Ibland kan det vara bättre med en egen gammaldax bänk istället för att sitta 

tillsammans vid ett bord med flera. 

Hörselkåpor: Vissa barn har inte utvecklat sin auditiva perception de har svårt att urskilja 

och diskriminera ljuden. Det gäller även de små ljuden som ett skrap med en stol, någon 

bläddrar i papper mm då kan det vara bra när man skall koncentrera sig att stänga ljud ute. 

MP3-spelare: Vissa barn behöver andra ljud när de skall koncentrera sig. Då är en MP3-

spelare bra. 

Skärmar: Vissa barn har inte utvecklat sin visuella perception då kan skärmar vara bra att ha 

ett hörn i ett klassrum att sitta i. Eller skärmar mellan några bord eller bänkar. 

Avskalade väggar: Visuella perceptionen viktigt att det inte blir för mycket information på 

väggarna. Rama in teckningar eller annan viktig information. 

Placering: Ibland ska barn sitta längst bak då de får en vägg bakom ryggen vilket leder till 

trygghet. De har då ingen som sitter bakom. Ibland kan det vara bättre att sitta i ett hörn. 

Ibland kan det vara bra att sitta längst fram. Detta måste provas fram individuellt. Ibland 

måste barnet få sitta i ett annat rum själv eller med någon eller några få elever. 

Musik: ibland kan lugn musik spelas för att dämpa och få lugn och ro. 

Lysrörsljus: ibland kan visst ljus vara avgörande för hur barn orkar. Det finns olika ljus, vitt, 

gult mm i lysrör vilket man kanske bör kolla oftare i klassrummen. 

Maten: viktigt med bra mat, mellanmål, undvik sötsaker och läsk.  
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Bilaga 3   

Föreläsning FMT, Funktionsinriktad musikterapi.  

 

Föreläsare Margareta Eriksson, Katarina Wiggander, Karina Larsson, Andreas Lundström och 

Ulla Sterner.  

Datum 2011-05-05  

Munktell Science Park. 

 

FMT - Funktionsinriktad Musik Terapi: FMT-metoden är en individanpassad 

musikterapiform som stimulerar kroppens utveckling. 

 

FUNKTIONSINRIKTAD 

- rörelsemönster 

- perception 

- kroppskontroll 

- andning 

- koncentrationsförmåga 

 

MUSIK 

- 20-tal melodier som är specialkomponerade för ändamålet 

- melodi + olika instrumentuppställningar = kod 

- musik som medel, inte som mål 

- musik istället för språk 

- ickeverbal kommunikation 

 

TERAPI 

- vård och behandling 

- neuromuskulär 

- från kroppen till hjärnan 

- individuell 

 

Motivation - Stimulans - Utveckling   
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Attribut 

- bollar 

- piano 

- olika stolar 

- olika blåsinstrument 

- olika trumstockar 

- olika slaginstrument 

- fotklossar 

- bolldyna 

- balanskudde 

- sittboll 

- andra hjälpmedel 

 

Vi lär med: 

- Händer 

- Mun 

- Fötter 

 

INTE med öronen 

 

Muskler och leder har bäst minne! 

 

Översta lagret på hjärnan= cortex =prefrontalcortex, motorcortex, känslocortex, PTO-cortex, 

syncortex, hörselcortex (alla primära). Alla delar kan kopplas till inlärning. Om man skulle 

veckla ut hjärnans cortex skulle det bli stort som en tidning, och om vi skulle "göra en gubbe" 

av detta, kopplat till just inlärning så skulle gubben bli väldigt oproportionerlig, dvs. stora 

händer, stora fötter och stor mun. (Efterlyser en speciell bild på detta som vi fick se på 

föreläsningen igår - någon som känner till eller har sett och vet hur man kan få tag på den?) 

 

"Det som lärs med kroppen fastnar i knoppen!" 
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Fmt arbetar med: 

• kroppsuppfattning 

• självförtroende 

• lust och motivation 

• energi 

• koncentration 

• minne 

• socialt samspel 

• vakenhet 

 

Ex. vid läs och skrivinlärning är det viktiga: ögon, öron, nackmuskler och vestibularis vilket 

alla är delar som FMT kan arbeta med för att stimulera utveckling då barnet ska lära sig läsa 

och skriva. 

 

Ex. motorik som FMT arbetar med, leder till bättre talförmåga. 

 

Perceptuell utveckling 

- auditiva systemet (hörsel) 

- visuella systemet (syn) 

- vestibulära systemet (gravitation & rörelse) 

- proprioceptiva systemet (muskler & leder) 

- taktila systemet (beröring) 

 

Det talades mycket om reflexer. Vi föds alla med reflexer. En del behöver vi inte så de tappar 

vi medan andra är livsnödvändiga, ex. andningen. Hos en del barn så har dock inte de 

"onödiga" reflexerna försvunnit utan de finns fortfarande kvar och spökar. T.ex. 

ryggradsreflexen. Den ser man ofta på barn som inte vill ha jeans på sig eller högt sittande 

byxor (för det är obehagligt) eller barn som tycker det är läskigt att luta sig mot stolsryggen. 

En del barn kan ha svårt att korrigera huvud- och armrörelser. När huvudet vrids så åker 

armen upp. Då kan det handla om en kvarvarande reflex från spädbarnsålder som är väldigt 

bra att ha när spädbarnet ska vrida sig i sängen, men som sedan växer bort. Det här är också 

exempel på vad FMT kan arbete med hos barnet. 
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Automatisering - automatiska rörelser är viktiga för att de kostar ingen energi. Ex. ett barn ska 

inte behöva kämpa för att hålla sig kvar på stolen. 

 

FMT-observation 

- Samverkan 

- Stabilitet/KFU (känsla för gravitation i förhållande till underlag) 

- Sidoskillnad 

- Liksidiga rörelser 

- Handfunktion hö/vä 

- Handledsfunktion hö/vä 

- Perception 

- Modell/logik 

- Andningskoordination 

- Bålrotation 

- Korsrörelse 

- Fot hö/vä 

- Helhetskoordination 

 

Med hjälp av ovanstående punkter så kan man väldigt ofta hitta förklaringar till de "jobbiga 

och störande eleverna" i klassrummet. Det handlar alltså om något som inte är fullständigt 

utvecklat som barnet kan behöva hjälp med att både utveckla och/eller få hjälpmedel att 

handskas med. Hjälpmedlet kan vara lärarens insikt. De barn som rullar runt på golvet kan 

behöva få göra det för de tar in information genom att just rulla på golvet - till slut kommer de 

upp på golvet när de är redo för det. Att tvinga ett "rullande barn" att sitta still på stolen är 

hämmande för deras inlärning och därmed utveckling. Ofta hör man folk säga "det är fel på 

motoriken hos det där barnet!" men det handlar om att det är fel på input och uppfattningen 

utifrån. Barn föds med kompetens och är därför kompetenta, vi måste bara hjälpa dem att nå 

fram. Ett annat exempel är barn med ej utvecklat auditivt sinne, de som inte kan koncentrera 

sig i sorliga (behöver ej vara högljudda!) miljöer. Dessa barn kan behöva hörselkåpor. Eller 

de barn som har ett outvecklat taktilt sinne, de som ofta upplevs som "känsliga" så fort någon 

petar på dem. Varför? Jo, eftersom det taktila sinnet är outvecklat så GÖR det ont på barnet 

fast att någon bara petar lätt på dem. Dessa barn brukar inte tycka om att duscha, de vill 

mycket hellre bada för att duscha gör ont. 
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FMT används inom: 

- Förskola 

- Förskoleklass 

- Grundskola 

- Särskola 

- Träningsskola 

- Gymnasieskola 

- Musik-kulturskola 

- Habilitering 

- Rehabilitering 

- Psykiatri 

- Omsorg 

- Dagcenter 

- Äldreomsorg 

 

FMT hemsida: http://www.fmt-metoden.se/fmtsite/index.html 
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Bilaga 4  

Missivbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot språk och 

språkutveckling på Mälardalens Högskola. Vi skriver nu vår c-uppsats och har valt att inrikta 

oss på läs- och skrivsvårigheter. Vårt syfte är att undersöka om det finns skillnader i tankar 

kring och arbete med läs- och skrivsvårigheter, om utbildade lärare även har kunskaper i 

neurovetenskap utifrån vidare utbildning. För att undersöka detta ska vi jämföra 

grundskollärare och lärare med utbildning inom funktionsinriktad musikterapi. Vi utgår från 

ett frågeformulär (se bifogat) som vi hoppas att du vill svara på. Undersökningen är anonym. 

 

Hänsyn tas enligt vetenskapsrådets fyra etiska regler. Detta innebär att du som informant 

informeras om undersökningens syfte, du kan när som helst avbryta ditt deltagande, alla 

uppgifter hålls konfidentiella och de insamlade uppgifterna används bara för denna 

undersöknings syfte. 

 

Om du väljer att medverka i vår undersökning vill vi ha svaren skriftligt till oss senast  

2011-10-31. Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss via mejl. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sophie Bergdahl sbl08001@student.mdh.se 

Helena Hultman hnn98003@student.mdh.se 
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