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Sammanfattning  
Syftet med studien var att belysa hur lärare kan upptäcka och arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter. 
Vi har gjort en kvalitativ studie för att få vetskap om hur några lärare tänker om läs- och skrivsvårigheter. I vår 
undersökning har vi intervjuat två lärare i förskolan, fem lärare i skolans tidigare år och två vuxna personer som 
har läs- och skrivsvårigheter. Både i vår litteraturgenomgång och i våra intervjuer framkom flera kännetecken 
som lärare kan titta efter för att upptäcka att barn har läs- och skrivsvårigheter. Kännetecknen kan till exempel 
visa sig i barnets språk, motorik och hur barnet läser och skriver. I undersökningen framkom olika faktorer som 
lärare måste ta hänsyn till i arbetet med dessa barn. Till lärarnas hjälp finns hjälpmedel som är anpassade till 
barn som har läs- och skrivsvårigheter, men få av lärarna hade tillgång till dessa. Lärare måste försöka förstå 
barnen för att kunna hjälpa dem. Vi kom fram till att en av lärarens viktigaste uppgifter är att bemöta barnet på 
ett förstående sätt och bygga upp en klassrumsmiljö där barnet känner sig tryggt, där barnet vågar att be om 
hjälp istället för att dölja sina problem.       
 
 

Nyckelord 
Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, kännetecken, orsaker, hjälpmedel, 

 



Innehållsförteckning 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .............................................................................................. 1 

INLEDNING............................................................................................................................. 1 

SYFTE....................................................................................................................................... 2 

FRÅGESTÄLLNINGAR......................................................................................................... 2 

BEGREPPSBESKRIVNING .................................................................................................. 3 

LITTERATURGENOMGÅNG.............................................................................................. 3 

PRESENTATION AV NÅGRA BETYDELSEFULLA FÖRFATTARE OCH FORSKARE ........................... 4 
VAD ÄR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER?.................................................................................. 5 
KÄNNETECKEN PÅ LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER ................................................................... 6 
HUR LÄRARE KAN ARBETA MED BARN SOM HAR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER.................... 10 
LÄRANDEMILJÖN................................................................................................................... 13 
HJÄLPMEDEL TILL ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER............................................. 14 
SKOLANS STYRDOKUMENT.................................................................................................... 15 

METOD................................................................................................................................... 15 
KVALITATIV METOD.............................................................................................................. 16 
ETISKA PRINCIPER ................................................................................................................. 16 
VÅR INTERVJUSTUDIE ........................................................................................................... 17 
URVAL .................................................................................................................................. 18 
BEARBETNING AV MATERIAL ................................................................................................ 19 
RESULTATETS TILLFÖRLITLIGHET ......................................................................................... 19 
METODDISKUSSION ............................................................................................................... 20 

RESULTAT ............................................................................................................................ 20 

HUR LÄRARE KAN UPPTÄCKA ATT BARN HAR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER ........................ 21 
Barnets språk.................................................................................................................... 21 
Motorik ............................................................................................................................. 21 
Sociala faktorer ................................................................................................................ 22 
Läsning ............................................................................................................................. 23 
Test för att identifiera läs- och skrivsvårigheter.............................................................. 23 
Vid överlämning från barnets tidigare lärare.................................................................. 24 
Vuxnas syn på sina läs- och skrivsvårighet som barn...................................................... 24 
Sammanfattning................................................................................................................ 25 

HUR LÄRARE KAN ARBETA MED BARN SOM HAR LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER.................... 25 
Motoriken ......................................................................................................................... 26 
Språket.............................................................................................................................. 26 
Läsning och skrivning ...................................................................................................... 27 
Undervisningsformer........................................................................................................ 28 
Barnets placering i klassrummet...................................................................................... 28 
Samarbete med speciallärare eller talpedagoger. ........................................................... 28 
Vuxnas syn på sina läs- och skrivsvårigheter som barn .................................................. 29 
Sammanfattning................................................................................................................ 30 

HJÄLPMEDEL SOM LÄRARNA ANVÄNDER............................................................................... 30 
Anpassade läromedel och böcker..................................................................................... 31 
Datorer ............................................................................................................................. 31 



Spel ................................................................................................................................... 32 
Kort................................................................................................................................... 33 
Kopiator ........................................................................................................................... 33 
Linjal ................................................................................................................................ 33 
Vuxnas syn på sina läs- och skrivsvårigheter som barn .................................................. 33 
Sammanfattning................................................................................................................ 34 

SAMMANFATTANDE ANALYS........................................................................................ 34 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 36 

REFERENSLISTA................................................................................................................. 40 



Inledning 
I dagens samhälle ställs stora krav på medborgarnas läs- och skrivförmåga. En av skolans 

uppgifter är att förbereda barnen inför de krav som samhället ställer på dem när de blir vuxna. 

De senaste åren har vi i media läst om barn som gått igenom hela grundskolan utan att lära sig 

läsa och utan att få den hjälp de har behövt. Vi undrade över hur detta var möjligt och ville 

därför undersöka hur lärare kan upptäcka att barn har problem med läsning och skrivning. Vi 

var även intresserade av hur lärare arbetar med barnen efter att problemen upptäckts. Om 

lärare upptäcker problemen och arbetar med dem på rätt sätt, tror vi att antalet barn som går ut 

skolan utan att kunna läsa och skriva kan minskas.  

 

Som blivande lärare är vi intresserade av att förstå barn som har läs- och skrivsvårigheter. I 

vår studie har vi tittat på hur lärare kan upptäcka att barn har läs- och skrivsvårigheter, vilka 

signaler och kännetecken som bör uppmärksammas, så att barnen får den hjälp de behöver. I 

vår utbildning har det framkommit att det är viktigt att läs- och skrivsvårigheter hos barn 

upptäcks tidigt, för att barnen inte ska komma efter i undervisningen. Vi har även undersökt 

hur lärare kan arbeta med dessa barn och vilka hjälpmedel de använder. I vår lärarutbildning 

har det här området behandlats, men vi har inte upplevt att vi har fått tillräckliga kunskaper 

inför vårt framtida yrke. För att få en koppling mellan läst litteratur och verksamheten ute i 

skolorna har vi gjort intervjuer med lärare. Vi har även intervjuat vuxna personer som har läs- 

och skrivsvårigheter för att få tips från dem av vad deras lärare gjorde bra och vad de gjorde 

mindre bra. Genom den här studien hoppas vi få mer kunskaper om hur vi i vårt kommande 

yrke ska kunna upptäcka att barn har läs- och skrivsvårigheter och sedan kunna hitta rätt 

metoder för att arbeta med dem på ett sätt som är bra för dem. 
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Syfte 
Syftet med den här studien är att belysa hur lärare kan upptäcka och arbeta med barn som har 

läs- och skrivsvårigheter. Vi kommer även att belysa två vuxna personers upplevelser av att 

ha läs- och skrivsvårigheter, för att därigenom få tips om vad lärare behöver tänka på i arbetet 

med barn som har läs- och skrivsvårigheter.     

 

 

Frågeställningar 
• Vad är läs- och skrivsvårigheter och vad är dyslexi? 

• Hur kan lärare upptäcka att barn har läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur kan lärare arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter och vilka hjälpmedel 

använder de i undervisningen till barn som har läs- och skrivsvårigheter? 
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Begreppsbeskrivning 
Det kan vara svårt att skilja på begreppen ’läs- och skrivsvårigheter’ och ’dyslexi’. Ofta 

används de här begreppen synonymt, eftersom skillnaden mellan dem inte är så tydlig. 

Begreppet ’läs- och skrivsvårigheter’ omfattar alla svårigheter som har med läsning och 

skrivning att göra (Svenska dyslexiföreningen, u.å.). ’Dyslexi’ är en form av läs- och 

skrivsvårigheter, som beror på en språklig funktionsstörning (Høien och Lundberg, 1999). 

Svenska dyslexiföreningen (u.å.) ger följande beskrivning av begreppen: 

 
Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa 
och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Personer med dyslexi utgör en undergrupp som särskilt 
definieras med avseende på svårigheternas orsaker och yttringar. Termen specifika läs- och 
skrivsvårigheter används ibland med likartad innebörd som dyslexi. (http://www.ki.se/dyslexi/, 2007-03-
15 kl 14.00) 
 
 

I litteraturgenomgången använder vi båda begreppen beroende på hur författarna och 

forskarna har använt dem i litteraturen. Vårt syfte med uppsatsen är främst att belysa hur 

lärare kan upptäcka och arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter, och eftersom 

dyslexi är en form av läs- och skrivsvårighet har vi även med kännetecken på dyslexi. 

 

I uppsatsen använder vi begreppet ’lärare’. Med lärare menar vi lärare i förskolan, skolan och 

speciallärare. När vi vill tydliggöra att det är lärare i förskolan eller specialläraren vi menar så 

skriver vi ut det. 

  

Litteraturgenomgång 
Vår litteraturgenomgång inleds med en presentation av några författare och forskare som har 

varit betydelsefulla för oss. Sedan följer en beskrivning av vad läs- och skrivsvårigheter är. Vi 

tar även upp vilka kännetecken som finns på att ett barn har läs- och skrivsvårigheter, hur 

lärare kan arbeta med dessa barn, lärandemiljöns betydelse och hjälpmedel som lärare och 

barn kan använda. Därefter följer ett avsnitt om vad som står i skolans styrdokument till stöd 

för barn som har läs- och skrivsvårigheter.   
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Presentation av några betydelsefulla författare och forskare 
Vi har funnit mycket litteratur i ämnet barn som har läs- och skrivsvårigheter. Genom 

universitetsbiblioteket har vi kunnat använda oss av forskningsavhandlingar, en vetenskaplig 

artikel och annan litteratur inom ämnet. En del information har vi hämtat från Internet. 

Litteraturen vi läst är skriven både på svenska och engelska.  

 

Svenska författare och forskare som har varit betydelsefulla för oss i vår litteraturgenomgång 

är Ingvar Lundberg, Ester Stadler, Iréne Dahl och Cecilia Nielsen. Ingvar Lundberg är en 

svensk professor som har skrivit ett flertal böcker om läs- och skrivsvårigheter. Han är 

professor i psykologi och arbetar vid Göteborgs universitet. Hans forskning är främst riktad 

mot läsinlärning och som läsforskare är han känd internationellt. Ester Stadler är lektor i 

metodik och har erfarenhet av arbete som special-, lågstadie- och grundvuxlärare. I 

Stockholms skolor har hon arbetat i femton år som konsulent i läs- och skrivsvårighetsfrågor. 

Hon har i samarbete med andra skrivit läromedel för barn som har läs- och skrivsvårigheter. 

Iréne Dahl har forskat vid Umeå universitet. Hon är med i Svenska Dyslexiföreningens 

styrelse. Cecilia Nielsen började sin karriär som folkskollärare för att sedan arbeta som 

speciallärare i grundskolan. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Hon har även arbetat vid lärarprogrammet i Trollhättan Uddevalla.   

 

De engelskspråkiga författarna Gavin Reids och Dimitra Hartas´s böcker har varit mycket 

användbara och intressanta för oss. Gavin Reid är seniorlektor i Educational Studies på Moray 

House School of Education, vid universitetet i Edingburgh. Han är även medlem i British 

Dyslexia Association Teacher Training Accreditation Board. Dimitra Hartas är lektor på 

Institute of Education vid University of Warwick. Hon tog sin doktorsexamen i USA på 

universitetet i Chicago, Illinois. Hennes forskning handlar bland annat om barns 

språksvårigheter.  

 

Jan Trost och Steinar Kvale är författare vars böcker vi använt som stöd för vår kvalitativa 

undersökning. Jan Trost är filosofie doktor och professor vid Uppsala Universitet. Hans 

forskning riktar sig främst mot sociologi och socialpsykologi. Han har lång erfarenhet av 

undervisning i intervjumetodik, både i Sverige och utomlands. Steinar Kvale är professor vid 

den Psykologiska institutionen vid Århus universitet. 
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Vad är läs- och skrivsvårigheter? 
Läs- och skrivsvårigheter kan bero på många olika orsaker. Orsakerna kan vara emotionella, 

sociala, fysiska, intellektuella eller språkliga problem och dyslexi (Svenska dyslexi-

föreningen, 2007). Barn kan få tillfälliga problem med läsning och skrivning när de inte är 

motiverade att lära sig, till exempel efter en stor psykisk påfrestning (Frisk, 2001). De sociala 

orsakerna kan vara att barnet har vuxit upp i en språkfattig miljö, men de språkliga problemen 

kan även orsakas av språkstörningar eller bristande kunskaper i svenska om barnet har ett 

annat modersmål. De fysiska problemen kan till exempel bero på syn- eller hörselskador. En 

orsak till barns läs- och skrivproblem kan vara att barnet har en låg intelligensnivå. 

Otillräcklig undervisning kan också vara en orsak till att barn får svårigheter med att lära sig 

att läsa och skriva (Svenska dyslexiföreningen, 2007).  

 

Synliga funktionshinder är lättare att få förståelse för än dolda, dyslexi är ett dolt 

funktionshinder (Ericson, 1999). Ordet dyslexi kommer från grekiskan, dys betyder 

svårigheter och lexia betyder ord. Dyslexi innebär att personer har svårigheter med skrivna 

ord (Gustafson, 2000). Förr användes termen ordblindhet, men idag anses ordet vara 

missvisande eftersom dyslexi inte har något med synfel att göra. Under 50- och 60-talen fick 

barn som har dyslexi stödundervisning av speciallärare, men under 70- och 80-talen 

nonchalerades problemen och barnen klassade som svaga (Lundgren & Ohlis, 2003). Dyslexi 

har ingenting med intelligensnivå att göra och förkommer i alla samhällsklasser. Det har visat 

sig att dyslexi ofta är ärftligt, men det är inte själva svårigheterna som går i arv utan 

egenskaperna för att utveckla dyslexi. Forskning visar att det oftast är bristen på fonologisk 

avkodning som är ärftlig (Stadler, 1994). I dagens dyslexiforskning läggs fokus på 

arvsmassan och vilken betydelse den har för att personer ska utveckla dyslexi. Orsaken till att 

en person har dyslexi behöver inte vara ärftlig. Dyslexi kan även utvecklas till exempel efter 

sjukdom eller en olycka. En utmärkande egenskap för dyslexi är att problemet är bestående 

(Høien och Lundberg, 1999). Läsförmågan går att träna upp, men problemen med 

rättstavningen finns oftast kvar hela livet.   

 

Det går att se skillnader mellan könen när det gäller dyslexi (Elbro, 2004). Ungefär dubbelt så 

många pojkar som flickor, har dyslexi. Flera forskare har kommit fram till att pojkar är mer 

känsliga under fosterstadiet, förlossningen och det första levnadsåret, vilket i sin tur kan leda 

till att de utvecklar någon form av läs- och skrivsvårighet (Stadler, 1994). Dyslexi har visat 

sig vara vanligt hos barn med DAMP (deficits in attention, motor control and perception) eller 
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ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) (Lindell & Lindell, 1996). Nästan 20 % av 

de barn som har dyslexi har även DAMP, vilket innebär att en del människor felaktigt kopplat 

ihop de begreppen. Uppskattningsvis är det ca 5-10 % av barnen i skolan som har stora läs- 

och skrivsvårigheter och sen finns det ytterligare ca 10 % som har små eller kortvariga 

svårigheter (Stadler, 1994).  

 

 

Kännetecken på läs- och skrivsvårigheter 
Under den här rubriken börjar vi med att beskriva kännetecken på dyslexi för att sedan 

fortsätta med kännetecken på läs- och skrivsvårigheter i allmänhet. Flera av kännetecknen på 

dyslexi stämmer även överens med andra former av läs- och skrivsvårigheter men eftersom 

det i litteraturen benämns som kännetecken på dyslexi har vi här valt att använda det 

begreppet. 

  

Det finns en hel del kännetecken hos barnet som en lärare kan vara observant på för att 

uppmärksamma att ett barn har eller kan utveckla dyslexi. Forskning visar på att det finns 

flera olika orsaker till dyslexi nämligen svårigheter med den fonologiska utvecklingen, den 

visuella processen, arbetsminnet och snabba informationsflöden (Hartas, 2006). Brister i den 

fonologiska utvecklingen kan visa sig genom att barnet har svårigheter med hur ord låter, att 

förstå och se rytmer, svårt att uttala ord på rätt sätt och att hitta motsvarigheter mellan ljud 

och bokstäver. För barn med fonologiska svårigheter är det största problemet omvandlingen 

mellan ljud - bokstav och bokstav - ljud. Barnen har även svårt med att säga vilket ljud som 

kommer först, i mitten och i slutet av ord. De har svårt att höra ordets olika delar och lär sig 

därför att läsa genom att lära sig hur orden ser ut (Lindell & Lindell 1996). Ofta gissar barnet 

vilket ord det är utifrån ordbilder. Bristfällig fonologisk medvetenhet innebär ofta 

avkodningssvårigheter, vilket i sin tur innebär problem med att läsa rent tekniskt (Sandström 

Kjellin, 2002). Det är så ansträngande för barnen att avkoda texten, att de inte får mycket kraft 

kvar till läsförståelsen. De barn som de här svårigheterna är bättre på att läsa än att stava 

(Dyslexi.info, u.å.).  

 

Barn som har en försenad språkutveckling kan upptäckas redan i förskolan. Fonologiska 

svårigheter kan visa sig vid 3-årsåldern. Lärare i förskolan bör tidigt vara uppmärksamma på 

barn som har dyslektiska föräldrar, för att tidigt kunna börja arbeta med barnets 
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språkutveckling (Elbro, 2004). När barnet är 2,5 år kan ett kännetecken vara att barnet endast 

använder korta och enkla meningar. Vid 3-års ålder kan lärare uppmärksamma om barnet har 

problem med uttalet och har ett mindre ordförråd än sina jämnåriga kamrater. I 4-årsåldern är 

ett tecken att barnet har svårigheter med rim medan barn i 5-6 årsåldern som ligger i 

riskgruppen bara kan ett fåtal bokstäver och har ett otydligt språk. Problem med 

språkutvecklingen kan även kännetecknas av att barnet kan vara blygt, tystlåtet och 

tillbakadraget (Stadler, 1994). Barnet använder sig gärna av kroppsspråket och pekar i stället 

för att tala. När barnet talar kan det använda ettordssatser på samma sätt som yngre barn gör. 

Barnet talar även otydligt och gör grammatiska språkfel. Ordförrådet är begränsat och barnet 

uttalar ofta ord på fel sätt, särskilt långa ord. Det kan vara svårt för barnet att lyssna på någon 

och upprepa det som sagts. 

 

Visuell dyslexi innebär att barnet har svårt att se orden (Hartas, 2006). Barnet har svårt att 

följa texten med blicken och har svårt att tillräckligt länge fixera blicken på textens delar. 

Barnet kan även uppleva att texten fladdrar och har därför svårt att ta till sig bokstäver, 

symboler och siffror. Både bokstäver och ord upplevs flytta på sig och ibland även ändra 

storlek. I slutet av ord kan extra bokstäver dyka upp och textens färg kan upplevas förändras, 

antingen bli mörkare eller ljusare. Barnet kan uppleva att pappret är otydligt och att raderna 

vrider på sig. Ibland syns även mönster på pappret, mönster som egentligen inte finns där 

(dyslexi.info, u.å.). Läsningen går långsamt vilket leder till att barnet tappar 

koncentrationsförmågan. Det är även vanligt att ändelser och småord försvinner. Ett annat 

kännetecken är att barnet har svårt att läsa ut ljudstridiga ord, som exempelvis psalm. När 

barnet skriver egna texter blandar det ofta stora och små bokstäver. Det förekommer att de 

kastar om bokstäverna och svänger på ord eller upprepar ljud i ett ord (Stadler, 1994). Barn 

som har visuella svårigheter, kan klaga på huvudvärk, illamående och yrsel (Hartas, 2006).  

 

Barn som har dyslexi kan även ha svårigheter med minnesfunktionen (Carlström, 2001). Vid 

läsning och skrivning är det betydelsefullt att minnas det som har lästs eller skrivits. De här 

barnen har ofta svårt att lagra inkommande språkljud i minnet. De här svårigheterna påverkar 

barnet när det ska lära sig alfabetet, skolschemat eller namn på saker (Hartas, 2006). 

Svårigheterna uppkommer framförallt när barnet sätts under tidspress. Hastigheten på 

informationen har också stor betydelse för barnets möjligheter att ta till sig den. Att 

talhastigheten har betydelse är även något som Iréne Dahl (1997) kom fram till när hon 

studerade barn som har läs- och skrivsvårigheter. Barn som har läs- och skrivsvårigheter kan 
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ha svårt att med automatik snabbt hitta orden för färger och saker (Hartas, 2006). Om ett barn 

tidigt har problem med att benämna bokstäver och siffror är det vanligt att de senare får 

problem med läsningen. Barns svårigheter med arbetsminnet förekommer ofta ihop med 

fonologiska svårigheter men ibland även tillsammans med visuella svårigheter.  

 

Det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och barns svårigheter med motoriken 

(Hartas, 2006). Detta är särskilt synligt hos yngre barn på vilka svårigheterna kan 

uppmärksammas på deras balans, förmåga att gå baklänges och gå på tå. Svårigheterna kan 

visa sig både i finmotoriken och i grovmotoriken. Cecilia Nielsen (2005) har i en 

undersökning också kommit fram till att läs- och skrivinlärningen försvåras om ett barn har 

problem med uppfattningsförmåga och motoriken. Skriftspråket ställer en del krav på barnets 

motoriska förmåga, till exempel så måste barnet kunna använda en penna eller kunna använda 

ett tangentbord. För att barnet ska kunna läsa krävs dessutom att det kan sitta stilla för att 

kunna följa textraderna i boken eller på datorskärmen. När ett barn har lärt sig vad en bokstav 

heter och hur den ser ut, betyder det inte att barnet har förmåga att själv skriva den. Barnen 

kan på grund av svårigheterna undvika att skriva och går då miste om en del av den 

skrivträning som de så väl behöver (Carlström, 2001). Den otydliga handstilen gör att det blir 

svårt för barnet att upptäcka stavfel och om de bokstäver som skrivits är rätt. Detta medför 

också att barnet kan uppleva att det skriver fult, och intresset för skrivträningen minskar. 

Barnet kan skriva slarvigt med flit, för att dölja eventuella stavfel (Stadler, 1994). 

Kännetecknen kan även visa sig genom att barnet skriver långsamt eller pressar pennan hårt 

mot papperet (Lindell & Lindell, 1996).  

 

När barnet kommer upp i skolåldern och har börjat övat på att läsa och skriva, finns det andra 

tecken som en lärare kan uppmärksamma. Vid läsning kan svårigheterna kännetecknas av att 

barnet läser långsamt, osäkert och hackigt eller så läser det snabbt och gissar sig fram 

(Stadler, 1994). Lässvårigheterna kan även uppmärksammas på att barnet visar obehag när det 

ska läsa, framförallt när det ska läsa högt. Barnen kan också ha svårigheter med läsförståelsen. 

Det går även att uppmärksamma läsproblem på barnets beteende, till exempel genom att det 

vid läsning lutar på huvudet eller lutar sig fram mot eller bort från texten (Hartas, 2006). 

Barnet tappar ofta bort sig i texten och måste använda fingrarna för att följa med i texten. Det 

kan även visa sig på att barnet gnider sig i ögonen och blinkar överdrivet på grund av 

problemen med att läsa texten. Svårigheterna med läsningen resulterar i att barnet snabbt blir 

trött och rödögd. Vid skrivning är det vanligt att vokaler hoppas över och konsonanter kastas 
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om (Stadler, 1994). Alla ändelser skrivs inte ut och barnet missar att skriva prickar och ringar 

över bokstäver. Skrivsvårigheterna kan även uppmärksammas på att barnet vänder på 

bokstäver och siffror, och har svårt att skilja på bokstäver, till exempel b och d. 

 

Barn som har dyslexi kan ha problem med andra faktorer än läsning och skrivning. De kan ha 

svårt att skilja på höger och vänster, och öst och väst (Stadler, 1994). Lärare bör vara 

uppmärksamma på barn som är osäkra på klockan, datum och årets månader. Rim och 

ordningsföljder är också något som de kan ha svårt för. De kan även ha problem med att lära 

sig multiplikationstabellen. När mycket information ges vid samma tillfälle kan barn som har 

dyslexi bli förvirrade (Reid, 2005). Det är även vanligt att de sätter ord i fel ordning, både i tal 

och i skift. I diskussioner kan de ha svårt att hitta rätt ord och ibland använder de fel ord, ett 

ord som låter eller ser ut som det ord som de egentligen borde ha använt. Andra faktorer som 

kan observeras hos barn med läs- och skrivsvårigheter är bristande koncentration och 

uthållighet, svårigheter med olika symboler (t ex noter), sen mognad och dålig 

kroppsuppfattning (Stadler, 1994). Det kan även vara otydligt om barnet är höger- eller 

vänsterhänt. Barn som har problem med språkets ljud har svårt att förstå vitsar eller roliga 

historier där poängen har med språket att göra (SOU 1997:108). 

 

Barn som har läs- och skrivsvårigheter blir i skolan skickliga på att dölja sina svårigheter 

(Reid, 2005). De lär sig att kompensera dem och utvecklar egna strategier för att hantera 

svårigheterna. En del barn gör sig osynliga och medan andra kan bli stökiga och bråkiga 

(Carlström, 2001). Några barn försöker imponera på sina kamrater genom att skryta och ljuga. 

Barn med de här svårigheterna kan lätt misstolkas som lata eller ointresserade av skolarbetet, 

till exempel genom att de skriver så lite som möjligt och undviker högläsning (Reid, 2005). 

Men i själva verket är det tvärtom, barn med dessa svårigheter lägger ofta ner mer energi på 

skolarbetet än sina klasskamrater. 

 

För att få veta om barnet har dyslexi görs en diagnosutredning. Utredningen visar även vilken 

form av läs- och skrivsvårighet eller dyslexi som barnet har. Det finns två sidor med att ge 

barnet en diagnos (Zetterqvist Nelson, 2000). Diagnosen kan vara en frigörelse för barnet 

eftersom barnen får en bekräftelse på att de inte är ovilliga, lata eller dumma på grund av att 

de inte kan läsa och skriva. Kritikerna däremot menar att en diagnos kan stämpla barnet och 

sedan förväntar sig omgivningen att barnet bara klarar saker på en viss nivå. Det som enligt 

Karin Zetterqvist Nelson blir avgörande för om en diagnos blir en frigörelse eller en stämpel 
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är hur barnet själv hanterar diagnosen. Enligt Inger Claesson Wästberg (2001) kan de flesta 

barn hjälpas till en duglig läs- och skrivförmåga om rätt insatser sätts in tidigt. För att rätt 

insatser ska kunna sättas in krävs en utredning som visar vilka problem barnet har.  

 

 

Hur lärare kan arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter 
Läsinlärningen i skolan underlättas om barnen i förskolan får göra övningar som bygger upp 

den fonologiska medvetenheten (SOU 1997:108). I förskolan är leken en central del vid 

inlärning. Lärandet sker främst genom lekar, rim, ramsor, ordlekar och sånger. Resurserna i 

både förskolan och skolan bör inte bara gå till undervisningstimmar, utan även till 

fortbildning av personalen (SOU 1997:108). För att kunna arbeta med barnen på ett bra sätt 

finns det några faktorer som lärare måste ta hänsyn till. När lärare planerar åtgärder för barn 

som har läs- och skrivsvårigheter är det nödvändigt att veta om problemen beror på 

fonologiska eller visuella svårigheter (Gustafson, 2000). Åtgärderna ska bygga vidare på det 

som barnet redan försöker göra när det läser. Många vuxna som haft läs- och skrivsvårigheter 

har sagt att de trots att de fått mycket hjälp i skolan, inte fått den hjälp som de behövde (SOU 

1997:108). I skolan arbetar lärare och speciallärare tillsammans med barn som har 

svårigheter. Ett problem för barn som behöver speciallärarens hjälp är att specialläraren sällan 

ersätts vid frånvaro (Dahl, 1997). Dessutom går flera träffar bort på grund av friluftsdagar, 

elevens sjukdom eller att specialläraren måste ersätta någon klasslärare på skolan vid 

frånvaro.   

 

Högläsning är ett viktigt moment i både förskolan och skolan (Sterner & Lundberg, 2002). 

Via högläsningen lär sig barnen nya ord och bygger därmed på sitt ordförråd. Barnen har 

också möjlighet att direkt fråga läraren när det är ett ord de inte förstår. I samband med 

högläsningen kan läraren arbeta med barnens läsförståelse genom att diskutera textens 

innehåll. Barn kommer vid högläsningen i kontakt med skriftspråket på ett naturligt sätt. 

Genom sagor och berättelser kan barnet lockas till att själv vilja läsa böcker. ”I sagans värld 

får barnen möta spänning, äventyr, glädje, sorg och fantasi” (Sterner & Lundberg, 2002, s. 

116). De lär sig genom högläsningen även att förstå hur en saga eller en berättelse är 

uppbyggd. Ett annat sätt som lärare kan arbeta med texter är att ha boksamtal (Chambers, 

1993). Vid boksamtal får barnen möjlighet att i grupp diskutera en text, antingen från 

högläsning eller som de har läst själva. Vid samtalet får de både föra fram sina tankar om 
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texten och ta del av kamraternas tankar. Läraren bör undvika att ställa varför-frågor, eftersom 

de ofta kräver ett korrekt svar och barnen kan tappa intresset. En bra fråga är istället ’jag 

undrar’, eftersom barnet då kan ge ett friare svar utifrån sina tankar.  

 

I arbetet med barn som har läs- och skrivsvårigheter måste läraren ha förståelse för barnets 

svårigheter och vilka strategier barnet har för att hantera svårigheterna (Reid, 2005). Barn som 

har läs- och skrivsvårigheter utvecklar strategier för att klara av skolarbetet. Om läraren har de 

rätta kunskaperna behöver inte skolan köpa in färdigt material som ofta är mycket dyrt. Det 

finns många mycket bra program som tagits fram med tanke på barn som har läs- och 

skrivsvårigheter men ett problem för skolorna är att materialet är kostsamt.   

 

För att underlätta för barn som har läs- och skrivsvårigheter bör lärare arbeta både med 

barnets läs- och skrivproblem och barnets självförtroende (Druid Glentow, 2006). Erfarenhet 

visar att ”en traditionell, lärarledd, välstrukturerad undervisning är gynnsam för elever som 

har läs- och skrivsvårigheter” (Druid Glentow, 2006, s. 169). Alla berörda lärare måste ha 

vetskap om barnets svårigheter för att tillsammans kunna hjälpa barnet på bästa sätt. Vid 

lektionsplaneringen ska läraren tänka på att planera in tillräckligt med tid för uppgifterna, ge 

muntliga instruktioner och sammanfatta lektionen, och i förväg förse barnet med material så 

att det slipper att anteckna vid genomgångar. När klassen ska ha prov kan barnet erbjudas 

extra tid, möjlighet att göra provet muntligt, hjälp med läsning av frågorna och anteckning av 

svaren eller få göra provet i en lugnare miljö. Det är svårt att säga vilken inlärningsmetod som 

passar bäst för barn som har läs- och skrivsvårigheter eftersom varje barn har olika behov av 

metoder beroende på vilka svårigheter de har (Stadler, 1994). Eftersom det är vanligast med 

fonologiska svårigheter är de flesta barn dock gynnade av ljudbaserade inlärningsmetoder.  

 

För lärare är det viktigt att tänka på hur undervisningen läggs upp. Den måste kännas 

meningsfull för barnet och bör bygga både på individuella uppgifter och på gruppuppgifter 

(Nielsen, 2005). För att den ska kännas meningsfull för barnet bör läraren lägga vikt vid vad 

barnet läser och skriver om, så att innehållet är av intresse för barnet. Läraren kan berätta 

mycket istället för att barnen ska läsa sig till information. Cecilia Nielsen (2005) anser liksom 

Birgit Druid Glentow (2006) att en mer individualiserad undervisning inte gynnar barn som 

har läs- och skrivsvårigheter. Arbetsformer som till exempel PBL (problembaserat lärande) 

kan medföra problem för dessa barn.   
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Det är inte bara elevens tid i skolan som en lärare måste tänka på vid lektionsplaneringen, 

utan även att inte fler uppgifter planeras in än att barnet hinner med dem på skoltid. Ett 

problem i skolan som barn som har läs- och skrivsvårigheter upplever, är att tiden i skolan 

inte räcker för att de ska hinna göra allt som de behöver göra (Nielsen, 2005). När skoltiden 

inte räcker till så blir uppgiften antingen inte gjord eller så måste barnen använda sin fritid till 

skolarbetet, tid som de egentligen behöver för att vila upp sig och göra roliga saker på. I 

skolan tvingas de att hålla samma takt som sina klasskamrater och stressas av kamraternas 

högre arbetstempo. En del lärare lägger över delar av det pedagogiska ansvaret på hemmet när 

barnet har läs- och skrivsvårigheter. Skolan undandrar sig ansvaret (Sandström Kjellin, 2002). 

När föräldrar själva måste vara lärare för att hjälpa barnet med läsinlärningen, är det risk att 

relationen mellan barnet och föräldrarna störs. Föräldrar som lärare är ingen bra lösning 

eftersom de kanske inte har de kunskaper som behövs för att lära barnet att läsa. En del 

speciallärare visar därför föräldrar till lässvaga barn, hur de skulle göra för att hjälpa sina 

barn. 

 

En inlärningsmetod som lärare kan använda sig av när barn har läs- och skrivsvårigheter är 

Reading Recovery- programmet (Wright, 1992). Mary Clay utvecklade programmet på Nya 

Zeeland i slutet av 1970-talet. Programmet används i hela Nya Zeeland, i större delen av 

Australien och i vissa delstater i USA. Denna metod sätts in om barnet efter ett år i skolan inte 

har kommit igång som förväntat med sin läsning och skrivning. Hjälpen koncentreras på att 

barnet får träna på att läsa ett stort antal böcker och att skriva egna berättelser. I Reading 

Recovery får barnet individuell undervisning varje dag i trettio minuter av en specialutbildad 

lärare. Insatsen pågår maximalt under 20 veckor men medellängden i programmet är 15 

veckor. Barn som inte har utvecklats sin läsförmåga tillräckligt under de 20 veckorna, får efter 

den tiden specialhjälp. Barnets föräldrar uppmuntras att vara delaktiga i lästräningen och får 

tips om hur de i hemmet kan hjälpa sitt barn på bästa sätt. Undersökningar som i efterhand har 

gjorts i både USA och Nya Zeeland har visat att barn som genomgått Reading Recovery-

programmet fortfarande efter tre år håller samma nivå som sina klasskamrater. Lektionerna är 

upplagda på följande sätt: läsning av en bekant text, analys av lässtrategin, bokstavsträning, 

skrivning av en kortare text och läsning av en ny text. En del av den kritik som har riktats mot 

programmet är att det är oklart om det är den extrainsatta lärartiden eller programmet i sig 

som gör att barnens läsning utvecklas. Annan kritik har riktats mot att programmet bara 

fokuserar på det enskilda barnet. Fokus hade även kunnat riktas mot att allmänt förbättra 

undervisningsmetoderna i skolan för barn som har lässvårigheter. Reading Recovery skulle 
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enligt Frost (2002) kunna anpassas till svenska förhållanden. Det skulle kunna vara ett 

komplement till de arbetssätt som finns i skolan idag. Detta skulle kunna hjälpa barn som har 

läs- och skrivsvårigheter.  

 

Den så kallade Bornholmsmodellen är ett språkprogram som främst används i förskoleklasser, 

för att förbereda barnen inför skolans läs- och skrivinlärning (Häggström & Lundberg, 2006). 

Bornholmsmodellen växte fram ur ett projekt som Ingvar Lundberg gjorde år 1988. Projektet 

genomfördes med en försöksgrupp på ön Bornholm och en kontrollgrupp på det danska 

fastlandet. Resultatet från projektet visade att barnen i försöksgruppen hade utvecklat sin 

språkliga medvetenhet mycket mer än barnen i kontrollgruppen. Syftet med språklekarna är 

att barnets språkliga medvetenhet ska stimuleras och utvecklas. Språklekarna delas in i fem 

olika grupper: lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, stavelser och fonem. Varje 

grupp innehåller lekar av olika svårighetsgrad. Lekarna måste varieras så att barnen inte 

ledsnar. Om barnet får träna på dessa språklekar innan de börjar i skolan så blir mötet med 

skriftspråket enklare. Särskilt barn som ligger i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter, 

har stor hjälp av dessa förberedande övningar redan i förskolan. Läs- och skrivsvårigheter kan 

förebyggas med hjälp av språklekarna. 

 

 

Lärandemiljön 
Skolmiljön är viktig för barn som har läs- och skrivsvårigheter (Reid, 2005). De förknippar 

ofta skolan med misslyckanden och därför är det extra betydelsefullt för dem att de känner sig 

bekväma i skolmiljön. Skolmiljön bör vara välkomnande, varm och positiv. Klassrumsmiljön 

har även betydelse för att barnen ska kunna koncentrera sig (Nielsen, 2005). Rummets 

betydelse ökar ju större svårigheter barnet har med läsningen och skrivningen. Duktiga läsare 

störs inte av omgivningen på samma sätt som svaga läsare. Svaga läsare avskärmar sig när de 

behöver koncentrera sig, till exempel genom att sätta sig i ett hörn eller under ett bord. Om 

inte de möjligheterna finns så försöker barnet att avskärma sig genom att skapa ett rum med 

hjälp av sina armar. När barnets koncentration störs av omgivningen kan det i sin tur leda till 

att barnet stör de andra i klassrummet (Lundgren & Ohlis, 2003). Faktorer som kan störa 

barnet är till exempel fläktsystemet, blinkande lampor och ljud från korridoren eller 

skolgården. Om läraren tänker på var i klassrummet barnet placeras, kan störningsmomenten 

för barnet minskas.  
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För att skapa en bra läsinlärningsmiljö ska läraren se till att det i klassrummet finns mycket 

litteratur med varierad svårighetsgrad (Høien & Lundberg, 1999). Barnen behöver läsa olika 

slags böcker så utbudet ska bestå av faktaböcker, skönlitterära böcker och poesi. Lärare ska 

låta barnen prova på både gemensam läsning och tyst individuell läsning. För att barnen ska 

bli duktiga läsare måste de läsa mycket. Lärarens uppgift är att göra läsningen lustfylld och 

meningsfull.  

 

 

Hjälpmedel till elever med läs- och skrivsvårigheter 
Det finns många hjälpmedel som lärare kan använda för att underlätta skolarbetet för barn 

som har läs- och skrivsvårigheter. Hjälpmedlen kan vara enkla och billiga medan andra är mer 

avancerade och kostsamma. Om barnen har problem med sin handstil kan arbetsuppgifterna 

skrivas på skrivmaskin eller dator (Paulissen, 1999). Datorn hjälper inte bara barnen att skriva 

snyggt utan kan även hjälpa dem att stava rätt. De flesta barn tycker dessutom att det är 

spännande och roligt att använda datorer. Skrivprogram som kan användas på datorn är till 

exempel ordbehandlingsprogram, rättstavningsprogram, ordlistor och talsyntes (Dyslexi.info, 

u.å.). Andra hjälpmedel som lärare kan använda är bandspelare och tv:n (Paulissen, 1999). 

Om en lektion spelas in på band, kan barnet lyssna på den flera gånger. Tv:n ger barnet 

möjlighet att både använda synen och hörseln för att ta till sig informationen. Talböcker är ett 

annat hjälpmedel för barn som har läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi.info, u.å.). Talböckerna 

kan läsas in med formatet Daisy och kan då användas tillsammans med en Daisyspelare eller 

dator. En annan inspelningsform är ljudboken, vilken oftast läses in på vanliga cd-skivor. En 

skillnad mellan talböcker och ljudböcker är att ljudböckerna ofta läses in av skådespelare som 

levandegör texten med hjälp av rösten, medan talböckerna läses in rakt av som texten är. Barn 

som har problem med att titta på rätt rad när de läser kan hjälpas av att använda en läslinjal 

som bara visar en rad i taget. De som tycker att det är påfrestande att läsa svart text på vitt 

papper kan hjälpas av att texten läggs i en färgad plastficka. 

 

Iréne Dahl (1997) har genomfört en studie där hon testar taldatorn som ett pedagogiskt 

verktyg för att förbättra elevers läs- och skrivförmåga. Programmen i datorn som användes 

vid studien har hon själv designat och de är uppbyggda för att dels träna barns fonologiska 

medvetenhet och dels öka möjligheterna för barnet att själv påverka sin inlärning. Syftet med 
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programmen är att de ska användas som verktyg för barn som har läs- och skrivsvårigheter. I 

och med att barnet får mer kontroll över sin inlärningssituation blir det mer motiverad och har 

lättare att behålla koncentrationen under läsning och skrivning. När barnet arbetar med 

taldatorn kan det själv styra talhastigheten och hur många gånger det vill höra ett stycke.  

Resultaten av Dahls studie visar att den fonologiska medvetenheten ökat för de barn som 

deltog i studien, men även att barnen fått ökad förståelse för skriftspråkets användning. En 

nackdel som kom fram i projektet var att lärarnas otillräckliga kunskaper om datorer ibland 

begränsade barnens möjligheter att utnyttja taldatorn fullt ut.  

 

 

Skolans styrdokument 
I skolans styrdokument finns det riktlinjer som lärare ska följa. Vi har tittat efter vilka 

riktlinjer som finns som stöd för barn som har läs- och skrivsvårigheter. I Lpo 94 står det att 

ett av målen är att varje elev efter avslutad grundskola ”behärskar det svenska språket och kan 

lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lärarnas Riksförbund, 

2003, s. 19). Barn som har läs- och skrivsvårigheter nämns inte i klartext i skollagen 

(Madison & Johansson, 1999). De ingår i grupperna barn med behov av stöd och barn som 

har särskilda behov. Regeringen gjorde år 1995 ett tillägg i grundskoleförordningen, femte 

kapitlet, första paragrafen ”Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall ett 

åtgärdsprogram utarbetas av berörd skolpersonal. Vid utarbetandet av programmet bör 

skolpersonalen samråda med eleven och elevens vårdnadshavare” (Madison & Johansson, 

1999, s. 13). I skollagens första kapitel, andra paragrafen, står det att: ”I utbildningen skall 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (Lärarnas Riksförbund, 2003, s. 65). I Lpo 94 

framkommer det att rektorn har det övergripande ansvaret för att barn som har svårigheter ska 

få den hjälp de har rätt till (Lärarnas Riksförbund, 2003). Resurserna ska fördelas med hänsyn 

till vad läraren anser vara nödvändigt för att den enskilda elevens utveckling.  

 

 

Metod 
Genom litteraturgenomgången sökte vi svar på våra frågeställningar. Eftersom vi även ville få 

en djupare kännedom om hur arbetet med barn som har läs- och skrivsvårigheter fungerar ute 

i skolorna, har vi gjort intervjuer med två lärare i förskolan, fyra lärare, en speciallärare och 

två vuxna som har läs- och skrivsvårigheter. Intervjuerna med de vuxna personerna som har 
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läs- och skrivsvårigheter gjorde vi för att få tips om vad deras lärare enligt dem gjorde bra och 

vad de gjorde mindre bra. Efter intervjuerna sammanställde vi dem och analyserade dem 

utifrån informationen vi fått fram. Vi jämförde det som stod i litteraturen med de resultat som 

vi fått fram genom våra intervjuer.   

 

 

Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod använder forskare när de vill få vetskap om vilka erfarenheter och 

uppfattningar som människor har i ett visst ämne, istället för de förklaringar som 

naturvetenskapen har. Kvalitativa metoder har som forskningsmetod kritiserats för att inte 

vara vetenskapliga (Kvale, 1997). Metoden kan ge tänkvärda resultat men det går inte att 

bevisa något eller generalisera, eftersom för få personer deltar i studien. Den kvalitativa 

metodens styrka är att den går på djupet och forskaren får en god inblick ämnet.  

 

Vi har gjort kvalitativa intervjuer i vår undersökning om vilka erfarenheter lärare har av barn 

som har läs- och skrivsvårigheter, men också vilka erfarenheter vuxna har av sina läs- och 

skrivsvårigheter från sin skoltid. Kvalitativa intervjuer är som ett samtal, inte att den ene 

ställer frågor och den andra svarar (Warren, 2001). Syftet med intervjuerna var att få reda på 

intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar utifrån våra frågeställningar. Frågorna i 

kvalitativa intervjuer ska ställas på ett sätt så att den som intervjuas lockas att berätta om sina 

livserfarenheter. Vid intervjuerna observerar forskaren vad den intervjuade säger, dess 

kroppsspråk och vilka verktyg personen använder. Frågeställningen utgår från att den som 

intervjuar vill förstå eller hitta mönster, den handlar inte, som i kvantitativa intervjuer, om att 

mäta antal eller frekvenser (Trost, 2005).  

 

 

Etiska principer 
Personerna som vi ville intervjua kontaktade vi via telefon, personligt möte eller mejl. När vi 

frågade dem om de kunde ställa upp på en intervju informerade vi dem om studiens syfte och 

innehåll (Stukát, 2005). Vi informerade dem muntligt om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst under intervjun kunde avbryta om de ville. De fick även information om att 

deras personuppgifter skulle hanteras konfidentiellt, att ingen utomstående får tillgång till 
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materialet. Vid våra utskrifter av intervjuerna ändrade vi direkt alla namn och platser som 

namngavs under intervjuerna.  

 

 

Vår intervjustudie 

Vi har gjort nio intervjuer, fyra respektive fem intervjuer var. Intervjupersonerna är två lärare 

i förskolan, fyra lärare, en speciallärare och två vuxna som har läs- och skrivsvårigheter.  

Intervjuerna gjorde vi var för sig eftersom den intervjuade annars kan känna sig i underläge 

om två personer intervjuar (Trost, 2005). Det kan vara en fördel för forskarna att vara två 

intervjuare eftersom två personer kan uppfatta informationen på olika sätt. Vi bedömde att de 

intervjuade skulle ha lättare att prata om vi var ensamma vid intervjutillfället. En faktor som 

är viktig för en forskare är att ta hänsyn till är på vilken plats intervjun ska göras (Trost, 

2005). Den intervjuade kan känna sig i underläge om intervjun görs på forskarens 

hemmaplan. Platsen för intervjun bör vara ostörd och det är viktigt att den intervjuade känner 

sig trygg i miljön. Våra intervjuer har genomförts i olika miljöer. Vi har i första hand försökt 

att göra intervjuerna i miljöer där den intervjuade känner sig bekväm. Vår tanke var att om vi 

genomförde intervjuerna på deras arbetsplatser, hade personerna även möjligheter att 

eventuellt visa oss hjälpmedel och material. Fem av intervjuerna har vi gjort på lärarnas 

arbetsplatser. Två av intervjuerna har genomförts i hemmiljö, varav en var en telefonintervju, 

och två intervjuer gjordes i universitetets lokaler. 

 

Som det framkom i vår begreppsbeskrivning är dyslexi en form av läs- och skrivsvårighet. 

Forskaren Margareta Sandström Kjellin (2002) har i en undersökning kommit fram till att 

lärare hellre använder begreppet ’läs- och skrivsvårigheter’ än begreppet ’dyslexi’. Vi har 

därför i våra intervjuer valt att i första hand använda begreppet läs- och skrivsvårigheter, för 

att de intervjuade personerna inte ska känna sig obekväma med vårt språk. I övrigt när det 

gällde språket försökte vi följa Trosts (2005) råd att använda ett så enkelt och tydligt språk 

som möjligt.   

 

Intervjuerna vi gjorde var som ett vanligt samtal. Huvudfrågan som vi hade med oss ut till de 

intervjuade lärarna var: Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter? Vi hade även några så kallade stickord med oss när vi gjorde intervjuerna, 

ord som forskaren vill att intervjun ska omfattas av (Ryen, 2004). Det ska inte vara 
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färdigformulerade frågor utan bara ord som forskaren kan bocka av att de har tagits upp i 

intervjun. Stickorden var svårigheter, dyslexi, handlingsplan, föräldrar, fortbildning, 

pojkar/flickor och identifiering. När det kändes naturligt lade vi in stickorden i samtalet. 

Personerna med läs- och skrivsvårigheter fick frågan: Vilka är dina erfarenheter av läs- och 

skrivsvårigheter? Till de intervjuerna hade vi inte förberett några stickord utan ställde 

följdfrågor på det som den intervjuade valde att berätta.   

 

En fråga som vi var tvungna att ta ställning till innan vi började med intervjuerna var om vi 

skulle spela in dem på band eller inte. Det finns både fördelar och nackdelar med att spela in 

intervjuer (Trost, 2005). Fördelen är att forskaren slipper att anteckna svaren under intervjun 

och därmed riskera att missa viktig information. På en bandinspelning går det dessutom i 

efterhand att lyssna på tonfall och eventuella tveksamheter. Nackdelar med bandinspelningar 

är att många personer blir besvärade av att spelas in på band och att det tar mycket tid att 

skriva ut intervjun efteråt. Det kan vara svårt för forskaren att lyssna uppmärksamt på den 

som intervjuas när läsliga anteckningar samtidigt måste skrivas (Ryen, 2004). En risk med att 

använda bandspelare är att tekniken kan krångla och batterier kan ta slut. Om forskaren då har 

litat på bandspelaren kan det i slutänden innebära att hon står utan både anteckningar och 

bandinspelning, och måste lita på de minnen som finns från intervjun. Vi tyckte att fördelarna 

övervägde nackdelarna. Vi valde därför att spela in våra intervjuer, givetvis efter att först ha 

frågat de intervjuade om lov. Av de nio intervjuade var det en person som sade nej till 

bandinspelning. Under den intervjun fördes anteckningar som direkt efteråt sammanställdes.  

 

 

Urval 
När en forskare väljer ut vilka personer som ska intervjuas bör han/hon försöka att variera sitt 

urval (Ryen, 2004). En risk vid kvalitativa intervjuer är att forskaren väljer ett för snävt 

undersökningsfält. För att få ett brett undersökningsfält har vi gjort intervjuer med lärare i 

förskolan och lärare som arbetar med barn i olika åldrar. Två av de intervjuade lärarna arbetar 

idag i år 4-6, två av dem arbetar i år 1-3 medan två arbetar i förskolan. Vi har även intervjuat 

en speciallärare för att få hennes syn på arbetet med barn som har läs- och skrivsvårigheter. 

Tre tillfrågade lärare hade inte tid att ställa upp på intervjuer. Eftersom olika skolor kan arbeta 

på olika sätt har vi intervjuat personer från fyra skolor och en förskola. När vi gjorde vårt 

urval tog vi även hänsyn till hur länge personerna varit verksamma inom skolan. De 
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intervjuade lärarnas erfarenheter av läraryrket varierar från fem till fyrtio år. Vi har intervjuat 

en manlig lärare och sex kvinnliga. Eftersom det här arbetet handlar om hur individerna 

arbetar med barn som har läs- och skrivsvårigheter, har vi inte aktivt försökt att få en balans 

mellan kvinnor och män bland våra intervjupersoner. Våra intervjupersoner som har läs- och 

skrivsvårigheter är en man och en kvinna. Kontakten med intervjupersonerna har vi fått 

genom att vi visste vilka de var sedan tidigare. 

 

 

Bearbetning av material 
Arbetet med intervjuerna kan delas in i tre steg: insamling, analys och tolkning (Trost, 2005). 

Analysen görs genom att forskaren går igenom materialet, läser eller lyssnar på det, för att 

sedan fundera över vilken information som framkommit genom intervjuerna. Det finns inte 

några direkta ramar för hur kvalitativa intervjuer ska analyseras, utan forskaren måste 

använda sin fantasi och kreativitet när materialet ska analyseras.  

 

Kvale (1997) skriver att det blir lättare att analysera intervjumaterialet om det först skrivs ut. 

Själva utskriften av materialet är första steget i analysen. Vi har själva efter våra intervjuer 

transkriberat materialet. Utskrifterna gjordes ordagrant för att den skribent som inte var med 

under intervjun skulle få full insyn i materialet och därmed kunna se sammanhanget. Vid 

intervjuerna måste de intervjuade personerna kunna vara konfidentiella (Trost, 2005). När vi 

skrev ut våra intervjuer tog vi därför bort namn på personer och platser. Sammanlagt blev 

utskrifterna från intervjuerna femtioåtta sidor text med enkelt radavstånd. När vi läst igenom 

transkriberingarna gjorde vi en sammanställning av varje intervju. Intervjun som inte spelades 

in på band sammanställdes utifrån anteckningarna som gjordes under intervjun. Från 

sammanställningarna delade vi sedan in materialet i delar utifrån våra frågeställningar. Varje 

del delade vi sedan in i kategorier. Till sist gjorde vi en sammanfattande analys där vi anknöt 

till den litteratur och forskning vi bearbetat i vår litteraturstudie.    

 

 

Resultatets tillförlitlighet 
Samtliga lärare som vi har intervjuat är verksamma inom samma kommun. Vi är medvetna 

om att vi hade kunnat få andra infallsvinklar om vi intervjuat lärare från olika kommuner, 

eftersom de kommunala budgetarna och ramarna kan se olika ut i olika kommuner. Vårt 

 19



resultat visar endast på vad våra nio intervjupersoner har för tankar och åsikter om ämnet. När 

en forskare analyserar sitt material bör han/hon tänka på om miljön för intervjun kan ha 

påverkat resultatet (Trost, 2005). Det som kan ha påverkat vårt resultat är att 

intervjupersonerna kan ha stressats av bandspelaren. I en av intervjuerna blev det dessutom ett 

längre avbrott som kan ha påverkat intervjuresultatet.  

 

 

Metoddiskussion 
Transkriberingarna vi gjorde upplevde vi som mycket tidskrävande. I efterhand när vi skulle 

analysera materialet insåg vi hur mycket transkriberingarna gav oss i form av nya tankar. 

Problematiken med att använda en så öppen frågeställning som vi gjorde är att 

intervjupersonerna kan ha påverkat oss, vilket både kan vara positivt och negativt. Problemet 

blev att samtidigt som vi ville förstå deras tankar, så måste vi kunna distansera oss från 

informationen. På så sätt var det värdefullt att ha intervjuerna inspelade på band och att efter 

transkriberingarna kunna läsa texten på ett lite mer distanserat sätt. Vi var inte riktigt beredda 

på med vilken kraft materialet från intervjuerna med personerna som har läs- och 

skrivsvårigheter skulle påverka oss känslomässigt. Det var då vi insåg att lärarens 

förhållningssätt och attityd var mycket viktiga i arbetet med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Vi gjorde intervjuer med lärare i förskolan och lärare från olika skolor. Vi tror att det gjorde 

att vi fick variation i svaren. Att intervjupersonerna fick välja plats för intervjun tror vi bidrog 

till att de hade lättare att prata, eftersom de kände sig trygga i miljön. Orsaken till att tre lärare 

inte hade tid för intervju tror vi beror på att det var en hektisk tid i skolan med bland annat 

Alla hjärtans dag, sportlov och utvecklingssamtal.  

 

 

Resultat  
Presentationen av resultatet från våra intervjuer har vi delat in utifrån våra frågeställningar; 

hur lärare kan upptäcka att barn har läs- och skrivsvårigheter och hur lärare kan arbeta med 

barn som har läs- och skrivsvårigheter och vilka hjälpmedel de använder. De olika delarna har 

vi delat in i kategorier utifrån den information som lärarna har delgivit oss i intervjuerna. I 

varje kategori har vi kursiverat nyckelorden. Efter kategorierna redovisar vi upplevelser, 
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tankar eller önskemål från de intervjuade personerna som har läs- och skrivsvårigheter. Deras 

erfarenheter vi tror kan vara ett stöd för lärare i arbetet med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Alla de intervjuade personerna har i resultatdelen fått fingerade namn. I 

resultatdelen presenteras resultatet från våra intervjuer. Senare i analysdelen jämför vi våra 

intervjuresultat med litteraturen.  

 

 

Hur lärare kan upptäcka att barn har läs- och skrivsvårigheter 

I avdelningen hur lärare kan upptäcka att barn har läs- och skrivsvårigheter har vi funnit sex 

kategorier: motorik, barnets språk, sociala faktorer, läsning, test för att identifiera läs- och 

skrivsvårigheter och vid överlämning från barnets tidigare lärare. 

 

 

Barnets språk 

I förskolan svarade de intervjuade lärarna att de direkt märker på språket hur ett barn ligger 

till i sin språkutveckling. Det märks främst på barnets uttal och ordförståelse. När de äter 

tillsammans med barnen kan de till exempel lägga märke till att en del barn inte vet vad maten 

de äter heter. När lärarna i förskolan upptäcker att ett barn har problem med språket så 

kontaktar de barnets föräldrar. I samråd med föräldrarna tar de sedan beslut om talpedagog 

ska kontaktas. I förskolan ser de kopplingar mellan barns språk och deras motorik.  

 

 

Motorik 
De intervjuade lärarna sade att ett sätt som barns språkproblem visar sig på är genom barnets 

motorik. De menade att både problem med motoriken och språket kan leda till framtida läs- 

och skrivsvårigheter. Problem med motoriken går enligt lärarna i förskolan att se på barnen 

redan från spädbarnsåldern genom jämförelser med olika rörelsescheman. Hur tidigt 

motorikproblemen går att upptäcka beror på hur grava störningar som barnet har, en svår 

störning kan upptäckas tidigt medan en liten störning oftast upptäcks senare. Om barn missar 

någon del i den motoriska utvecklingen kan det enligt dem i framtiden leda till svårigheter när 

barnen ska lära sig att läsa och skriva. 
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Har du en språklig försening så har du oftast något problem med motoriken också, att det fattas 
någonting eller att man är lite stel. Så oftast kan man se att det går ihop. (Britta) 

 

Enligt en av de intervjuade lärarna i skolans år 4-6, misstolkas ibland problem med motoriken 

som att barnet är omoget. Hon menade att motorikproblem inte har med omognad att göra. 

 
Motoriskt säger ju vissa att det handlar om att barnen inte är mogna än, att motoriken sitter där. (Jessica) 

 

Den intervjuade specialläraren har aldrig sett några kopplingar mellan barnets motorik och 

läs- och skrivsvårigheter. 

 
Jag har läst om det men inte kunnat se sådana direkta kopplingar på de barn som jag har haft. (Lena) 

 

 

Sociala faktorer 
Enligt två av de intervjuade lärarna är barnets humör en faktor som ibland påverkar 

inlärningsförmågan. Om barnet har svårt för att behärska sitt humör kan allt bli kaos och 

barnet får svårt att reda ut situationen. De här problemen visar sig både i förskolan och i 

skolan. Ett tecken som en av lärarna är uppmärksam på är om ett barn aldrig frågar. När hon 

frågar hur det går svarar barnet ”det går bra”. Hon tror att barnet skäms för sina problem och 

vill vara henne till lags. När klassen har prov brukar det sedan visa sig att barnet har problem. 

Andra barn gör tvärtom, de talar tydligt om att de inte förstår och att de behöver hjälp. Vissa 

barn kan upptäckas genom att de alltid har ursäkter att komma med som svar på varför de inte 

arbetar. De vässar till exempel pennan, letar efter boken eller har stökigt i sitt skåp. Då går en 

del av lektionen åt till att göra andra saker och i och med det så slipper de arbeta med 

böckerna. 

 
Det är mera koncentrationssvårigheter – att de liksom aldrig kommer igång. Tjatter, tjatter med grannen, 
gör sig lite rolig och hittar inte det ena eller det andra och får liksom aldrig någon start. (Jessica) 

 

Hon tror att varje barn har sin egen metod för att antingen dölja eller visa sitt problem. En 

annan av de intervjuade lärarna tror att sociala orsaker till läs- och skrivsvårigheter är 

vanligare än dyslexi. 
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Läsning 
Innan barnen börjar i första klass besöker en av lärarna barnen i förskoleklassen. Då testar 

läraren vad barnen kan om bokstävernas namn, ljud och form. När barnen börjar skolan kan 

hon upptäcka att barnet har svårigheter genom att de blandar ihop och förväxlar bokstäver. 

Bokstäverna som förväxlas ligger ofta nära varandra både ljud- och utseendemässigt, till 

exempel b – d och g – k. Barnet har svårt att läsa och koda ihop de olika bokstäverna. En 

annan av lärarna anser att lärare bör vara uppmärksamma på om barnet stannar upp i sin 

läsutveckling och de andra barnen i klassen drar ifrån. Barnen kan även ha problem med 

läsförståelsen. Det kan vara lätt att som lärare luras eftersom det hörs att barnen läser. En av 

de intervjuade lärarna sa att en del barn läser utan att förstå innebörden i texten. 

 
 De läser som papegojor liksom, men har inte riktigt förstått vad de läst. (Christer) 

 

Lärarna menar att när barnet läser och det låter mekaniskt och tomt bör läsförståelsen 

kontrolleras. En svårighet enligt dem när det gäller att kontrollera läsförståelsen är att inte 

ställa ledande frågor på innehållet. Ett annat sätt som svårigheterna kan visa sig på är att 

barnet läser knackigt, fast då kan barnet ha förstått vad det har läst. 

 

 

Test för att identifiera läs- och skrivsvårigheter 

Den intervjuade specialläraren börjar med att kontakta skolhälsovården för att se att barnets 

problem inte har med hörsel eller syn att gör. Ett mätinstrument som enligt henne alla skolor i 

Sverige använder är de nationella proven. Med hjälp av de nationella proven kan lärare få 

kännedom om barnens läsförståelse. Ett test som användes på tre av skolorna var ITPA-testet 

(Illinois Test of Psycholinguistic Abilities). Enligt lärarna visar ITPA-testet vilken sorts 

svårighet barnet har, om barnet behöver auditiv, visuell eller motorisk träning. Testet visar 

även om barnet har problem med korttidsminnet. Ett annat sätt att testa hur barn ligger till i 

läsutvecklingen är att använda LUS (läsutvecklingsschema). I LUS bör barnen ha nått en viss 

nivå vid varje test och om barnen inte når upp till den nivån så behöver extra insatser sättas in. 

Alla barnen testas en gång per termin. De tester som specialläraren gör med alla barn finns i 

tabell 1.   
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Speciallärarens tester av barnen 
Förskoleklass Språkmognadstest 
År 1 Bokstavskunskap, tyst läsning, läsförståelse och diktamen 
År 2 Test av ordkedjor (kommunalt beslut) 
År 3 DLS (diagnosiskt läs- och skrivmaterial) eller Vilken bild är rätt? 
År 4 Nya DLS, läshastighet och rättstavning 
År 5 Nationella prov 
År 6 Läsförståelse och rättstavning 

Tabell 1. Speciallärarens tester (Lena) 
 

Vid överlämning från barnets tidigare lärare 
Lärarna får vetskap om att ett barn har läs- och skrivsvårigheter genom information från lärare 

som tidigare arbetat med barnet. De intervjuade lärarna hade olika åsikter om hur mycket 

information de ville ha om barnet vid överlämningar. En av dem sade att han ville skapa en 

egen uppfattning om barnen innan han fick information från tidigare lärare. Om han efter en 

tid upptäcker något konstigt med barnet så tittar han i anteckningarna han fått från den andra 

läraren. Han menar att barnen kan mogna över sommarlovet och deras svårigheter kan ha växt 

bort. En annan av lärarna ville vid överlämningar veta så mycket som möjligt om barnens 

svårigheter så att hon kan arbeta med rätt metod från början. 

 
Deras tid i skolan är så himla kort så det gäller att köra på med rätt metod så fort som möjligt. (Jessica) 

 

Lärarna på förskolan sade att de givetvis informerar om barnens svårigheter vid 

överlämningar. 

 

 

Vuxnas syn på sina läs- och skrivsvårighet som barn  
I skolan gjorde Fredrik och Martina allt de kunde för att dölja sina läs- och skrivsvårigheter. 

De ville inte att någon skulle upptäcka hur svårt de hade. Fredrik läste bara baksidorna på 

biblioteksböcker och lurade omgivningen att han faktiskt hade läst boken, men 

bokrecensioner skrev han genom att byta ut några av orden på bokens baksida. Hans strategi 

var att hålla en låg profil i skolan.  

 
Man var otroligt vänlig i skolan, man kunde inte vara elak. Man var nästan inställsam mot lärarna, sade vad 
de ville höra och bråkade inte, för bråkade man då kunde det upptäckas. (Fredrik) 
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Han försökte under skoltiden att hitta vägar för att lura lärarna och sina föräldrar. I efterhand 

har han insett att den han lurade mest var sig själv. 

 

Martina ville inte att någon skulle se när hon läste eller skrev. När klassen hade högläsning 

försökte hon gömma sig bakom bänklocket eller gå på toaletten så att hennes lärare skulle 

hoppa över henne. Hon beskrev det så här: 

 
Jag försökte ju skriva i smyg. Läsningen var ju samma sak, jag ville inte att någon skulle se vad jag läste. 
På biblioteket lånade jag väldigt små och korta böcker med stor text och liten textmängd, och det var ju 
väldigt pinsamt och det var väldigt genant. Jag försökte gömma boken så mycket som möjligt, jag kunde 
stoppa ner huvudet i bänken och lägga locket på huvudet för att verkligen stänga in mig så att ingen 
skulle se. (Martina) 

 

 

Sammanfattning 
De intervjuade lärarna uppgav många tecken som lärare kan titta efter för att uppmärksamma 

att barn har läs- och skrivsvårigheter. Lärarna i förskolan tycker att de genom barnets språk 

och motorik ser vilka barn som ligger i riskzonen för att få svårigheter med läsningen och 

skrivningen. Både i förskolan och skolan bör lärare vara uppmärksamma på barnets beteende, 

för att upptäcka eventuella svårigheter. Den intervjuade specialläraren gör läs- och skrivtester 

med alla barn varje år, så barn med dessa problem borde fastna i kontrollerna. Vid läsning blir 

det ganska tydligt för läraren att barnet har problem. Svårigheten är här barnen som läser bra, 

men inte förstår vad de läser. Det visade sig att det var individuellt hur mycket information 

lärarna i förväg ville ha om barnen. Information om barnen har både för- och nackdelar. Att 

upptäcka att ett barn har läs- och skrivsvårigheter tyckte inte någon av de intervjuade lärarna 

var något problem. Våra intervjupersoner som har läs- och skrivsvårigheter gjorde allt de 

kunde för att dölja sina problem, så att ingen skulle upptäcka dem.  

  

 

Hur lärare kan arbeta med barn som har läs- och skrivsvårigheter. 

I den del av intervjumaterialet som tar upp hur lärare kan arbeta med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter, har vi funnit sex kategorier. Kategorierna är motoriken, språket, läsning och 

skrivning, undervisningsformer, barnets placering i klassrummet och samarbete med 

speciallärare och talpedagog. Det var bara en av lärarna som tyckte att arbetet med barnet 

underlättades om det fanns en diagnos på barnet, eftersom hon då fick veta var insatserna 
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skulle sättas in. De andra lärarna var mer tveksamma till diagnoser eftersom de tyckte att 

barnet fick en stämpel som de ska leva med resten av sitt liv.  

 

 

Motoriken  
En av de intervjuade lärarna sade att en viktig del i barns utveckling är rörelse. På förskolan 

arbetar de med rörelselekar och använder rörelseband för att stimulera barnens motoriska 

utveckling. Det finns olika rörelseprogram som de arbetar efter om ett barn har dålig kontroll 

på motoriken. För att se vilka motoriska problem som barnet har så börjar de från början 

genom att bland annat låta barnet krypa, åla och stå på ett ben.  

 
Missar man det här med att krypa och åla när man är liten och aldrig får den träningen, så tror jag och fler 
med mig, att det senare kan leda till läs- och skrivsvårigheter. (Britta) 

 

För de barn som har problem med språket finns rörelser för ansiktet och munnen.    

 

 

Språket 
På förskolan arbetar lärarna mycket med barnens språk. Övningarna de gör bygger på rim, 

ramsor och klappramsor. Syftet med övningarna är att stimulera barnets språkutveckling. Om 

ett barn ligger efter i den sociala utvecklingen får läraren börja om från början med en del av 

språkträningen. Ett exempel på hur de arbetar är att de säger till barnet  

 
Här får du bollen. (Greta)  

 

när de räcker över en boll till barnet. Vid större svårigheter så kontaktar de en logoped eller 

barnavårdscentralen. En fördel med att kontakta en logoped är att lärarna få hjälp med vilka 

övningar som är bra för det enskilda barnet.  

 

Vi vill helst ha ifrån logopeden ett träningsprogram för att då är det ju lättare för oss att träna. (Greta) 
 

En annan viktig uppgift som lärarna i förskolan anser att de har för att träna barnets språk, är 

att läsa sagor för barnen. 
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Läsning och skrivning 
Att läsning och skrivning är en viktig del i lärarnas arbete framkom i alla intervjuerna.  

 
Det här är ju prioritet nummer ett i skolan, att lära sig att läsa. Läsa, skriva, räkna och engelska, det går ju 
den gången. (Christer) 

 

Han anser att lärarens viktigaste uppgift är att hålla uppe elevens intresse för att läsa och att 

eleven tycker att det är roligt. Det gäller att hitta böcker, tidningar eller andra texter som 

barnet är intresserat av och vill läsa. Vid styrd läsning försöker lärarna hitta enklare versioner 

av de böcker som de andra barnen i klassen läser, anpassa materialet till elevens nivå.  

 
Allt arbetsmaterial till det här barnet måste vara anpassat till en nivå som det klarar av. Om vi har en 
läsebok som är alldeles för svår så får ju inte det barnet den boken att läsa, utan barnet får ju en lättläst bok, 
anpassad för att barnet ska klara av att göra läxan. (Carina) 

 

Att läsförståelsen är viktig tycker alla lärarna. För att arbeta med barnens läsförståelse så 

använder en av lärarna texter med kontrollfrågor som barnet måste ha förstått texten för att 

kunna svara på. En annan av lärarna anser att boksamtal är mycket viktigt för att arbeta med 

barnets läsförståelse.  

 
Sen är ju boksamtal jätteviktigt. Boksamtal kan man ha även med de som har svårt att läsa, om man har en 
enkel text. (Carina) 

 

När barn har stora svårigheter med att skriva brukar en av lärarna låta barnet diktera vad hon 

ska skriva i barnets bok och sedan får barnet skriva av det som läraren har skrivit. Hon sade 

även att läsandet och skrivandet hör ihop.  

 
Allting hänger ihop – läsande, skrivande, allt man gör hänger ihop. Man får inte glömma skrivandet heller, 
bara för att ett barn inte kan läsa så behöver det ändå öva sig på att skriva. (Carina) 

 

En annan av lärarna ansåg att för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt måste lärare lära sig så 

mycket som möjligt om olika läsinlärningsmetoder.  

 
Man skall försöka att jobba från den ena metoden till den andra för att se vad som passar varje barn bäst. 
För det är inte en metod som passar alla barn i en klass utan det gäller att kunna så mycket som möjligt så 
att man kan söka sig fram till den metod som är bäst för varje elev.  (Stina)  

 

Reading Recovery och Kiwimetoden är läsinlärningsmetoder som under en av intervjuerna 

framkom som bra särskilt för barn som har läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren sa att 
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lärare måste komma ihåg att barnet behöver hjälp i alla ämnen, speciellt att barnet får läshjälp 

i matematiken. 

 

 

Undervisningsformer 
Det är inte bara viktigt vilket material som läraren presenterar utan även hur det visas. Barn 

ska, enligt en av lärarna, till exempel i historia egentligen inte behöva läsa för att vara 

godkänd. Undervisningen måste läggas upp så att barnen kan ta in informationen på olika 

sätt.  

 
Nu gäller det att nå fram på alla vägar in. Man visar bilder, man visar filmer, man pratar och försöker att 
göra det levande på alla möjliga sätt. Inte bara läsa högt, tråkigt, rakt upp genom boken så att säga, för då 
tappar man massor. (Christer)  

.  

 

Barnets placering i klassrummet 
Var i klassrummet barnet sitter är också något som enligt en av lärarna kan påverka hur 

mycket det kan lära sig. Ett barn som har problem med hörseln bör till exempel inte sitta nära 

fläkten medan ett barn som har problem med det visuella kanske inte ska sitta vid fönstret.  

 
Klarar det här barnet av att sitta vid fönstret eller vid fläkten där det låter? (Jessica) 

 

Lärarna tar även hänsyn till vilka barn som kan sitta tillsammans och om ett barn kanske 

ibland behöver stå upp 

 

 

Samarbete med speciallärare eller talpedagoger. 
Under intervjuerna framkom att lärarna i skolorna samarbetar med speciallärare och 

talpedagoger när ett barn har läs- och skrivsvårigheter. Från specialläraren och talpedagogen 

kan de få tips och övningar som kan underlätta arbetet för barn som har svårigheter. Barnet 

får även enskild undervisning av specialläraren eller talpedagogen.  

 
Vi kan ha extra lästräning med det barnet. Det kanske inte räcker med att lyssna på barnet 1-2 gånger per 
vecka som man gör som klasslärare och då får barnet gå till specialläraren. (Carina) 
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En av de intervjuade lärarna som arbetar i år 1-3 hade inte tillgång till speciallärare förrän i år 

3. Skolledningen anser att det finns så mycket personal i klassen att klassläraren själv ska 

hinna med de arbetsuppgifterna. På en annan skola var insatserna störst i år 1-3. När 

specialläraren blir sjuk, så ersätts hon sällan av vikarie. 

 

 

Vuxnas syn på sina läs- och skrivsvårigheter som barn 
Fredrik tyckte att det var roligt att lära sig saker så hans strategi blev att lyssna på vad lärarna 

sade. På mellanstadiet tyckte han att den strategin fungerade men på högstadiet förväntade sig 

lärarna att eleverna även skulle läsa sig till en del information. När de skulle läsa på 

lektionerna så hann han inte med eftersom han läste mycket långsamt. Ett moment som han 

saknade i skolan var att få skriva vanliga ord upprepade gånger. Om han fått träna på att 

skriva ord på samma sätt som de skrev bokstäverna i första klass, så hade han lärt sig fler 

ordbilder, vilket i sin tur hade underlättat hans läsning. 

 
Att få nöta in sådana här ord som du använder väldigt ofta. Det tror jag skulle hjälpa. (Fredrik) 

 

För att få större förståelse för en text tycker han att det är bra att få möjlighet att diskutera 

texten som han läst. Han tycker att det är mycket viktigt att barn får hjälp med sina läs- och 

skrivsvårigheter redan i år 1-3, eftersom det annars är stor risk att barnen kommer efter i 

skolan. Av egen erfarenhet säger han att det är svårt att komma ikapp sina klasskamrater när 

man väl har börjat komma efter. Dessutom menade han att arbetstempot höjs i fyran och 

större krav ställs på eleverna. 

 

Martinas lärare använde inte arbetssätt som passade henne. För Martina hade det varit bra om 

barnen jobbat med individuella arbetsplaner.  

 
Jag upplevde hela tiden en press för att alla skulle vara på samma sida samtidigt ungefär. (Martina)  

 

Det hade inte blivit lika tydligt att hon låg sist i alla ämnen om barnen arbetat med olika 

uppgifter. Hon önskar även att lärarna hade pratat med klassen om att barn är bra på olika 

saker, för att öka förståelsen från klasskamraterna.  

 
Alla är inte bra på allt och det är inget fel att vara dålig på någonting. (Martina) 

 

 29



Hon tycker även att lärare ska lyssna mer och försöka förstå varför barn säger att de inte kan 

eller inte vill. Att be om hjälp är inte alltid så lätt för barnet.  

 
Att säga att jag behöver hjälp det kan vara jättesvårt därför att när jag säger de orden så säger jag samtidigt 
jag är dålig för jag kan inte det här.  (Martina) 

 

 

Sammanfattning 
Lärarna i förskolan börjar med hjälp av språklekar att förbereda barnen inför mötet 

skriftspråket när de börjar skolan. I förskolan arbetade de med språkträning och 

motorikövningar som involverade hela kroppen. Lärarna i skolorna hade olika sätt att arbeta 

med barnen. Det var bara en av dem som sa att han medvetet varierade undervisningen för att 

underlätta för barn med svårigheter. Två av lärarna ansåg att det var viktigt med kunskap om 

olika läsinlärningsmetoder för att kunna hitta den metod som passar barnet bäst. Alla de 

intervjuade lärarna upplevde att det är en viktig uppgift för dem, att hålla uppe barnets 

intresse för läsningen. Vi upptäckte att det var väldigt olika mellan skolorna när speciallärare 

kopplades in för att arbeta med barnen. På en av skolorna kunde barnen få hjälp av 

speciallärare först från år 3 medan barnen på en annan skola fick mest hjälp i år 1-3. Det är 

inte bara barnen som får hjälp av specialläraren och talpedagogen, utan läraren själv kan få 

råd om hur arbetet med barnet ska organiseras. Enligt Martina är lärarnas förhållningssätt 

också en viktig faktor för dessa barn. Enligt henne måste lärare fundera på varför ett barn 

beter sig på ett visst sätt och hur de bemöter barnen.  

  

 

Hjälpmedel som lärarna använder 

Lärarna i förskolan har inte några hjälpmedel i arbetet med barnen. För att hjälpa barnen på 

bästa sätt satsar de på kurser, handledning och kompetensutveckling. Den extra hjälp som 

barnen kan få är träning hos talpedagog. Alla lärarna utom en tycker att det är mycket svårt att 

få ut tekniska hjälpmedel till barnen. På deras skolor finns det inte tillräckligt med resurser för 

att köpa in hjälpmedel. En del av skolorna hade inte tillgång till en dator i klassrummet och de 

datorer som fanns var gamla.  

 
Tyvärr så kostar allt så mycket pengar att skolorna inte kan hålla sig uppdaterade. (Stina) 
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En av lärarna menar att barn som har svårigheter kan komma i kläm när skolan inte har råd att 

köpa in hjälpmedel.  

 
Det är ju inte barnen det är fel på utan det handlar ju om att de metoder som finns att tillgå inte passar för 
dem. (Jessica)  

 

De har dock möjligheter att låna en del hjälpmedel från kommunens hjälpmedelscentral, men 

de lånen är tidsbegränsade vilket kan innebära en del problem. En av de intervjuade lärarna 

ansåg dock att det ibland var bättre att låna datorprogram än att köpa, eftersom hon på det 

sättet både kan leta sig fram till vilket program som passar bäst för barnet och variera 

programmen. Lärarnas information om hjälpmedel har vi delat in i sex kategorier: anpassade 

läromedel och böcker, datorer, spel, kort, kopiator och linjal.  

 

 

Anpassade läromedel och böcker 
Enligt två av lärarna finns de flesta läromedel som används i år 4-6 finns inlästa på cd-skivor 

så att barnen kan lyssna på dem istället för att läsa.  

 
Framför allt på mellanstadiet så är nästan alla böcker inspelade på band idag, så man kan köpa och lyssna 
på. Det är ju jättebra. Har man ett barn i fyran femman som har historia som måste läsa igenom ett stycke 
och det inte går så kan man ju lyssna på den texten. (Carina) 

 

Daisyspelare som används för att spela upp skivorna är mycket dyra, så det är inte vanligt att 

barnen på de intervjuade lärarnas skolor får tillgång till det. Det finns möjligheter att låna 

Daisyspelare på hjälpmedelscentralen men det rör sig då om en kortare period. Till barn som 

har grava läs- och skrivsvårigheter sade de att skolan kan köpa in Daisyspelare. Bokserien 

Ärtan-Pärtan böckerna är bra att använda för att träna upp barns läsförståelse. I övrigt försöker 

lärarna att hitta enkla böcker som är anpassade till barnets nivå.  

 

. 

Datorer 
Datorn är ett hjälpmedel som används på flera olika sätt för barn som har läs- och 

skrivsvårigheter.  

 
Har man svårt att skriva då tycker jag att man jättegärna får använda sig mer av datorer om det finns 
tillgängligt.  (Jessica) 
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För en av lärarna är en bärbar dator ett hjälpmedel för att variera undervisningen. Han menar 

att en del barn har lättare att lära sig när de får se eller höra informationen. Med en bärbar 

dator har han möjligheter att visa filmer eller tv-program. Han låter även barnen vid 

redovisningar använda datorn.  

 
Jag är så glad att jag äntligen har fått en bärbar dator här och kan visa med storbilder och så här. (Christer) 

 

Enligt två av de intervjuade lärarna finns det många bra datorprogram som de kan använda i 

undervisningen. De anser även att en fördel med datorprogrammen är att barnen dessutom 

tycker att de är roliga. Programmen kan vara uppbyggda som äventyrsvärldar där barnen ska 

leta efter ord och programmen kan vara både roliga och spännande. Det finns möjlighet att 

låna datorprogram på kommunens hjälpmedelscentral. Till datorn använder de även vanliga 

skrivprogram och korsord där barnen kan träna upp sin läs- och skrivförmåga. Ett exempel på 

ett skrivprogram är Lexia vilket utgår från olika nivåer beroende på vad barnet behöver träna 

på. Lexia är ett självrättande program. En del barn låter de använda datorn som skrivhjälp, en 

del skriver på datorn direkt medan andra renskriver sitt material på datorn.  

 
Alla kan inte gå direkt till datorn och sätta sig och jobba, några vill absolut ha en kladd, ett ursprung, för att 
de behöver göra det med handen först för att sedan kunna göra det på datorn. (Jessica) 

 

Fördelarna med datorn anser de är att barnen direkt ser om de har stavat fel, det ser snyggt ut 

och det är ingen penna som går av och behöver vässas. En av de intervjuade lärarna sade att 

barnen hos specialläraren kan få träna med hjälp av olika läsprogram på datorn. Talsyntes är 

ett annat hjälpmedel de nämnde som finns på datorn.  

 

 

Spel 
Spel är ett hjälpmedel som en av lärarna använde i arbetet med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Lyckospel är en typ av kassettspel som hon använder. Lyckospelen är enkla 

att arbeta med eftersom de är självrättande.  

 
Lyckospel är ett självrättande material. När de lagt alla brickorna, alla tolv brickorna, och så vänder de på 
det så finns det ett mönster på baksidan. Motsvarande mönster finns i boken så då ser de om de har gjort 
rätt. (Carina) 
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Kort 
Ett sätt att träna in ordbilder på är enligt en lärare att använda kort med enkla och vanliga ord 

på. Korten används med jämna mellanrum så att barnet lär sig hur ordbilderna ser ut.  

 
Vi jobbade mycket med kort med enkla ord på och försökte att lära in ordbilderna: och, de, dem, en, ett, 
mamma och pappa. Så vi kör de här korten emellanåt, för att lära in ordbilden, och se de här enkla orden 
först. (Carina)   

 

Enligt en av lärarna finns det många olika färdiga kort som hon använder. En fördel med 

korten är att barnen kan låna med sig dem hem, för att träna lite extra. 

 

 

Kopiator 
En av lärarna använder kopiatorn för att anpassa texten på pappret till elevens svårigheter.  

 
Man kör kopiatorn för att göra förstorad text till de små barnen. Man kan också maska av överflödig 
information. För vissa är det bra att bara ha texten och inte massa rörigt runt omkring. (Christer) 

 

 

Linjal 
Ett enkelt hjälpmedel enligt en av lärarna när barnen ska läsa är en vanlig linjal. Det finns 

även speciella läslinjaler men det fungerar bra med en vanlig linjal. Han menar att med 

linjalens hjälp kan barnet begränsa den text som syns på pappret. Linjalen kan läggas både 

över och under raden som ska läsas. Om den läggs över textraden så får barnen lättare att se 

början på nästa rad och hur mycket text som finns under den rad de läser.  

 

 

Vuxnas syn på sina läs- och skrivsvårigheter som barn 
De hjälpmedel som Fredrik fick i skolan var stora, fina och lättlästa böcker med mycket 

bilder. En annan stor hjälp var att han ibland fick sitta i ett privat rum som var gemytligt. När 

det var prov i skolan lämnade han alltid salen sist. Han fick ingen extra provtid på grund av 

sina läs- och skrivproblem. Idag tror Fredrik att det hade varit bra om lärarna hade gjort fler 

försök med inlästa läroböcker. Det hade nog kunnat hjälpa honom. Han tror att en bra 

lästräningshjälp hade varit att om han spelats in på band när han läste. Att själv få höra hur 

tokigt han läste tror han hade hjälpt honom.  
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Jag tror så här: att spelar du in dig själv, och hör vad du läser medan du följer med i texten och se vilka 
misstag du gör. Det tror jag skulle vara en stor fördel. (Fredrik) 

 

En hjälp som Martina fick var att en av lärarna på högstadiet kopierade sina anteckningar och 

overheadbilder så att hon slapp att anteckna under lektionerna. Det var en stor hjälp. I 

mellanstadiet var den enda hjälp hon fick att hon fick gå till specialläraren.  

 
Den hjälp jag fick var att jag en till två gånger i veckan fick gå till speciallärare för att i lättlästa böcker 
försöka att träna upp min läshastighet och min läsförståelse. (Martina) 

 

Till skillnad från Fredrik så fick Martina på högstadiet längre tid vid prov av en del lärare.  

 
Så där fick jag faktiskt på prov sitta så länge som jag behövde. Det var en enorm lättnad. (Martina) 

 

Andra lärare gick inte med på det eftersom de tyckte att det var fusk (vilket även en del av 

klasskamraterna tyckte). I slutet på högstadiet fick Martina matematikbokens lästal inlästa på 

band, vilket underlättade matematiken. Hon fick även spela in svensklektionerna på band så 

att hon inte behövde anteckna. Då kunde hon i sin egen takt anteckna när hon kom hem. 

 

 

Sammanfattning 
Intervjuerna visade att det finns hjälpmedel för både lärare och barn. En del av hjälpmedlen är 

mycket enkla och billiga medan andra är mer avancerade och kostsamma. Det var stor 

skillnad mellan skolorna när det gäller tillgången till hjälpmedel. Oftast så använde lärarna 

bara några få hjälpmedel men de använde inte samma hjälpmedel. Datorn visade sig vara ett 

mycket användbart hjälpmedel som alla lärarna använde sig av. Den ger läraren stora 

möjligheter att anpassa hjälpen till barnets problem. De visste att det fanns inlästa läromedel 

men ingen av dem har använt sig av det. Både Fredrik och Martina hade gärna sett mer 

användande av en vanlig bandspelare i skolan, för att slippa anteckna under lektionerna.  

 
 

Sammanfattande analys 
I litteraturen framkom att lärare på flera olika sätt kan identifiera barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Intervjustudien visade också på olika sätt men inte lika många som 
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litteraturen. I litteraturen beskrivs många kännetecken utifrån barnets läsande och skrivande 

(Hartas, 2006, Stadler, 1994), men vår tolkning av intervjuerna med Fredrik och Martina är att 

även om deras problem hade med läsningen att göra så kunde deras problem även upptäckas 

utifrån deras beteende i skolan. Intressant var att specialläraren inte varit med om att 

motorikproblem varit orsaken till ett barns läs- och skrivproblem, medan lärarna på förskolan 

såg en koppling mellan barns språk och motorik. Lärarna i förskolan menade att både problem 

med språket och motoriken kan leda till framtida läs- och skrivsvårigheter.  

 

Både i litteraturen (Reid, 2005) och under intervjuerna framkom det att barn försöker dölja att 

de har svårigheter med skolarbetet. Vår tolkning är att ett barn visar sina svårigheter på olika 

sätt, så hur problemen uppmärksammas beror på läraren. Både Fredrik och Martina berättade 

om hur de ansträngde sig för att dölja sina svårigheter. I och med att barn döljer sina 

svårigheter tar det längre tid för lärarna att upptäcka dem. När problemen sedan upptäcks har 

barnen redan kommit efter i undervisningen. Kanske blir barnen så dukiga på att dölja sina 

svårigheter att de aldrig får den hjälp de egentligen behöver. Fredrik och Martina önskar att de 

hade fått mer hjälp under skoltiden men samtidigt så berättar de att de försökte dölja sina 

svårigheter.  

 

Boksamtal är ett arbetssätt som vi läst om i litteraturen (Chambers, 1993). En av de 

intervjuade lärarna ansåg att boksamtal var en mycket viktig del i arbetet med barns 

läsförståelse. Det var intressant att Fredrik önskade att han i skolan fått möjligheter att 

diskutera texter för att förstå dem, eftersom det stämmer med det som vi läst i litteraturen. 

Han vill även idag diskutera texter, till exempel när han är på kurser, för att han ska förstå 

dem. Det här tror vi är ett bra sätt att träna barns läsförståelse på, samtidigt som barnen tränas 

på att föra en diskussion.  

 

I en del litteratur framhåller författarna att barn som har läs- och skrivsvårigheter gynnas av 

en traditionell lärarledd undervisning (Nielsen, 2005, Druid Glentow, 2006). Martina däremot 

tror att det hade underlättat för henne om de i hennes klass hade jobbat med individuella 

arbetsplaner, eftersom hon upplevde ett tävlande i klassen. Det här visar att det är mycket 

individuellt vilket arbetssätt som passar för olika barn. I Bornholmsmodellen beskrivs 

språklekar som en metod att arbeta med språket i förskolan (Häggström & Lundberg, 2006). I 

våra intervjuer framkom det att lärarna i förskolan arbetar mycket med olika språkövningar 
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men att det vardagliga samtalet med barnen också är viktigt för barnets språkutveckling. 

Övningarna gör barnen språkligt medvetna inför skolstarten.   

 

Det förvånade oss att det varierade mycket på de intervjuade lärarnas skolor när 

speciallärarens insatser sattes in. På en av skolorna kunde barnen få hjälp av specialläraren 

först i år 3. Där förväntade sig ledningen att läraren i skolans tidiga år skulle klara det arbetet 

själv genom att fritidspedagogen tog hand om klassen under tiden, medan barnen på en annan 

skola däremot får mest hjälp i år 1-3. De här skolorna ligger dessutom i samma kommun. I 

litteraturen står det att det är viktigt att insatserna sätts in så tidigt som möjligt (Stadler, 1994). 

Vi är lite frågande till att det räcker med att insatserna sätts in i år 3. Speciallärarhjälpen borde 

finnas tillgänglig för barnen under hela grundskolan. I lärarintervjuerna framkom att lärarens 

samarbete med specialläraren är viktig för barn som har läs- och skrivsvårigheter. Både i 

litteraturen (Dahl, 1997) och i en intervju framkom det dock att specialläraren sällan ersätts 

vid frånvaro. Vi tycker att det är märkligt eftersom det hårt drabbar de barn som redan har det 

svårt i skolan.  

 

Litteraturen tar upp många olika slags hjälpmedel som lärare kan använda för att hjälpa barn 

som har läs- och skrivsvårigheter (Paulissen, 1999, dyslexi.info, u.å.). Vår intervjustudie 

visade att lärarna endast använde sig av några få hjälpmedel, men att de använder sig av olika 

hjälpmedel. Vilka hjälpmedel som användes berodde på vilka tekniska kunskaper de hade och 

vilka tekniska hjälpmedel de hade tillgång till. Något som framkom under våra intervjuer var 

lärarnas frustration över att det inte finns resurser till att köpa in de hjälpmedel som barnen 

behöver. Det var bara en av lärarna som ansåg att hon för det mesta kunde få de hjälpmedel 

hon behövde. En annan av lärarna menade att dyslexi är ett handikapp och att barn som har 

dyslexi borde ha samma rätt till hjälpmedel som andra handikappade, vilket vi håller med om.  

 

 

Diskussion 
Som blivande lärare vill vi förstå barn som har läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att 

förstå barnen för att kunna upptäcka dem och sedan välja lämpliga arbetsmetoder. Våra 

frågeställningar har vi fått besvarade både utifrån litteraturgenomgången och utifrån vår 

empiriska undersökning. I vår intervjustudie har vi koncentrerat oss på att få svar på 

frågeställningarna om hur lärare kan upptäcka och arbeta med barn som har läs- och 
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skrivsvårigheter. I vår litteraturgenomgång framkom att dyslexi är en form av läs- och 

skrivsvårighet och att det i genomsnitt finns ett barn i varje klass som har dyslexi (Stadler, 

1994). Under intervjuerna visade det sig att flera av lärarna aldrig haft ett barn i klassen som 

fått diagnosen dyslexi. Lärarna använde hellre begreppet ’läs- och skrivsvårigheter’ vid 

beskrivning av barnens läs- och skrivproblem. Vi tycker att forskarna i stort sätt verkar vara 

överens om vad som orsakar svårigheterna och det tror vi beror på att forskningen på området 

har pågått i över hundra år. Något som förvånade oss var att forskningen har kommit långt på 

det här området men att skolorna ligger så långt efter när det gäller hjälpmedel till barnen. 

Datorerna på skolorna är till exempel gamla och har inte kapacitet för de nyare 

inlärningsprogrammen. Vi undrar om orsaken till att skolorna saknar hjälpmedel är att de inte 

får tillräckligt med pengar till inköp av dem eller om skolorna prioriterar annat.  

 

Vi tror att lärare måste anpassa undervisningsmetoden efter vad som passar den aktuella 

klassen, eftersom olika metoder passar för olika barn. Det är nog inte en lätt uppgift för 

läraren, men vi tror att barnen vinner på det. Vi tycker att arbetssättet som en av de 

intervjuade lärarna använde, att försöka nå in till barnet på olika vägar såsom bilder, film och 

berättande, kan vara ett bra sätt att variera undervisningen på. En varierad undervisning är 

dessutom något som är bra för alla barn i klassen, eftersom även barn som inte har läs- och 

skrivsvårigheter lär sig på olika sätt. 

 

Av de intervjuade lärarna var det bara en som var positiv till diagnoser. I litteraturen anser en 

författare (Claesson Wästberg, 2001) att en diagnos ger barnet möjlighet till rätt hjälp medan 

de intervjuade lärarna tror sig kunna hjälpa barnen utan en diagnos. De vill undvika att ge 

barnet en stämpel. Vi ställer oss lite frågande till om en diagnos är en stämpel. I skolan 

handlar det om att ge barnen den hjälp de behöver och har rätt till. Vi tycker att det var 

intressant att några av lärarna sa att en diagnos skulle ge dem mer resurser i form av tid och 

hjälpmedel. Det här tror vi är ett problem för lärarna, att ta ställning till vad som är bäst för 

barnen, en diagnos och hjälpmedel eller ingen diagnos och ett fåtal hjälpmedel. I skollagens 

fjärde kapitel, första paragrafen står det följande: 

  
Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i 
övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 
gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. (Lärarnas Riksförbund, 
2003, s. 84) 
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Vår tolkning av skollagen är att barn som har läs- och skrivsvårigheter har rätt till hjälp i 

skolarbetet. I och med att dagens samhälle mer eller mindre kräver att medborgarna är läs- 

och skrivkunniga, måste de här barnen få de resurser som de behöver för att kunna lära sig 

läsa och skriva på ett acceptabelt sätt. En diagnos borde inte vara nödvändig för att få resurser 

till att hjälpa barn med svårigheter.  

 

För att lärare på ett bra sätt ska kunna hjälpa barn som har läs- och skrivsvårigheter tror vi att 

de måste veta hur barn med dessa problem tänker och upplever sina problem. Lärare måste 

lära sig vilka strategier barnen tar till för att hantera och eventuellt dölja sina problem, och 

försöka att inte utsätta barnen för situationer som pressar dem. Vi minns själva högläsningen 

som en pressad situation i skolan, även om vi inte hade några problem med läsningen, så vi 

kan tänka oss att det måste vara en mycket jobbig situation för de barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Båda våra intervjupersoner som har läs- och skrivsvårigheter önskar att de 

fått mer hjälp tidigare. Vi tror att det är viktigt med tidiga insatser när ett barn visar tecken på 

problem med läsning och skrivning, för att barnen inte ska komma efter i skolarbetet. Även 

om intervjuerna med lärarna har gett oss mycket information om hur lärare kan arbeta med 

barn som har läs- och skrivsvårigheter, så var det lika värdefullt att få vetskap om vilka tankar 

och erfarenheter som de vuxna med läs- och skrivsvårigheter hade om skoltiden. De har gett 

oss en del tankar som vi tar med oss i vårt kommande yrke. Tidigare visste vi inte vad barn 

med de här problemen egentligen går igenom i skolan. Det handlar inte bara om läsandet och 

skrivandet i sig, utan hela deras skoldagar påverkas av deras problem. De arbetar så hårt på att 

dölja problemen samtidigt som de kämpar med att hålla jämn arbetstakt med sina 

klasskamrater, vilket de ständigt misslyckas med. Det här tror vi är något som alla lärare 

måste ha i åtanke för att lyckas med att hjälpa barnet i skolan.  

 

Vi tror att det är en hjälp för lärare om de håller sig uppdaterade på aktuell forskning som görs 

på området. De måste också vara insatta i olika inlärningsmetoder och ha kunskaper om vilka 

hjälpmedel som finns på marknaden. Lärare måste också försöka att hitta ämnen som 

intresserar barnet för att locka det till att vilja läsa. Men det viktigaste av allt är att läraren 

bemöter barnet med förståelse och bygger upp en klassrumsmiljö där barnet känner sig tryggt, 

där barnet vågar att be om hjälp istället för att dölja sina problem. Lärare måste se barnet i sin 

helhet, och lyfta barnets starka sidor. 
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Vi avslutar den här uppsatsen med ett tänkvärt citat från Karin Zetterqvist Nelson (2000): 

 
Barnens problem är inte läsandet och skrivandet i första hand, utan deras problem är att de utgör problem 
för vuxenvärlden. (s. 234) 
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