
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för individ, omvärld och lärande 

Examensarbete 10 p 
Specialpedagogik 
Specialpedagogiskt kunskapsområde: Språk och språkutveckling 
(41-60 p) 
2006 
Handledare: Mats Myrberg 
Optimising the effects of remedial teaching 
The importance of timing and contents to children in danger of developing reading and writing 
disabilities. 

 

Specialpedagogiska insatser- på 
vilket sätt för att ge effekt? 
Betydelsen av insatsernas tidpunkt och innehåll för barn i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter 

Catharina Tjernberg 



Specialpedagogiska insatser- på vilket 
sätt för att ge effekt? 
Betydelsen av insatsernas tidpunkt och innehåll för barn i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter 

Catharina Tjernberg 

Sammanfattning 
I denna studie analyseras skriftspråksutvecklingen hos sex elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter. Syftet med studien är att klarlägga vilken roll specialpedagogiska insatser 
spelar för elevers skriftspråkliga utveckling. Har innehållet i stödet någon betydelse för elevernas 
utveckling och vad händer när stödet uteblir? Studien fokuserar på tidig kontra sen identifiering 
av elevernas läs- och skrivsvårigheter samt påföljande insatser. I detta sammanhang analyseras 
också hur dessa insatser påverkar elevernas självförtroende och motivation för skolarbetet.  
 

Resultatet tyder på att det inte främst är tidpunkten för insatserna som är det mest betydelsefulla 
för en positiv utveckling, utan snarare innehållet i stödet. Det är det språkliga stödet, anpassat till 
elevernas specifika svårigheter och utvecklingsnivå, som är den avgörande faktorn. Detta stöd 
bygger på träning i fonologisk medvetenhet, korrelationen mellan fonem och grafem, uppbygg-
nad av ordförrådet och utvecklande av effektiva lässtrategier. Tidpunkten för insatserna är inte 
generaliserbar utan beroende av problemets art och det enskilda barnets förutsättningar. 
 

Det framkommer i studien att det skedde en positiv utveckling av läs- och skrivförmågan i 
samtliga fall, oavsett om de var tidiga eller sena. Det skedde även en positiv social utveckling. 
De tre barnen som fick sena insatser fick emellertid genomgå en period med flera negativa 
följdverkningar, men så snart de språkliga insatserna kom till stånd vändes den negativa trenden 
och arbetsglädjen byggdes successivt upp. Specialundervisning, där språket inte spelar någon 
central roll, visade sig i denna studie inte ge någon större effekt. 
 

Resultaten från studien visar på ett övertygande sätt att det är av yttersta vikt att de barn som 
ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter får en omsorgsfull språklig utredning gjord till 
exempel av logoped. Elevens problem bör utredas i grunden så att rätt hjälp kan anvisas till varje 
enskild elev. Det måste också finnas en koppling mellan utredningen och de pedagogiska 
insatserna. Studien visar även att det är viktigt att det finns tillgång till pedagoger med 
ändamålsenlig kompetens för att uppnå önskvärt resultat. 
 

Mycket i denna studie tyder på att tidsmarginalerna är små i barnets tidiga utveckling. Man 
måste därför studera tidpunkten för insatserna mera specifikt i förhållande till barnets 
utvecklingsnivå och problemets art för att barnet ska få hjälp på rätt nivå så att läsinlärningen blir 
framgångsrik.Studien understryker betydelsen av meningsfullhet, god självbild, motivation och 
sammanhang för eleverna. 
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The importance of timing and contents to children in danger of developing 
reading and writing disabilities 

Catharina Tjernberg 

Summary 
 
This study investigates the development of the reading and writing ability of six pupils in danger 
of developing reading and writing disabilities. The purpose is to investigate the effects of 
remedial teaching on their reading and writing abilities. How much does the contents of the 
teaching matter, and what happens when remedial teaching is not forthcoming? The focus is on 
comparing the consequences of early vs. late discovery of the disability, and of the ensuing 
measures taken. The self confidence and motivation of the pupils are also analysed in this 
context. 
 

My results imply that the content of the remedial teaching is of greater importance to a 
favourable development than an early discovery. The crucial factor is the adaptation of the 
linguistic support to the specific problems and developmental level of each individual pupil. The 
support consists in developing phonological awareness, phonem-graphem correlation, 
vocabulary and efficient reading strategies. As for the timing, no generalised conclusions can be 
made. The outcome is dependent on the nature of the problem, and of the preconditions and 
capacities of the individual child. 
 

The study shows that there was a positive development of the reading and writing ability in all 
six cases, regardless of whether the discovery of the disability was early or late. There was also a 
positive social development. In the three cases where the remedial teaching came late, the 
children went through a period that had several adverse consequences, but as soon as the 
supportive measures were initiated the negative trend was broken, and the joy of learning 
developed gradually. Remedial teaching where the focus was not primarily on linguistic 
development did, however, seem to have little effect. 
 

This study demonstrates clearly how vital it is that children in danger of developing reading and 
writing disabilities are carefully examined by, e.g., a speech therapist. Their individual problems 
must be thoroughly investigated, so that the supportive measures can be tailored to suit their 
needs. Hence, the examination must be closely linked to the pedagogical efforts. The study also 
shows that access to pedagogues with an adequate competence is crucial to the achievement of a 
favourable result. 
 

There are strong indications in this study that the time windows are quite narrow in the early 
development of a child. The timing of the remedial teaching must be more specifically studied, 
and related to the developmental level and specific problems of each individual child, in order to 
achieve an optimal reading development. 
 

This study emphasises the importance to the pupils of relevance, a positive self image, 
motivation and coherence. 
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Förord 
 
En handling sträcker sig över tid och inkluderar ett förflutet, ett nu och en framtid. Det är en 
process som består av ett antal delar vilka alla påverkar varandra. Varje människa skapar sina 
egna kunskapssammanhang och det sker genom att länka samman tidigare erfarenheter med ny 
kunskap. Kan en uppsats bli helt avslutad? Under arbetets gång har jag fått anledning att tolka 
om ”gamla sanningar” i ljuset av nya upptäckter. De insikter jag fått omfattar både det som varit 
och framtiden. När jag nu sätter punkt för denna skrift innebär det endast att jag har kommit en 
bit längre i sökandet efter kunskap som kan vända svårigheter till möjligheter och göra lärande-
miljön mer begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. 
 
Tillgången till det skrivna ordet hänger samman med demokrati och jämställdhet. Det ger till-
gång till utbildning, arbete och information. Det ger också möjlighet att kunna påverka den egna 
situationen och är en källa till inspiration och glädje. Förhoppningen är att min studie ska leda 
fram till en ökad förståelse för villkoren som är nödvändiga för en framgångsrik läs- och skriv-
utveckling, så att varje barn möts utifrån sina unika egenskaper och får optimala möjligheter till 
utveckling och lärande. 
 

The exact relationship between learning and development may be different for each child and for different areas 
of development. Teachers must constantly adjust their methods to accommodate the learning and teaching 
process for each child. This is a great challenge for all educators. (Bodrova och Leong 1996 s.105). 

 
Barnens sätt att tänka om världen är självklart för dem, utifrån deras tidigare upplevelser och 
erfarenheter. Borde inte denna grund vara utgångspunkt för varje lärandesituation? Att ge barn 
förutsättningar för att lära sig innebär att vi möter varje barn där det befinner sig och utmanar 
dess tankevärld. Vygotsky* menar att skrivandet är ett redskap för lärandet och att språket ger 
tanken realitet och form.  

   
Ett varmt tack till alla ni som generöst delat med er av erfarenheter, tankar och kunskaper och 
därigenom medverkat till att göra denna uppsats mångfasetterad och levande. Ett särskilt tack 
riktas till Mats Myrberg som genom sin konstruktiva handledning har öppnat nya perspektiv 
och vidgat mitt tänkande. I dialogen har nya tankar skapats som jag har kunnat införliva med 
tidigare erfarenheter och som inspirerat mig i sökandet efter svaren. 

 
 

 
Catharina 5/9 2006 

 
 
 
 
 
 

Alla kloka tankar har redan tänkts tusentals gånger 
men för att göra dem till vår verkliga egendom måste 

vi noggrant tänka dem om igen tills de slår fasta 
rötter i vår egen erfarenhet. 

 
 Goethe 
 
 
 
 
 
*/ Vygotsky var den viktigaste nytänkaren inom den sovjetiska psykologin och lingvistiken i början av 1930-talet. Han blev känd i väst först 
på 1960-talet, främst genom sitt stora arbete Tanke och språk. Han jämställs idag med klassiker som Freud och Piaget. 
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1. Inledning 
 
Förskolan, förskoleklassen och skolan har en viktig roll i barnens skriftspråksutveckling. Barnen 
ska lära sig att behärska det svenska språket, kunna lyssna och läsa och uttrycka sina idéer och 
tankar i tal och skrift. För några elever blir läs- och skrivinlärningen en komplicerad process och 
då behövs kvalificerad undervisning. Organisation och utformning av specialpedagogiska insats-
er varierar kraftigt, liksom tidpunkten då stödet sätts in (Skolverket 1997; 1998). Det råder idag 
stor enighet bland forskare om vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser för de barn som 
ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Forskning visar på vikten av att dessa 
elever identifieras så tidigt som möjligt, senast i skolår 1, så att de kan få adekvat undervisning 
innan de befäster felaktiga strategier (Høien och Lundberg 2002; Frost 2002). I motsats till forsk-
ningens rekommendationer vet vi att insatserna för ett stort antal barn inte sker förrän i ett betyd-
ligt senare stadium av utvecklingen. Det sker ofta när eleverna inte uppnår betygskriterierna för 
godkänt i kärnämnena (Skolverket, 1998; Myndigheten för skolutveckling 2005). Här föreligger 
helt uppenbart en motsägelse mellan teori och praktik! Är då hoppet ute för att dessa sent hjälpta 
elever ska kunna utveckla en funktionell läs- och skrivförmåga? 

Adams (1990), liksom Høien och Lundberg (2002), lyfter fram fonologisk förmåga som ett 
centralt begrepp när det gäller att förklara variationen i den tidiga läsinlärningen. Det har visat 
sig att en viss grundnivå i fonologisk medvetenhet är av kritisk betydelse vid den första läsinlär-
ningen. Jacobson och Lundberg (1995) menar att denna grundnivå tycks vara nödvändig för att 
alla barn ska kunna lära sig att läsa och kunna förstå den alfabetiska principen. Den är dock inte 
tillräcklig, utan det fodras även andra komponenter vid tillägnandet av skriftspråket. Vilka andra 
faktorer och på vilket sätt påverkar de skriftspråksutvecklingen? Høien och Lundberg (2002) 
poängterar att olika språkliga förutsättningar spelar varierande roll under olika perioder i utveck-
lingen av läsförmågan. Vad innebär detta i praktiken för de elever som är i behov av stöd i sin 
utveckling av skriftspråket?  

Forskning om tidiga insatsers betydelse för läsutvecklingen har ofta genomförts på gruppnivå 
och fokuserat på den fonologiska förmågan. Fonologiska brister är som mest påverkbara hos 
förskolebarn, medan andra komponenter som t.ex. läsförståelse och vissa grammatiska konstruk-
tioner är mer påverkbara under senare stadier i utvecklingen. Kan detta innebära att de special-
pedagogiska insatserna måste anpassas mer specifikt till det utvecklingsstadium där eleven be-
finner sig för att ge önskvärd effekt? Torgesen (2001) påvisar att det genom speciella interven-
tionsprogram är möjligt att utveckla läsförmågan hos äldre elever mycket mer än man tidigare 
har kunnat uppnå med traditionell specialundervisning. Han menar att äldre barn har en mer 
utvecklad kognitiv förmåga vilket är gynnsamt i inlärningssituationer. Abrahamsson och Hylten-
stam (2003) anser att hög motivation, intensiv och fokuserad träning även kan bidra till en 
positiv utveckling för de äldre eleverna. Hur stämmer Torgesens och Abrahamssons/Hyltenstams 
forskningsresultat sett ur individperspektiv?  

I de studier som bedrivs på gruppnivå framkommer inte hur elevernas självförtroende och moti-
vation för skolarbetet påverkas i relation till insatserna. För att finna svar på detta är det nödvän-
digt med studier på individnivå.  

I ett internationellt perspektiv lägger man större vikt vid att sätta in tidiga insatser än vad fallet är 
i Norden. Allard, Rudqvist och Sundblad (2002, s. 141) hävdar att extra resurser bör sättas in om 
elever i årskurs 3 inte nått punkt 15 i läsutvecklingsschemat. Frågan väcks om detta är tillräckligt 
tidigt? Vilka tidsmarginaler gäller egentligen i barnets tidiga utveckling? Vilken effekt har det 
specialpedagogiska stödet för de äldre eleverna? Har de kanske redan passerat det stadium där de 
specialpedagogiska insatserna leder till en framgångsrik utveckling? 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att klarlägga vilken roll specialpedagogiska insatser spelar för elevers 
skriftspråkliga utveckling. Jag vill belysa hur insatser till elever med dyslektiska problem ser ut i 
skolan. Har innehållet i stödet någon betydelse för elevernas utveckling och vad händer när 
stödet uteblir? Studien fokuseras på tidig kontra sen identifiering av elevernas läs- och 
skrivsvårigheter samt påföljande insatser. I detta sammanhang analyseras också hur dessa 
insatser påverkar elevernas självförtroende och motivation för skolarbetet. Studien avses leda till 
ökad förståelse för villkoren som är nödvändiga för framgångsrik läs- och skrivutveckling. 
 

Frågeställningar: 
 

• Vilka insatser får barn med dyslektiska problem i skolan? 
• Vad leder dessa insatser till? 
• Vilka faktorer, i tillägg till dyslexin, påverkar barnens läs- och skrivutveckling? 
• Vilken betydelse har tidig jämfört med sen identifiering och insats? 
• Hur avspeglar sig olika professionella perspektiv i beskrivningen av barnens läs- och 

skrivutveckling? 
 
3. Teoretiskt perspektiv 
 
3.1. Språkutveckling och läsinlärning 
 
Språkutveckling sker genom språkanvändning i ett meningsfullt sammanhang. När vi i samspel 
med andra bygger upp våra kunskaper, utvecklas samtidigt vårt språk. Kommunikationen är en 
förutsättning för att lärandet ska ske (Bodrova och Leong 1996; Bruce 2005). Det finns många 
kopplingar mellan språkutvecklingen och skriftspråksutvecklingen. Skriftspråksutvecklingen 
bygger vidare på den språkliga grund som grundläggs under barnets tidiga år. Läsning är en 
språklig aktivitet precis som talet och kan ses som en fortsättning på språkutvecklingen. Att 
lyssna och att läsa kan betraktas som aktiviteter där språkliga data tolkas, medan att tala och att 
skriva är språklig produktion förtydligar Nauclér och Magnusson (1997). Hörförståelse och 
läsförståelse vilar således på samma språkliga grund. Det finns många gemensamma nämnare 
mellan talspråket och skriftspråket. Samtidigt som vi tänker formulerar vi både tal och skrift. Det 
innebär att samma förhållande råder mellan process och färdig produkt. Ordförråd och 
satsbildning är båda lika viktiga när vi talar som när vi skriver. 
 
Det talade språket utvecklas redan från födseln. Det sker i det sociala samspelet med andra, där 
begrepp som används ofta är kopplade till konkreta erfarenheter. De blir därigenom lätta att ta 
till sig och införliva med tidigare kunskaper. Begrepp som förekommer inom skriftspråket 
däremot, måste barnet få möta och lära sig på ett mera medvetet sätt för att kunna nå en djupare 
förståelse. Enligt Höien och Lundberg (2002) sker uppbyggnaden av den metakognitiva och 
metalingvistiska medvetenheten i ett medvetet socialt samspel. 
 
Bruces ”trappa” (Fig. 1) ger en överskådlig bild av utvecklingsgången i barns språkutveckling. 
Det måste finnas ett stabilt fundament, förmåga och vilja till kommunikation för att man ska 
kunna bygga vidare på nästa trappsteg. De första stegen utgör grunden för all fortsatt språk- läs- 
och skrivutveckling. Trappan är en utveckling av Bloom och Laheys (1978) cirklar och bygger 
på deras tankegångar (Bruce 2005). 
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Figur 1. Utvecklingsgång mot läs- och skrivförmåga enl. Bruce 2005 
 
 
Den språkliga förmågan har stor betydelse för läsprocessen. Läsinlärningen förutsätter både 
språkliga och metaspråkliga förmågor. Enligt Nauclér och Magnusson (1997) påverkar barnets 
språkliga förutsättningar utvecklingen av den metaspråkliga förmågan. Nauclér och Magnusson 
fann att sexåringens förmåga att bilda syntaktiskt riktiga meningar respektive känna igen rim och 
fonem, är de språkliga och metaspråkliga faktorer som förutsäger läsningen i såväl årskurs 1 som 
senare i årskurs 4 (s. 257). De språkliga förmågorna ligger också till grund för läsförståelsen. En 
god ord- och satsförståelse är viktig för läsförståelsen. Det är därför nödvändigt att vi uppmärk-
sammar barnets språkförståelse och syntaktiska förmåga. Enligt Nauclér och Magnusson måste 
de språkliga förutsättningarna finnas innan det är meningsfullt att utveckla den fonologiska med-
vetenheten för att befrämja och automatisera ordavkodningen (s. 262).  
 
Det finns både en funktionsaspekt i skriftspråket, att kommunicera ett innehåll mellan två per-
soner som är åtskilda i tid och i rum, samt en formaspekt, skriftspråkets tekniska uppbyggnad. 
Taube (2004) menar att talet är en naturlig del av språkutvecklingen, medan skriften är en 
kulturellt utvecklad produkt. ”I motsats till förmåga att tala utvecklas inte läs- och skrivkunnig-
het spontant”. (Taube 2004, s. 48). För att tillägna sig skriftspråket behövs vägledning eller 
undervisning. Myrberg (2000) konstaterar att läsutveckling, till skillnad från talspråkutveckling, 
inte är någon naturlig process utan fodrar insikt om språkets beståndsdelar och hur de förhåller 
sig till varandra. Tillägnandet av skriftspråket förutsätter att barnet förmår flytta fokus från 
språkets innehåll till dess form ( bl.a. Høien och Lundberg 2002; Frost, 2002). Bruce menar att 
eftersom muntligt och skriftligt språk har ett direkt samband, så måste man vara observant på 
språkutvecklingen hos förskolebarn. 
 

Muntligt och skriftligt språk ses som två sidor av samma mynt och det blir därmed möjligt att arbeta 
förebyggande genom att ”så” i talet för att sedan nå framgång med skriftspråktillägnandet och ”skörda” i 
skriften. På motsvarande sätt kan man utnyttja bokstäver och skriftspråklig stimulans och därmed 
underlätta talspråksinlärningen (Bruce 2003, s. 257).  

 
När man ser på läsning som en språklig aktivitet hamnar de barn som inte följer den normala 
språkutvecklingen i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, enligt Nauclér och 
Magnusson (1997). Bishop och Adams (1990) fann att de barn som har ihållande svårigheter 
med talat språk med stor sannolikhet får framtida svårigheter med att lära sig läsa och skriva. De 
får även svårigheter med läsförståelse och att avkoda enstaka ord korrekt. Vygotsky kallar 
skriftspråksinlärande för en språkutvecklingsprocess. Han karaktäriserar skriftspråket som ”den 
allra svåraste och mest komplicerade formen av avsiktlig och medveten språklig aktivitet”. 
(Fröjd 2005, s. 56). Fröjd menar att detta kan förklara varför läs- och skrivutvecklingen av-
stannar för så många elever.  
 
En viktig förutsättning för läsinlärningen är att barnet utvecklat språkliga förmågor som be-
greppsförståelse, ordförråd, syntaktisk kompetens och artikulatorisk färdighet. Barn med förse-
nad språklig utveckling möter därför speciella svårigheter i läsundervisningen. Svårigheterna kan 
visa sig i såväl svårigheter med läsförståelse som svårigheter med ordavkodningen (Høien och 

FUNKTION; TURTAGNING, ÖMSESIDIGHET

INNEHÅLL: SYMBOLFÖRSTÅELSE, BEGREPP, ORD

FORM: FONOLOGI, GRAMMATIK

SPRÅKLIG MEDVETENHET

SKRIFTSPRÅK
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Lundberg 2002, s. 252). Adams (1990) framhåller kopplingen mellan talspråk och skriftspråk, 
mellan fonologisk medvetenhet och läsning. Hon menar att lässkickligheten växer med skrivan-
det. Man kan anta att den fonologiska medvetenheten är såväl en förutsättning för läsinlärningen 
som en effekt av den. Samtalande, läsande och skrivande bör därför ske i ett samspel med varan-
dra för att främja hela den skriftspråkliga utvecklingen, understryker Liberg (muntl. komm. 
2005). 
 
Eftersom läsning är en språklig aktivitet är det viktigt att träna barnens lingvistiska medvetenhet, 
dvs. medvetenhet om språkets formsida. Den lingvistiska medvetenheten kan delas in i fonolo-
gisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet enligt Fröjd (2005, s. 26).  
 
De barn som inte kan identifiera ett enskilt fonem i ett ord har inte nått den nivå där framgångs-
rik lästräning kan starta. Övriga nivåer ger kraftig effekt på läsförmågan om de tränas under 
första terminen i skolan enligt Poskiparta, Niemi och Vauras 1999. Det ”fonologiska utveck-
lingsfönstret” står öppet under förskoleåldern och en bit i grundskoleåldern (Myrberg och Lange 
2006, s. 56). Det finns därför all anledning att fortsätta med språklekarna vid sidan av läsinlär-
ningen även med de äldre eleverna som har läs- och skrivsvårigheter. 
 
Den grundläggande förutsättningen för en god avkodningsförmåga är den fonologiska medveten-
heten, vilken omfattar medvetenhet om stavelser och fonem (Fröjd 2005, s. 71). När den egent-
liga läs- och skrivinlärningen börjar måste den fonologiska medvetenheten bli grafofonemisk. 
Enligt Fröjd är den grafofonemiska medvetenheten ett resultat av en begreppsbildningsprocess 
som är central för en framtida läs- och skrivförmåga.  
 
Det är viktigt att barnen blir exponerade för nya ord i tal och skrift både för att utöka sitt ord-
förråd och för att ordens fonologiska representation ska bli bättre. Fröjd (2005, s. 91) skriver att 
ju bättre ett morfem eller ett ord är representerat i det mentala lexikonet, desto lättare är det att 
komma åt dess uttal, stavning eller betydelse. Fröjd konstaterar vidare att böjning, avledning och 
sammansättning därför är viktiga för tanke-, språk-, läs- och skrivutvecklingen. Forskning 
antyder att de elever som har läs- och skrivsvårigheter har en tendens att lagra ord som enheter i 
det mentala lexikonet. De har inte förmåga att utöka ordens sublexikala förbindelser, vilket 
skapar asymetri i lagringen. Detta medför konsekvenser för såväl lagringen som tillgängligheten 
(s. 92). 
 
Lundberg och Herrlin (2005, s. 9) konstaterar att utvecklingen av barns läsförmåga omfattar flera 
olika dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 
läsintresse. Det sker ett ömsesidigt samspel mellan läsningens olika sidor, men de olika sidorna 
har också ett eget typiskt förlopp. Lundberg menar att de olika sidorna av läsutvecklingen sam-
spelar med varandra från första början av läsutvecklingen och skapar en helhet. Han understryker 
vikten av att se och förstå detta samspel mellan läsningens olika sidor. Vid bedömning av läsut-
vecklingen bör de olika sidorna hållas isär för att uppmärksamma starka och svaga sidor så att 
lämpliga åtgärder kan sättas in. Enligt Lundberg och Herrlin bör tyngdpunkten ligga på avkod-
ningen under den första perioden av läsutvecklingen. 
 
3.1.a. Metoder för läsinlärning 
 

Läsmetoder utgår från två diamentralt olika utgångspunkter; den syntetiska principen respektive 
den analytiska principen. Den syntetiska innebär att eleven börjar med att lära sig en rad del-
färdigheter som sedan integreras till en sammanhängande läsprocess. Den analytiska utgår från 
en helhet som därefter bearbetas på ett mer detaljerat plan (Frost 2002). De två lästraditionerna 
Phonics och Whole language representerar den syntetiska respektive den analytiska principen. 
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Phonics bygger på att lära barnen den alfabetiska principen; bokstäver, deras ljud och hur man 
arbetar med analys och syntes. En automatiserad ordavkodningsförmåga är en förutsättning för 
god läsförmåga. Den analytiska läsmetoden Whole language har sitt ursprung på Nya Zeeland. 
Metoden utgår från barnets erfarenhetsvärld och bygger på lustfyllda, gemensamma läsupplevel-
ser där Storböcker och nivågrupperade böcker är viktiga komponenter. Att lära sig läsa uppfattas 
således som en naturlig språklig process. LTG metoden – läsinlärning på talets grund, är en form 
av analytisk metod där det sker ett växelspel mellan helhet och del. Utgångspunkten är barnets 
språk och de görs medvetna om talspråkets komponenter genom att analysera språket. Metoden 
betonar även fonologins betydelse. Wittingmetoden (se Witting 2001) är ett exempel på en sta-
velsebaserad metod som fungerar både som nyinlärningsmetod och ominlärningsmetod. Enligt 
Myrberg (muntl. komm. 2005) är det en mycket effektiv metod för dyslektiker. Reading 
Recovery är ett individuellt strukturerat intensivträningsprogram. Programmet bygger på whole-
language-traditionen, där de svaga elevernas undervisningsbehov införlivas (Frost 2002). Pro-
grammet är avsett att sättas in tidigt innan fel lässtrategier lärs in och elevens läsutveckling följs 
noga genom analysverktyget; Running Records (se Clay 1993). Programmet har kritiserats för att 
det inte förekommer explicit träning i fonologisk medvetenhet trots att forskning just pekar på 
betydelsen av fonologisk medvetenhetsträning för lässvaga elever. Iversen och Tunmer påvisade 
genom en undersökning där de jämförde effekterna av Reading Recovery-program, där det ena 
var en modifierad variant som kompletterats med övningar i fonologisk medvetenhet, att det 
senare var klart överlägset i effektivitet (Frost 2002 a.a.). Bornholmsmetoden avser att träna 
språklig medvetenhet hos förskolebarn. Den språkliga medvetenheten tränas på ett strukturerat 
och lekfullt sätt i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter (se Häggström och Lundberg 
1994).  
 

Frost (2002) understryker att det är viktigt att ha kunskap om olika läsinlärningsmetoder för att 
kunna möta alla elevers behov och en allsidig syn på läsundervisning. Han skriver om de två 
lästraditionerna Whole-language och Phonics som ofta har stått i motsats till varandra. Frost 
anser att de istället kompletterar varandra och att man kan använda sig av båda för att kunna 
tillgodose alla elevers behov. Adams skrev redan 1991 en inflytelserik artikel på detta tema: Why 
not Phonics and Whole Language, där hon framhåller att man bör ta tillvara det bästa i de båda 
läsinlärningsmetoderna (se Myrberg 2000, s. 45). Adams (1990) menar att läsinlärning måste 
bygga på insikter i läsprocessen och läsinlärningsprocessens natur. Man måste även ha kunskap 
om hur dessa varierar mellan olika barn. Adams betonar att det är viktigt att ha kunskap om hur 
olika barn går tillväga för att lära sig läsa och skriva. Vi måste också känna till vilka olika pro-
blem som kan uppstå på vägen och veta hur vi ska kunna stödja det enskilda barnet i dess ut-
veckling. Adams (1990) poängterar att inlärningen av fonemen ska gå hand i hand med positiva 
läsupplevelser som utgår från barnets erfarenhetsvärld. Även Frost (2002) och Myrberg (2003) 
lyfter fram betydelsen av att kombinera olika metoder och att läraren måste vara kunnig i olika 
läsinlärningsmetoder som har skilda utgångspunkter. Frost menar att det kan vara lämpligt att 
använda olika metodiska tillvägagångssätt i olika sammanhang. När det gäller att träna in vissa 
fundamentala färdigheter som bokstavsinlärning, stavelseträning, stavningsregler och liknande 
kan formella moment ingå som korta sekvenser. Eftersom överföringen från det formella till det 
funktionella kan vara besvärlig anser Frost att den formella träningen därför måste vara ”starkt 
begränsad, individuellt anpassad och nära knuten till funktionella aktiviteter”. (s. 119). Frost 
framhåller att de lärare som lyckas bäst i sin undervisning är de som har varierande undervis-
ningsstrategier. Dessa lärare reflekterar över sin undervisning för att på bästa sätt kunna anpassa 
den till den enskilde elevens utveckling. De ger sina elever utmaningar som står i relation till 
deras kunskaper och erfarenheter. Således bestäms metoder och arbetssätt utifrån elevernas 
individuella behov. Myrberg (2003) påpekar att det många gånger förekommer en övertro till 
vissa metoder och arbetssätt och understryker att det är pedagogens sätt att använda metoder och 
olika program som avgör om den önskade effekten uppnås. Myrberg konstaterar vidare att 
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arbetssätt som visar sig mindre effektiva utmärks av en fixering vid särskilda material och 
metoder och att det ofta saknas insikt om elevernas individuella behov och utvecklingsnivå. 
Enligt Myrberg, fungerar inte program och metoder utan kompetenta och medvetna lärare. Frost 
(2002) understryker att metoden också måste kunna kopplas till en teoretisk bas. 
 
3.2. Läs- och skrivsvårigheter – dyslexi 
 
Läs- och skrivsvårigheter är ett mycket komplext område där de bakomliggande faktorerna 
varierar mellan olika individer. Enligt Ericson (2001) uppstår läs- och skrivsvårigheter i 
samspelet mellan den individuella förmågan och individens vistelsemiljö. Samma svårigheter 
kan ha olika orsaker och samma orsaker kan leda till olika svårigheter. Det pågår hela tiden ett 
komplicerat växelspel mellan individen och omgivningen och detta samspel är av mycket stor 
betydelse för utvecklingen. 
 

Det finns flera förklaringar till orsakarna till lässvårigheter. Snow, Burns och Griffin (1998) 
anser att läs- och skrivsvårigheter kan ha en social bakgrund, kan orsakas av brister i pedago-
giken, kan bero på att läsinlärningen inte sker på modersmålet eller vara en sekundär följd av 
andra funktionshinder som t.ex. ADHD, språkstörning eller utvecklingsförsening. Flera studier 
har kommit fram till att det finns ärftliga dispositioner som kan ge upphov till läs- och skriv-
svårigheter. Bakgrunden till dessa visar att det ofta rör sig om en språkproblematik. Det visar sig 
ofta i en svaghet i förmågan att uppmärksamma språkljud ur olika aspekter, konstaterar 
Dominkovic´(1996). 
 

Dyslexi är en speciell form av läs- och skrivsvårigheter som hänger samman med en brist i det 
fonologiska systemet. Dessa svårigheter har ofta en genetisk bakgrund (Myrberg 2003, s. 6). 
Kännetecknande för dyslexi är att individen har stora svårigheter med att läsa ord och stora, ofta 
bestående svårigheter med rättstavning.Den avgörande skillnaden mellan lässvaga och normala 
läsare är förmågan att uppmärksamma och bearbeta språkets ljudsystem, särskilt fonemen, på-
pekar Jacobson och Lundberg (1995, s. 36). Snow, Burns och Griffin (1998) menar att fonolo-
gisk förmåga spelar en avgörande roll vid läsinlärningen, eftersom de fonologiska bristerna gör 
inlärningen långsam, svår och komplicerad.  
 

Ett grundproblem för dyslektiker är allvarliga och ihållande avkodningsproblem, enligt Høien 
och Lundberg (2002, s. 17). Svårigheterna ligger i att särskilja språkljud och få ner ljuden i 
skrift; att förknippa bokstäverna med språkljuden. Han eller hon har stora svårigheter att hantera 
den alfabetiska koden och klarar inte av att utveckla ”ett effektivt och automatiskt igenkännande 
av de skrivna orden”. (Jacobson och Lundberg 1995, s. 36). Dyslektiker har således problem 
med att uppmärksamma och använda fonemen; språkets ljudmässiga byggstenar. Dessa svårig-
heter kan leda till att elever med dyslexi hamnar i en ond cirkel, läsningen är så mödosam att de 
undviker att läsa och går därmed miste om den värdefulla lästräningen. Det krävs mycket övning 
och många möten med skrift för att uppnå automatisk lästräning. De som har sämre förutsätt-
ningar och förmodligen skulle behöva mer övning får istället minst träning. ”De läser mindre för 
att de inte kan läsa och de lär sig inte att läsa därför att de inte läser”. (Jacobson och Lundberg 
1995, s. 37). Detta medför att äldre dyslektiker ofta har ett dåligt ordförråd på grund av att de 
sällan/aldrig läser böcker. De har ofta även en vag uppfattning om ords grundformer och 
böjningar. Adams (1990) påpekar att det är viktigare för läsutvecklingen att exponeras för 
skrivna ord än att försöka gissa sig till deras betydelse.  
 

Nauclér och Magnusson (2003) menar att hos somliga svaga läsare finns ett samband mellan 
dyslexi och försenad talutveckling och mellan dessa företeelser och lingvistisk medvetenhet (se 
Jacobson och Lundberg 1995, s. 67). Nauclér och Magnusson understryker att det är en sak att 
behärska ett fonologiskt system, men det är en annan sak att vara medveten om det så att man 
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kan laborera med det. En viktig förutsättning för att lyckas i den tidiga läsinlärningen är just 
förmågan att kunna handskas med segmenten i ljudkedjan. 
 
Många undersökningar visar på att träning av fonologisk medvetenhet i förskolan underlättar läs- 
och skrivinlärning i skolan. De barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skriv-
svårigheter har särskilt stor nytta av träning i fonologisk medvetenhet. Således måste de barn 
som på grund av sin språkliga utveckling bedöms ligga i riskzonen för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter få tidigt insatt och intensivt stöd för att lyckas, menar Snow, Burns och Griffin 
(1998). Även Adams (1990) menar att det är av stor betydelse att stödet till de elever som upp-
visar svårigheter i den tidiga läsinlärningen sätts in direkt och är rätt anpassat för att undvika att 
de utvecklar långsiktiga och svårbearbetade läsproblem. Hon anser att de barn som inte har haft 
de rätta förutsättningarna under förskoleåren kommer att lära sig med rätt insatser. Enligt 
Myrberg (2000) kommer antalet barn med dyslektiska problem att minska rejält om ändamåls-
enliga pedagogiska insatser görs i läsinlärningsstarten. 
 
Adams (1990) och Høien och Lundberg (2002) lyfter fram fonologisk förmåga som ett centralt 
begrepp när det gäller att förklara variationen i den tidiga läsinlärningen. Det har visat sig att en 
viss grundnivå i fonologisk medvetenhet är av kritisk betydelse vid den första läsinlärningen. 
Jacobson och Lundberg (1995) menar att denna grundnivå tycks vara nödvändig för att alla barn 
ska kunna lära sig att läsa och kunna förstå den alfabetiska principen. Den är dock inte till-
räcklig, utan det fodras även andra komponenter vid tillägnandet av skriftspråket. De flesta 
forskare är idag ense om att läs- och skrivsvårigheter är ett språkligt problem. Jacobson och 
Lundberg påpekar att skrift kan relateras till olika nivåer i det talade språket. Barn med lässvårig-
heter kan också ha problem med andra språkprocesser. De kan exempelvis ha svårigheter med 
morfologi och syntax och svårigheter med att uppfatta berättarstrukturer. Deras svårigheter kan 
innebära att de inte kan utnyttja olika strategier för att förstå sammanhängande texter. Många 
barn med lässvårigheter har också svårt för att benämna ting, de har ett svagt auditivt korttids-
minne och en outvecklad metalingvistisk medvetenhet konstaterar Høien och Lundberg (2002). 
 
Enligt Høien och Lundberg (2002) består läsning av två viktiga komponenter; avkodning och 
förståelse. För effektiv läsning krävs att ordavkodningsprocessen är automatiserad, så att läs-
ningen går snabbt och säkert och utan ansträngning. Adams (1990) anser att precis och automati-
serad ordavkodning är en förutsättning för god läsfärdighet. Förståelseprocessen är intimt kopp-
lad till språkförståelse, samt högre kognitiva processer menar Jacobson och Lundberg (1995, s. 
196). Myrberg (2003, s. 6) påpekar att det under hela skoltiden sker ett samspel med ömsesidig 
påverkan mellan avkodnings-/inkodningsförmåga och läsförståelse. De elever som har svårig-
heter med avkodning och inkodning får ofta läsförståelseproblem som en följd av detta. De läser 
mindre eftersom läsningen är mödosam och får därigenom mindre läserfarenhet och ett sämre 
ordförråd. Detta påverkar i sin tur såväl avkodningen som läsförståelsen understryker Høien och 
Lundberg (2002).  
 
Svaga läsare läser sällan och får därför inte den nödvändiga träningen för att automatisera läs-
ningen och bygga upp sitt ordförråd. De får därmed en begränsning i antalet ord som de direkt 
kan identifiera påpekar Adams (1990). Hon menar att läsa flytande är direkt beroende av antal 
ord i texten som kan identifieras vid ett ögonkast. Antalet ord som de stött på tidigare i text är 
därför betydelsefullt. 
 
En läsare använder antingen direktvägen till sitt inre ordlexikon genom den ortografiska ord-
igenkänningsprocessen eller indirekt via den fonologiska, ljudande vägen. Båda vägarna stödjer 
varandra. Yngre barn med liten läserfarenhet använder mest den fonologiska vägen, medan den 
avancerade läsaren i hög utsträckning använder den ortografiska (Jacobson och Lundberg 1995). 
Vid läsning används således både den fonologiska och den ortografiska strategin. Den goda 



 8

läsaren kan utnyttja båda dessa strategier i sin läsning och skiftar smidigt mellan dem och har 
stor nytta av alla ordbilder som finns införlivade i läsminnet. Dyslektiker kan inte skifta naturligt 
mellan dessa båda strategier utan fastnar i den ena. Dyslektiker kan grovt delas in i ortografiska 
och fonologiska läsare, där de ortografiska förlitar sig på sin visuella förmåga och försöker att 
läsa helord istället för att analysera ordet och ljuda ihop det. Den fonologiska läsaren ljudar 
alldeles för noga ihop ordet och klarar inte helordsläsningen så bra. Den ortografiska läsaren 
läser ordbilder och allteftersom orden blir svårare blir felgissningarna allt fler och innehållet går 
förlorat. Den fonologiska läsaren fastnar i den mödosamma ordavkodningen. Eftersom det tar all 
energi i anspråk, går läsförståelsen förlorad, menar Høien och Lundberg (2002 a.a.).  
 
Skriftspråket förutsätter att vi kan hantera ett allt större ord- och begreppsförråd. Fröjd (2005) 
poängterar att om avkodningen inte är automatiserad och barnet inte uppnått fonologisk och 
grafofonemisk medvetenhet, så tar avkodningen så mycket kognitiv kapacitet i anspråk att 
arbetsminnet överbelastas. En utväg ur detta är att barnet hoppar över ord eller delar av ord (s. 
75). Enligt Fröjd kan fonologiska svårigheter orsaka problem både för lagringen i långtidsminnet 
och för det verbala arbetsminnets funktion (s. 125).  
 
God läsförmåga förutsätter således både en välfungerande avkodning och högre lingvistiska 
processer som medvetenhet om ord, morfologisk medvetenhet och syntaktisk och textuell med-
vetenhet. Om avkodningen inte är automatiserad kan den överbelastas. Adams menar att överbe-
lastningen kan leda till att högre lingvistiska processer blockeras (Fröjd 2005, s. 177). Många 
svaga läsare fixerar till skillnad från duktiga läsare nästan alla ord minst en gång (s. 187). En 
möjlighet att undvika den besvärliga avkodningen är att gissa. Därför är en automatiserad ord-
igenkänningsförmåga en förutsättning för läsförståelse på ett högre plan, menar Fröjd (s. 192). 
När det gäller barn med läs- och skrivsvårigheter måste man först ta reda på vilka språkliga 
svårigheter som ligger bakom och hjälpa eleven att komma tillrätta med dessa, betonar Nauclér 
och Magnusson (2003). Först därefter är det meningsfullt att försöka hjälpa dem med den 
knaggliga läsningen eller den dåliga stavningen.  
 
Fröjd (2005) påpekar att det är stor skillnad mellan hur svaga respektive goda läsare läser. De 
svaga läsarna försöker att kompensera en bristande avkodningsförmåga genom att förlita sig på 
högre språkliga processer och gissar sig fram med hjälp av ledtrådar i kotexten (relationer i 
texten). När texterna blir för svåra minskar deras möjlighet att använda sig av kotexten. En 
gissning kan få stora konsekvenser för förståelsen, konstaterar Fröjd (s. 34). Duktiga läsare 
däremot använder sig inte av kotexten som stöd för avkodningen, utan som stöd för läsförståel-
sen. De har också större förmåga att förutsäga fortsättningen i en text. De behöver inte använda 
kotexten till att känna igen ord, utan kan använda de kotextuella ledtrådarna till högre 
lingvistiska processer (Fröjd a.a.). 
 
3.3. Dyslexidiagnos 
 
Ericson (2001) anser att de allra flesta kan hjälpas till en funktionell läs- och skrivförmåga med 
rätt insatser och att möjligheterna förbättras om stödet sätts in tidigt. Hon framhåller vikten av att 
insatserna anpassas till den enskilda elevens förutsättningar och betonar att insatser som inte är 
anpassade till elevens behov kan komma att förvärra svårigheterna för eleven. För att kunna 
anpassa insatserna individuellt, krävs det en ordentlig utredning som visar hur problemen ser ut 
och även visar vilka starka sidor som eleven har. Elevens förmåga måste alltid ses i relation till 
de krav som miljön ställer, betonar hon. ”Läs- och skrivsvårigheter uppstår i ett samspel mellan 
den individuella förmågan och den miljö i vilken individen vistas”. (s. 12). Vid en utredning av 
läs- och skrivsvårigheter bör därför elevens kompetens kartläggas och sättas i relation till de krav 
som ställs på honom eller henne. Diagnosen klargör elevens kapacitet och definierar problema-
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tiken. Denna kunskap tillämpas sedan för att hitta lösningar på problemen och inte minst ta 
tillvara elevens starka sidor.  
 

Utredningens omfattning och innehåll måste styras av syftet med utredningen./ . . ./ Pedagogiskt relevant 
information bör vara första prioritet i alla utredningar i skolsammanhang. (Myrberg och Lange 2006, s.45) 

 
Ericson (2001) betonar att det är nödvändigt att med diagnostik skilja mellan dyslexi och andra 
former av läs- och skrivsvårigheter. En specifik och flerdimensionell dyslexidiagnos måste 
genomföras för att kunna ge varje enskilt barn bästa möjliga hjälp. Fördjupade kunskaper skapar 
möjligheter till bättre insatser för eleven, understryker hon. Enligt Ericson kommer det också att 
bli allt viktigare att skilja mellan olika typer av dyslexi, för att specifikt kunna hjälpa varje 
enskilt barn. Olika delar av hjärnan har specifika funktioner som vid läsning och skrivning 
integreras i en invecklad helhetsfunktion. Det finns inte en förklaring till specifika läs- och skriv-
svårigheter och det finns inte bara en form av dyslexi. Orsakerna och funktionsstörningarna kan 
hos det enskilda barnet vara olika och yttra sig på olika sätt. Det är därför viktigt att elevens 
svårigheter blir ordentligt utredda och att svårigheternas karaktär och omfattning blir klarlagda. 
Genom att klarlägga elevens såväl svaga som starka sidor kan vi få värdefull vägledning för det 
fortsatta pedagogiska arbetet. Det är viktigt att ta reda på vilka strategier eleven använder vid 
läsning och skrivning och att upptäcka sambandet mellan läs- och skrivsvårigheterna och övriga 
förmågor. Detta för att man ska kunna anpassa undervisningen till elevens bästa inlärnings-
möjligheter. Utvecklingen gynnas positivt genom att eleven görs uppmärksam på vilka strategier 
som hon eller han använder och hur de kan utvecklas (Ericson a.a.). 
 
Magnusson (muntl. komm. 2006) lyfter fram vikten av att ha ett öppet, dynamiskt och påläst 
förhållningssätt vid bedömningar av elevers svårigheter. Han menar att problem är specifika i 
grunden. Diagnosen ska ge en förklaring och beskrivning av vad som ingår i problemet och 
därmed ge värdefull vägledning för planering av det fortsatta pedagogiska arbetet. Diagnosen är 
ett pedagogiskt verktyg som ger en modell för hur arbetet kan läggas upp. Det är en dynamisk 
process som hela tiden pågår och den måste vila på en djup och kunskapsmässig grund.  
 
Zettergren Nelson (2003) problematiserar dyslexidiagnosens befriande respektive stigmatiseran-
de effekter i boken; Dyslexi – en diagnos på gott och ont, och visar att svaret på frågan inte är 
entydigt. Upplevelsen av diagnosen och tolkningen varierar. Den diagnostiska termen kan 
avvändas som en förklaring och beskrivning av läsandet och skrivandet och samtidigt betyda 
något problematiskt och oroande. Barn använder termen dyslexi för att beskriva sina svårigheter 
och för att ange orsaken till svårigheterna. De använder också termen för att kategorisera och 
klassificera sig själva och sina erfarenheter i förhållande till sina klasskamrater. De ser sig som 
en del i en kategori, barn med dyslexi. De använder även termen för att avlasta sig moraliskt, 
förklarar Zettergren Nelson. Det finns också barn som värjer sig mot diagnosen eller avvisar den 
i förhållande till den egna personen. De värjer sig inte bara emot att bli sammankopplade med 
diagnosen, utan också med specialundervisningen. De vill inte riskera att framstå som någon som 
behöver hjälp i skolan. Det är inte stavningen eller specialundervisningen i sig som är problemet 
utan att det kan bli synligt. Man kan tolka det så att deras sätt att undvika eller avvisa diagnosen 
beror på att de vill dölja allt som kan få dem att framstå som någon som behöver hjälp. 
 
Zettergren Nelson ger ett exempel på en flicka som väver in diagnosen i en berättelse om föränd-
ring och insikt. Insikten omfattar såväl det som har varit och framtiden. Insikten för med sig möj-
ligheter till ett förnyat liv med bättre förutsättningar. Diagnosen blir då en positiv utgångspunkt 
för en förändring, menar Zettergren Nelson. Detta sätt att se på sin diagnos innebär oftast en stor 
lättnad för barnet. Barnet får sina erfarenheter tolkade vilket gör att de blir förståeliga. Detta 
gäller båda på det personliga och på det sociala planet. Diagnosen får också en moralisk funktion 
genom att barnet kan avvända den som utgångspunkt för att försvara sig mot alla eventuella på-
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ståenden om att man är dum eller lat. Därmed upplevs diagnosen som en befrielse. I detta för-
hållningssätt får diagnosen betydelse i relation till en positiv skolsituation. Zettergren Nelson 
konstaterar att dessa barn oftast har en positiv relation till en speciell lärare och till specialunder-
visningen (a.a.). 
 
3.4. Språkrelaterade inlärningshinder – språkstörning 
 
Språkstörning är ett komplext begrepp och barn med språkstörning utgör en heterogen grupp 
både när det gäller arten och graden av språkstörning (Donaldson 1995). Språkstörning innebär 
att barnets språkutveckling ligger markant under utvecklingen inom andra områden som icke-
verbal förmåga, motorisk och socioemotionell förmåga. Bruce (muntl. komm. 2006) menar att 
språkstörning inte är någon enhetlig diagnos utan får ses som en samlingsdiagnos för flera typer 
av språkliga svårigheter med olika orsaksbakgrund. Språkstörning kan delas in i specifik språk-
störning, en språkstörning utan något annat handikapp och språkstörning med tilläggsdiagnos. 
Det finns inte några signifikanta språkliga skillnader mellan de båda grupperna. I litteraturen 
beskrivs vanligen specifik språkstörning som ett tillstånd när ett för övrigt normalt utvecklat barn 
med normal hörsel inte utvecklar sin språkliga förmåga på ett förväntat sätt (Leonard 2000). 
Även bland barn med specifik språkstörning är både graden och arten av språkstörningen stor 
mellan olika individer. Bishop (1997) förklarar de specifika störningarna som särskilda kognitiva 
brister, medan de icke-språkliga störningarna är generella kognitiva brister som en begränsad ka-
pacitet att ta emot information. En specifik störning, som en auditiv perceptionsstörning i kombi-
nation med ett begränsat informationsprocessande, leder till svårigheter att integrera snabbt 
presenterad information. Språkstörningen innebär nästan alltid kvarstående språkliga svårigheter 
med inlärningssvårigheter som följd, framför allt läs- och skrivsvårigheter (Snow, Burns och 
Griffin 1998). Diagnosen specifik språkstörning är en uteslutningsdiagnos (Bishop 1997). 
 
Vid sekundär språkstörning är de språkliga problemen inte det primära, utan en följd av andra 
svårigheter (Donaldson 1995). Språkstörningen kan vara en följd av en hörselskada, Cerebral 
Pares, autism eller en utvecklingsstörning eller utvecklingsförsening.  
  
Språkavvikelser kan bestå av impressiva störningar som svårigheter i att ljudmässigt uppfatta 
talet, att associera till de begrepp orden står för och att förstå och minnas det man hör. 
Expressiva störningar är svårigheter i att uttrycka sig. Det kan gälla producerandet av ljud och att 
finna rätt ord, meningsbyggnad och uttryckssätt. Bakom de expressiva svårigheterna ligger ofta 
impressiva störningar. Vid generell språkstörning är både det expressiva och det impressiva 
språket drabbat (Donaldson 1995, s.14). Ju fler språkliga nivåer (uttal, grammatik, ordförråd, 
språkförståelse) som är drabbade, desto gravare är störningen.  
 
Begreppet språkstörning omfattar många olika former av störning i den språkliga interaktionen 
av; språkets form (fonologi, morfologi, syntax), språkets innehåll (ordförråd, semantik) och 
språkets användning (pragmatik) (Bloom och Lahey 1978, s. 47). Fonologiska problem innebär 
svårigheter med att auditivt uppfatta och motoriskt kunna producera språkljuden. Syntaktiska 
problem innebär svårigheter med ordförråd, meningsbyggnad och satser, de grammatiska regler-
na som ordföljd och böjningsformer. Ord kan då komma i fel ordning i meningen eller hoppas 
över och även ordningsföljden mellan meningarna kan bli fel. Språkavvikelser kan bestå av 
semantiska och pragmatiska svårigheter. Semantik innebär förmåga att förstå innebörden av det 
sagda utifrån ordföljd och utifrån vilket ord i satsen som betonas och innebörden av olika ut-
tryckssätt. Pragmatik avser förmågan att hitta rätt ord och uttryckssätt och kunna använda 
språket på ett ändamålsenligt sätt i ett socialt kommunikativt sammanhang (Donaldson 1995 
a.a.). 
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Det huvudsakliga problemet vid språkstörning är begränsningarna i det språkliga processandet, 
vilket medför att språkutvecklingen går mycket långsamt (Donaldson 1995, s. 28). Det tar 
mycket längre tid för barn med språkstörning att utveckla ordförrådet och den grammatiska 
processförmågan. De behöver därför tid och mycket språklig stimulans. Omgivningen och 
interaktionen har stor betydelse för barnets språkliga och kommunikativa utveckling menar 
Snow, Burns och Griffin (1998). Ett barn med språkstörning har svårare att bygga upp sitt 
lexikon, orden måste repeteras ofta och inlärningen av nya ord blir mödosam. Inlärningen 
underlättas dock om barnet har en tidigare kännedom om det kommunikativa innehållet, menar 
Bloom och Lahey (1978). Barn lär sig nya ords betydelse om orden förekommer i ett 
meningsfullt sammanhang eller blir förklarade för dem, framhåller Bjar och Liberg (2003). 
 
Barn med specifik språkstörning uppvisar problem inom ett flertal språkliga områden, men 
framför allt i sin grammatiska utveckling enligt Leonard (2000). De har ofta problem med 
verbformer och ordföljd. Bishop (1997) menar, att de grammatiska problem som karakteriserar 
barn med specifik språkstörning inte beror på en generell avsaknad av strukturerna i språk-
produktionen, utan snarare på att de använder sig av dessa mera sällan än barn med normal 
språkutveckling.  
 
Majoriteten av barnen med specifik språkstörning har svårigheter med den fonologiska 
medvetenheten, vilket försvårar läsinlärningen. Läsförmåga, fonologisk medvetenhet och 
språkförståelse är faktorer som utvecklas parallellt och alla faktorer är ömsesidigt beroende av 
varandra för en lyckad läsinlärning, poängterar Bruce (muntl. komm. 2006). 
 
Brister i det fonologiska arbetsminnet förekommer ofta hos barn med specifik språkstörning. 
Dessa brister kan påverka förmågan att skapa stabila fonologiska representationer i långtids-
minnet. De flesta barn med diagnosen specifik språkstörning löper stor risk att få läs- och skriv-
svårigheter. Vid undersökningar av skriftspråkstillägnandet hos barn med språkstörning, har man 
funnit att barnen har stora och kvarstående svårigheter med rättstavning (Bjar och Liberg 2003). 
 
Enligt Høien och Lundberg (2002) är skillnaden mellan språkstörning och dyslexi att språk-
störning berör fler språkliga nivåer än dyslexi som enbart berör den fonologiska nivån.  
 
3.5. Genus, sociala, kulturella och samhälleliga perspektiv 
 

3.5.a. Läs- och skrivutveckling 
 
Det har mycket stor betydelse för den skriftspråkliga utvecklingen i vilken utsträckning barn blir 
exponerade för språk under sin uppväxt. Liberg (i Bjar och Liberg 2003) menar, att skillnaden 
mellan barn som lyckas respektive misslyckas i sin skriftspråkliga utveckling inte i första hand 
handlar om socialgruppstillhörighet, utan om i vilken utsträckning föräldrarna är litterära och 
umgås med likasinnade. Barn som får delta i en mängd olika läs- och skrivsammanhang till-
sammans med olika personer har mycket större möjligheter att lyckas med läs- och skrivinlär-
ningen. De barn som inte fått några förebilder i sin skriftspråkliga utveckling är sämre rustade 
för läs- och skrivinlärningen. De har inte någon vana att läsa och skriva och har inga strategier 
för att ta sig in i en text. De känner sig främmande inför skolans aktiviteter och detta leder till 
problem eller förseningar i deras läs- och skrivinlärning, resonerar Björk och Liberg (1996). De 
menar även att barn som har ett omedvetet förhållande till skriftspråket ofta kommer från helt 
andra kulturella och socialpsykologiska förhållanden. Snow, Burns och Griffin (1998) framhåller 
att barnets tidiga sociala miljö har en direkt koppling till deras motivation för att lära sig läsa. De 
barn som växer upp i en litterär miljö med engagerade föräldrar och där tillgången på böcker är 
stor, får goda förutsättningar för sin läs- och skrivutveckling. Dessa föräldrar samspelar med sina 
barn i olika litterära aktiviteter, besvarar deras frågor och uppmuntrar deras begynnande skrivut-
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veckling. Barnen lär från sin omgivning och får en positiv känsla för läsning och skrivning. 
Einarsson (2000) skriver i Barns språkliga dagar, att föräldrars samtal med sina barn färgas av 
vilken samhällsklass de tillhör. I sin undersökning fann han att i familjer med akademiskt 
utbildade föräldrar fanns det anknytningar till skolan i såväl ämnesval som samtalsform (s. 25). 
Han anser att detta gynnar barnets skriftspråkliga utveckling och motivation för fortsatt lärande. 
 
Fahlén (2002) framhåller vikten av att det finns vuxna samtalspartner i barnets vardag. Björk och 
Liberg (1996) kallar dessa vuxna för ”medresenärer”. De ska finnas med och stötta, vägleda och 
upptäcka tillsammans med barnen. Dessa vuxna leder barnen mot en ökad skriftspråklig med-
vetenhet, samtidigt som de gör barnen delaktiga i den kultur som de befinner sig i och låter dem 
ta del av dess värderingar. Såväl Fahlén som Björk och Liberg framhåller värdet av att få barnet 
att inse att förmågan att läsa och skriva är något värdefullt och viktigt att äga. Förutsättningarna 
för barn ser emellertid mycket olika ut, resonerar Fahlén. Det kan vara stora skillnader i den 
samtalsmiljö som olika barns växer upp i. I de fall där man misstänker att förutsättningarna inte 
har varit de bästa är det viktigt att den första undervisningen utformas på ett sätt som kompen-
serar för det som brustit under barnets förskoleperiod, framhåller Fahlén. Snow, Burns och 
Griffin (1998) understryker att de barn som har de största svårigheterna har rätt till undervisning 
av lärare som har relevanta kunskaper och därmed kan förebygga att ytterligare svårigheter 
utvecklas. 
 

The purpose of writing is to record or convey meaning. The purpose of reading is to reconstruct and consider 
that meaning. (Adams 1990, s. 409). 

 

Adams (1990) menar att om vi vill att barnen ska läsa bra, måste vi finna en väg att förmå dem 
att läsa mycket och om vi vill att barnen ska läsa mycket måste vi lära dem att läsa bra. Hon 
betonar att för att bli en god läsare måste man få tillgång till många olika läsupplevelser och det 
ska gå hand i hand med inlärningen av fonemen. Vidare betonar hon betydelsen av att veta hur 
man lär sig och förstår syftet med läsningen. Vygotsky (1962/1934) framhåller, att om eleverna 
inte skriver i ett sammanhang där användbarheten framkommer finns det stor risk att en god 
inlärning uteblir, eller att svårigheter uppstår. Utmaningen för undervisningen är därför att vi har 
kunskaper om de olika delarna av läsutvecklingen och kan relatera dem till varandra. De olika 
delarna i läsinlärningen bör inte läras in separat, utan måste utvecklas i ett samspel med varandra 
betonar Adams. Detta gör det möjligt att anpassa läsundervisningen till varje enskilt barns behov 
och lärande. Hon betonar att vi kan lära dem så länge de inte blir uttråkade eller frustrerade. 
Enligt Adams är det även viktigt att de barn som kommer till skolan med liten erfarenhet av 
skriftspråkliga aktiviteter får direktundervisning.  
 
Vägen till erövrandet av skriftspråket går via meningsfulla texter, betonar Liberg (muntl. komm. 
2005). Barnen måste förstå målet med läsningen, veta vad det leder till. Det sker under läsning-
ens gång en samtidig interaktion mellan meningssökande, ortografisk uppmärksamhet och fono-
logisk medvetenhet, påpekar Adams (1990). Hon framhåller att det försiggår ett samspel mellan 
dessa tre uppmärksamhetsområden, där avkodningsarbetet underlättas om texten är meningsfull 
för läsaren. Nauclér anser att ”om läsaren har en klar uppfattning av textens meningsinnehåll, 
påverkar detta kvalitén på avkodningsarbetet”. (Frost 2002, s. 72). 
 

Enligt Snow, Burns och Griffin (1998) pekar många undersökningar på att en framgångsrik läs- 
och skrivinlärning till stor del beror på att barn redan i förskoleåldern får en positiv attityd till 
läsning och skrivning och att det därför är betydelsefullt att de tillägnar sig litterära kunskaper. 
De anser det nödvändigt att barnen lär sig att ta sig in i en text och fördjupa sig i den. Detta kan 
ske genom att man ställer sina egna frågor till texten, lyssnar på kamraterna och samtalar om 
innehållet. Även Liberg (muntl. komm. 2005) framhåller betydelsen av att samtalande, läsande 
och skrivande sker i ett samspel. Vid en föreläsning i ämnet Att söka och skapa kunskap i 
skolans olika ämnen genom samtalande, läsande och skrivande, lyfte hon fram språkets nyckel-
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ställning i lärandet. Genom att läsa, skriva, samtala och uttrycka sig i olika uttrycksformer ut-
vecklas språket och kunskapen. Hon visade på hur vi kan hjälpa våra elever att hitta öppningar in 
i texterna och få ett personligt engagemang till dem. Eleverna måste få möjlighet att lära sig att 
analysera och att dra egna slutsatser, göra egna tolkningar och att träna sig i att förklara sina 
ståndpunkter utifrån texten. De måste även få möjlighet att reflektera tillsammans och ta ställ-
ning till varandras synpunkter. Allt detta ger eleverna en fördjupad förståelse av texten och en 
möjlighet att se den ur olika perspektiv. De elever som har svårigheter har särskilt stor nytta av 
att lära sig dessa strategier för hur man tar sig in i en text och rör sig i den, på ytan och sedan ner 
på djupet. Liberg understryker att både samtalande och skrivande behövs för att de lågpresteran-
de eleverna ska komma vidare i sin utveckling. 
 

Upplevelsen av skrivandet som något positivt eller negativt är oftast relaterat till uppgiftens art, 
menar Zettergren Nelson (2003). Läsandet och skrivandet är en konkret aktivitet som kan vara 
både lätt och svår, rolig och tråkig. Detta visar på betydelsen av att skapa rika möjligheter till 
varierade och roliga skriftspråkliga aktiviteter som utgår från barnens tankar och intressen. Hur 
de skriftspråkliga aktiviteterna upplevs är starkt beroende av vilken relation barnet har till inne-
hållet. Yngre barn i åldrarna sju till nio år problematiserar sitt läsande på ett generellt plan. Det 
betyder att de talar i termer av att kunna respektive inte kunna läsa, medan barn mellan nio och 
tolv år, snarare lyfter fram skrivandet och stavandet som problem. Det hör samman med en ökad 
medvetenhet om sitt eget sätt att läsa i relation till andra barns sätt att läsa och de ökade krav-
nivåerna i skolan. (Zettergren Nelson a.a.). 
 

Redan Vygotsky och Piaget talar om lärandet som en process som utgår från det egna tänkandet 
och de egna erfarenheterna. Varje människa skapar sina egna kunskapssammanhang och det sker 
genom att länka samman tidigare erfarenheter med ny information (Dominkovic´ 1996). Fahlén 
(2002, kap. 5) redogör för Bruners Representationsteori, vilken beskriver skillnaden mellan olika 
sätt att tolka erfarenheter och föreställa sig världen. Bruner utgår från de tre representations-
formerna enaktiv, ikonisk och symbolisk, för att beskriva olika framställningsformer. Han tar 
också fasta på de redskap som överförs kulturellt. Fahlén menar att om läraren är medveten om 
de olika representationssätt (enaktiva, ikoniska, symboliska) som barnet kan använda sig av, har 
läraren möjlighet att möta barnet just där det befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling. Därige-
nom kan svårigheter förebyggas. Barnet bygger gradvis upp sin tidiga kunskap om skriftspråket. 
Denna kunskap bygger barnet sedan vidare på när det formella lärandet börjar. Bruner menar att 
det samlade vetandet om barns skriftspråkliga utveckling kan kombineras och leda till att vi får 
ökade kunskaper om hur undervisning inom området bör utformas.  
 

Clay (1991) lyfter i boken Becoming Literate fram vikten av att individualisera undervisningen 
för elever med problem i läsinlärningen, eftersom varje elev är unik och behöver sitt eget 
inlärningsprogram. ”..the best progress for a particular child will result from individual 
instruction”. (Clay 1993, s. 5). Hon betonar betydelsen av korta, dagliga träningspass med en-
till-en undervisning och menar att eleven med stöd av läraren ska finna sin egen väg fram till en 
funktionell avkodning och förståelse av texten. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att hitta 
framgångsrika strategier och utnyttja ledtrådar vid avkodning och tolkning av texten. Stöd i 
läsinlärningen ska sättas in så tidigt som möjligt innan eleven själv upplever sig som en dålig 
läsare. Det är också svårare att ändra redan befästa strategier, menar hon. Clay betonar att en 
förutsättning för framgång i läsningen är att lästräningen sker på rätt svårighetsnivå.  
 

Fahlén (2002) gör en jämförelse hur man kan se på undervisning som lotsning och byggnads-
ställning. Likheten mellan lotsning och byggnadsställning ligger i att båda begreppen handlar om 
en som är mer kunnig och hjälper en som är mindre kunnig. Man kan med andra ord säga att 
båda handlar om någon form av undervisningsstöd. Olikheten ligger i funktionen; Lotsen är den 
kunniga som leder fartyget förbi besvärliga skär till målet. Den mindre kunniga kan bara följa 



 14

efter eller lämna över styrningen. När man är i hamn, uppgiften är löst, så är det hela klart. 
Skären har emellertid inte blivit tydliga, så lotsen behövs även på kommande resor. Ställnings-
byggaren däremot tar alltid hänsyn till husets form och var man befinner sig i byggprocessen. 
Här fokuserar man på vad som sker i själva byggandet, var den som behöver stöttning befinner 
sig i kunskapsutvecklingsprocessen. Det man konstruerar ska bli så välbyggt att ställningen så 
småningom kan tas bort. Kunskapen byggs således på förståelse och meningsfullhet som varar. 
Fahlén menar att för att en lärare ska kunna klara rollen som ställningsbyggare krävs det både 
lyhördhet och förmåga att skaffa sig kunskap om hur långt i utvecklingen eleven har kommit. 
Det fodras också goda teoretiska kunskaper om de inblandade processerna. Om läraren bygger 
en för hög byggnadsställning har eleven ingen nytta av den, det mesta går då ”över huvudet” på 
eleven. Bygger läraren en för låg ställning har den inte någon funktion eftersom elevens eget 
byggande redan passerat denna nivå. Då är risken stor att eleven blir uttråkad och stagnerar i sin 
utveckling. 
 

Bodrova och Leong (1996) är inne på samma tema och förklarar utifrån Vygotskys teorier under-
visningen på ett liknande sätt; Scaffolding (byggnadsställning) är vägen till en framgångsrik 
undervisning. Vid Scaffolding ligger fokus på själva processen. Det råder ett starkt samband 
mellan språk och kognition, men lärandet är också en social process och kommunikation är en 
förutsättning för den processen ska fungera, poängterar Bodrova och Leong (1996). Om kommu-
nikationen på något sätt brister påverkar således såväl lärandet som utvecklingen. En förutsätt-
ning för att man ska utveckla metakognition är att medvetandet är mer inriktat på vägarna till 
resultatet än på resultatet. Lärandet fokuseras till den proximala zonen. Den proximala zonen 
finns mellan barnets utvecklingsnivå och den nivå han eller hon kan uppnå med assistans. Vygot-
sky konstaterar att de barn som har den största proximala zonen också har störst möjligheter i 
skolan. Fröjd (2005, s. 56) menar att det därför är viktigt att bestämma den proximala utveck-
lingszonen eftersom varje elev måste utsättas för rätt utmaningar för att utveckla högre begrepps-
strukturer. Vygotsky anser att en viktig förutsättning för att man ska kunna upptäcka och utnyttja 
den proximala zonen är att det finns tillgång till kunniga lärare. Den kompetenta läraren har stor 
betydelse för barnets tanke-, läs- och skrivutveckling. Han eller hon finns med i läroprocessen 
och har en plan för lärandet och konstruerar ”byggnadsställningen”. En förutsättning för detta är 
att läraren kan följa barnets språk- och tankeutveckling. Vygotsky framhåller också att eleven 
måste vara delaktig i sitt eget lärande. Ett bra sätt för eleven att få syn på sina egna strategier är 
att lära någon annan. När man förklarar för någon annan hur man tänker förstår man sina egna 
strategier. Vygotsky understryker betydelsen av att använda sig av språket och menar att språket 
är tankens redskap – tools of the mind.  
 

Use thinking while talking to check childrens understanding of concepts and strategies. Get children useed 
to talking about what they think and how they solve problems. Have them repeat ideas back to you how 
they understand an idea. As one teacher puts it, ”I need to know how you think about things”. Have 
children talk to each other; then listen to what they say to each other. Not only is your listening motivating 
for children, it gives you wonderful insights into what they understand. (Bodrova och Leong, 1996 s. 106).  

 
3.5.b. Läs- och skrivförmåga 
 

Det är inte är så enkelt att vi ärver läs- och skrivsvårigheter, menar Myrberg och Lange (2006), 
utan vi ärver i stället språkbiologiska förutsättningar som i sin tur kan leda till sämre förutsätt-
ningar för läs- och skrivinlärning. Detta kan även leda till mindre exponering av miljöfaktorer av 
den art som är viktig för läs- och skrivutveckling. 
 
Elever med sämre språkbiologiska förutsättningar löper således dubbelt så stor risk att hamna i 
läs- och skrivsvårigheter om de inte tidigt får professionellt stöd. Även Høien och Lundberg 
(2002) konstaterar att ogynnsamma förhållanden i miljön och bristande biologiska förutsätt-
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ningar samverkar i uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter. Det går emellertid att reducera 
risken för att utveckla läs- och skrivsvårigheter genom mycket goda miljöförhållanden, även om 
de biologiska förutsättningarna är mindre goda. Får dessa elever ett bra pedagogiskt stöd i den 
inledande läs- och skrivinlärningen kan de kompensera sina svårigheter och utveckla en funktio-
nell läs- och skrivförmåga (Adams 1990, Snow, Burns och Griffin 1998, Myrberg 2003). 
 
Frost (2002) anser att för de barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skriv-
svårigheter måste vi göra insatserna mycket tidigt i första klass, så snart vi upptäcker att det finns 
problem. Han menar att vi genom forskningen erhållit ny värdefull kunskap som måste få konse-
kvenser för hur vi ska arbeta i läsinlärningsstarten, särskilt med de elever som har sämre förut-
sättningar för sin läs- och skrivinlärning. Det innebär att vi skapar bättre förutsättningar för alla 
barn redan i förskolan. Frost hävdar att istället för att avvakta att läsinlärningen kommer igång 
måste vi vara offensiva och tidigt skapa möjligheter till träning.  
 
Den fonologiska förmågan innefattar fonologisk medvetenhet, fonologiskt minne och snabb 
fonologisk åtkomst (se Myrberg 2000, s. 12). Enligt Myrberg har dessa förmågor ett starkt 
samband med allmänintelligensen i förskoleåldern, men sambandet avtar under de två första åren 
i skolan. Torgesen, Wagner och Rashotte (1994) konstaterar att en del barn med fonologiska 
svårigheter får mycket stora problem i sin läsinlärning. För dessa barn räcker det inte med att 
stimulera den språkliga medvetenheten med reguljära program. De hävdar, med stöd av sin 
studie, att det i alla läsinlärningsprogram som vill förebygga och motverka läs- och skrivsvårig-
heter bör ingå träningsprogram som utvecklar fonologisk medvetenhet. De barn som ligger i 
riskzonen för att utveckla stora läs- och skrivsvårigheter måste dock få ett direkt och intensivt 
stöd för att de ska lyckas med läsinlärning.  
 
Blachman (i Myrberg 2000, s. 17) påpekar att träningsprogram som visat sig ge goda effekter på 
den fonologisk medvetenhet, inte visar samma positiva resultat när det gäller andra fonologisk 
förmågor som fonologiskt arbetsminne eller ordmobilisering ur långtidsminnet. Blackman anser 
att faktorer som kan påverka utvecklingen av dessa förmågor positivt är längd och intensitet i 
träningsprogrammen. Program som fokuserar på att snabbt känna igen ord har en positiv 
inverkan på läsutvecklingen, enligt Blachman. 
 
De barn som får svårigheter i läsinlärningen utvecklar ofta strategier för att undvika svårig-
heterna. Det blir en ond cirkel, de läser mindre, väljer lättare texter och får därigenom mindre 
träning än sina kamrater. Många av dessa barn saknar dessutom stöd i sin skriftspråkliga 
utveckling i familjen. 
  

Deras utveckling är avhänglig av att skolan uppmärksammar dem och ger effektivt stöd för att möta deras 
svårigheter. Ges inget stöd tidigt i barnets läsutveckling kommer gapet i läsförmåga gentemot de övriga att 
växa och sätta spår i alla skolämnen. (Myrberg 2000, s. 8). 

 
Pojkar är klart överrepresenterade bland barn med läs- och skrivsvårigheter konstaterar Jacobson 
och Lundberg (1995). Ordavkodningsförmågan tycks stadigt öka från en ljudande, fonetisk 
läsning i skolår 1 till automatiserad ortografisk läsning på gymnasienivå. Vid ett flertal under-
sökningar har man funnit klara könsskillnader i förmågan att avkoda; flickor presterar bättre än 
pojkar på alla åldersnivåer. På högstadiet ligger flickorna i genomsnitt två årskurser eller mer 
före pojkarna i teknisk avläsningsförmåga, enligt Jacobson och Lundberg (s. 201).  
 
I Skolverkets rapport (1997), Att lämna skolan med rak rygg, relateras kön, intresse och erfaren-
het till läsförståelse. Utifrån analys av IEA-undersökningens resultat, (The Internationel Associ-
ation for The Evalution of Educational Achievment), har man funnit att pojkar läser sämre än 
flickor och att skillnaden mellan de goda och de svaga läsarna är störst inom pojkgrupperna. 
IEA-undersökningen visar också att flickorna i genomsnitt har bättre läsförståelse än pojkarna. 
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En intressant iakttagelse är att det finns en klar skillnad i pojkars och flickors läsprestationer 
beroende på vilken typ av text de läser. Flickorna presterar betydligt bättre än pojkarna när de 
läser texter som handlar om människor och aktiviteter med mänsklig anknytning. Pojkarna däre-
mot, presterade betydligt bättre än flickorna när uppgifterna handlade om att tolka kartor, dia-
gram och tabeller. När texterna innehöll många ord och hade kvinnliga huvudpersoner läste 
pojkarna i regel sämre (Skolverket 1997, s. 29). Textinnehållet har således stor påverkan på 
läsförmågan. 
 
Fröjd (2005) fann i sin studie att pojkar har en sämre läsförmåga än flickor och således får sämre 
studieresultat. Jämförelsen mellan läsförmåga och betyg visar att betygen ökar med läsförmågan. 
Fröjd anser att resultatet i hans undersökning stöder giltigheten i Vygotskijs semiotik. ”De som 
är duktiga läsare förstår fler än ett sätt att teckna världen på ett papper” . (Fröjd 2005, s. 193).  
 
3.5.c. Läs- och skrivintressen 
 

Forskning har påvisat att det föreligger stora skillnader i pojkars och flickors läsintresse. De 
traditionella könsrollerna styr pojkars och flickors föreställningar om manligt och kvinnligt och 
läsningen betraktas då som en kvinnlig sysselsättning. Molloy (2002) kom i sin avhandling, 
Läraren, litteraturen, eleven, fram till att tonåringar prioriterar texter som ligger nära deras 
verklighet och att pojkar väljer att läsa böcker med manliga huvudpersoner. Flickor läser i alla 
åldrar mer än jämnåriga pojkar. Flickor läser mest böcker som handlar om kärlek, relationer och 
liv, medan pojkar helst läser serietidningar. När pojkar läser böcker föredrar de böcker med 
inriktning på spänning och äventyr. 
 
För att nå fram till eleven måste vi tillhandahålla böcker som erbjuder en koppling till hans eller 
hennes intressen, bekymmer och ambitioner. Eftersom läsaren tolkar boken utifrån sina tidigare 
erfarenheter, är det tänkbart att han eller hon börjar tolka om sina gamla känslor för saker och 
ting i ljuset av den nya litterära upplevelsen. Texten erbjuder läsaren nya sätt att tänka och känna 
och när detta händer är det fråga om ett rikt samspel mellan bok och läsare. Det medför att 
läsupplevelsen blir mer fullständig och givande, menar Rosenblatt (2002, s. 93). 
 

Om en bok erbjuder upplevelse och idéer som är högst relevanta för det som eleven själv är upptagen av, 
kommer hans eller hennes intresse överbrygga språksvårigheternas hinder och ge honom eller henne 
tillräcklig motivation för att vilja komma fram till en mening. (Rosenblatt 2002, s. 170).  

 
Vi behöver därför inte oroa oss så länge eleverna har förmåga att läsa med förståelse och har fått 
smak för den upplevelse som litteraturen kan ge, menar Rosenblatt. Molloy (2002) framhåller att 
litteraturläsning är ett möte mellan läsare och text. Hur olika läsare tolkar texten blir således 
beroende av läsarens bakgrund och vilka erfarenheter han eller hon har att tolka utifrån. 
Rosenblatt (2002) lyfter fram litteraturen som ett av de viktigaste medierna för spridning av vårt 
kulturmönster. Hon menar att det är viktigt att lägga tonvikten på relationen mellan texten och 
läsaren och hjälpa eleven att hitta samband mellan texten och sina egna intressen och behov. 
Enligt Rosenblatt kan litteraturläsning hjälpa eleven att utveckla kritiskt tänkande och göra 
honom eller henne bättre rustade att möta olika situationer i livet. Frost (2002) menar att det 
viktigaste är att eleven får hjälp att utveckla sammanhängande läsfärdighet. Man lär sig genom 
att läsa i meningsfulla situationer och genom att läsa texter som berör. 
 

//… eleverna måste redan från början få uppleva att läsning handlar om mening, glädje, betydelse, budskap, 
upplevelse och förståelse. De måste få erfara att texter har något att säga som kan vara viktigt. (Lundberg 
och Herrlin 2005, s. 10). 
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3.6. Några vägvisande studier 
 
Den amerikanska forskaren Mattinglys satte 1972 fokus på den språkliga medvetenhetens be-
tydelse för läsinlärningen genom en artikel i antologin Language by Ear and by Eye (se Frost 
2002). Hans artikel utgjorde en vändpunkt i läsforskningen. Intresset riktades nu mot språket och 
olika aspekter av den språkliga medvetenheten. Mattingly förde fram att för att kunna läsa krävs 
en medvetenhet om språkets formsida; ”certain aspects of primary linguistic activity”. Språket 
kom därmed att utgöra en viktig variabel när det gäller att förutsäga läsfärdighet. 
 

Det råder idag stor enighet bland forskare om vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser 
för de barn som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. I detta sammanhang 
har många forskare riktat sitt intresse mot fonologisk medvetenhet. Forskare har fokuserat på 
sambandet mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning. En del har studerat hur språklig 
medvetenhetsträning i förskolan påverkar barnens möte med skriftspråket, medan andra har 
studerat hur bristande fonologisk medvetenhet hos förskolebarn förutsäger kommande läs- och 
skrivsvårigheter (Dominkovic´ 1996). Resultaten från flera av dessa undersökningar lyfter fram 
betydelsen av fonologisk medvetenhet och fonologisk träning i arbetet med elever som har läs- 
och skrivsvårigheter. Speciellt visas det på värdet av att den fonologiska träningen sker parallellt 
med en strukturerad lästräning där kopplingen mellan bokstav och ljud betonas (Adams 1990). 
Redan 1934 skrev Vygotsky; ”The child must must learn to distinguish between semantics and 
phonetics and understand the nature of the difference”. (Vygotsky 1962/1934, s. 128). Han visar 
på betydelsen av att barnet utvecklar förmågan att kunna skilja ordens innehåll från dess ljud-
form. Snow, Burns och Griffin (1998) framhåller att barn som har brister i fonologisk förmåga 
när de börjar skolan riskerar att misslyckas i sin läsinlärning. De betonar att fonologisk förmåga 
spelar en avgörande roll vid läsinlärningen och att utvecklingen av denna metaphonological 
ability börjar redan i treårsåldern och pågår under många år. De framhåller att träning i fono-
logisk medvetenhet ger goda effekter på läsinlärningen och att barn med lässvårigheter som får 
träning i fonologisk medvetenhet ökar sin läsförmåga signifikant. Flera studier visar på positiva 
effekter av insatta åtgärder för elever som har utvecklat läs- och skrivsvårigheter och dessa 
studier har samtliga betonat betydelsen av fonologisk träning i behandlingsarbetet (Snow, Burns 
och Griffin 1998; Høien och Lundberg 2002; Frost 2002). Adams (1990) pekar speciellt på att 
den fonologiska träningen ska gå hand i hand med vanlig strukturerad lästräning med betoning 
på att koppla samman bokstav och ljud.  
 

Lundberg, Frost och Petersen påvisade 1989 genom Bornholmsprojektet, att det går att före-
bygga läs- och skrivsvårigheter till en viss del genom systematisk, pedagogisk uppbyggd träning 
i fonologisk medvetenhet redan i förskolan (se Jacobson och Lundberg 1995). Bornholmsprojek-
tet visade att det fanns en klar skillnad i läsutveckling från första till tredje klass beroende på om 
man arbetade medvetet och strukturerat med språklig medvetenhet eller inte (dvs. traditionellt). 
Vid studier av en experimentgrupp och en kontrollgrupp framgick det att experimentgruppen låg 
bäst till under hela förloppet från första till tredje klass. Det mest slående i undersökningen är att 
de svaga eleverna i experimentgruppen klarade sig så bra att de i andra klass nådde upp till den 
generellt genomsnittliga nivån för läsfärdighet, som motsvarade genomsnittet för kontroll-
gruppen som helhet. Det klarade däremot inte de svaga eleverna i kontrollgruppen utan de blev 
sämre och sämre under de tre skolåren i förhållande till sina kamrater. Följaktligen är det de 
svaga eleverna som får arbeta strukturerat med språklig medvetenhet som blir de stora vinnarna. 
Detta visar klart att det är möjligt “att förändra den prognos som vi är vana vid när det gäller 
elever med dåliga förutsättningar ”. (Frost 2002, s. 134). Det finns inte några vetenskapliga skäl 
att vänta med att ge specialpedagogiskt stöd till de svaga eleverna. Utan adekvat hjälp kommer 
deras svårigheter bara att öka. Därför måste väl riktade insatser göras för dessa elever så snart 
man upptäcker att det finns svårigheter. Frost betonar vikten av att sätta in stödåtgärderna medan 
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eleven försöker lära sig läsa. Han anser att tidiga insatser får betydelse för elevens hela fortsatta 
skolgång. 
 

Vid universitetet i Oslo genomfördes 1986-1992 ett projekt som syftade till att tillämpa forsk-
ningens nya insikter om den skriftspråkliga utvecklingen i ett praktiskt sammanhang genom att 
bygga upp ett skriftspråksstimulerande program för förskolebarn. Detta program skulle fungera 
som en överbryggning mellan förskolan och grundskolans första årskurs (Frost 2002). Under-
sökningsgruppen var en vanlig barngrupp som bestod av barn som begåvningsmässigt låg något 
över genomsnittet men som befann sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det 
var exempelvis barn med starkt försenad språkutveckling, barn som periodvis haft nedsatt hörsel 
under förskoleåren, barn med socioemotionella problem och stora koncentrationssvårigheter 
samt barn som hade föräldrar med dyslexi. Endast sju av de totalt 50 barn som deltog i studien 
hade inte knäckt skriftspråkskoden när de började i årskurs 1. De här sju barnen betraktades som 
riskbarn och fick genomgå ett individuellt pedagogiskt program i läsinlärningsstarten. Frost 
(2002) förklarar att även om dessa barn inte hade nått så långt att de helt förstått den skriftspråk-
liga principen, så hade de gjort många erfarenheter och framför allt hade de inte tappat intresset 
för skriftspråket. Han konstaterar att tack vare dessa tidiga insatser knäckte barnen koden och har 
därefter inte behövt specialundervisning i läsning och stavning. I studien påvisades således bety-
delsen av att föra in skriftspråket i förskolans vardagliga liv och hur viktigt det är med tidiga 
insatser så snart man upptäcker att barn i första klass får problem med att förstå den skriftspråk-
liga principen. Frost lyfter fram betydelsen av att skapa ett logiskt samband mellan arbetet i 
förskolan och det fortsatta skolarbetet. Han anser att vi måste ha en helhetssyn där förskolan och 
skolan hänger samman. ”För att detta ska vara möjligt måste de språkliga aktiviteterna, även 
skriftspråket, sättas in i en övergripande pedagogisk ram”. (Frost 2002, s. 53). Talspråk och 
skriftspråk står i ett interaktivt förhållande till varandra. Därför bör barnen redan i förskolan få 
möjlighet att utforska skriftspråket för att på så sätt skaffa sig erfarenheter av att analysera 
talspråket. Dessa erfarenheter kan stärkas genom språklekar. Det är en fördel om man arbetar 
parallellt med läsning och skrivning, eftersom ”skrivningens fonemanalys kan ge barnet den 
insikt som krävs för att kunna utveckla läsningens fonemsyntes”. (Frost 2002, s. 56). En sådan 
trygg ram är av stor betydelse för barn som är disponerade för läs- och skrivsvårigheter.  
 

Syftet med projektet Läsutveckling i Kronoberg (Jacobson och Lundberg 1995) var att utveckla 
och utvärdera praktiskt användbara metoder och hjälpmedel för diagnos och åtgärder för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Forskningsprojektet omfattade alla lässvaga elever i Kronobergs 
län som identifierades i skolår 2. För varje barn utarbetades ett individuellt åtgärdsprogram och 
dessa elever följdes sedan under tre år.  
 

Många elever i försöksgruppen uppvisade stora svårigheter i de delprov som avsåg att undersöka 
den fonologiska förmågan. Mellan en tredjedel och hälften av dessa elever hade på höstterminen 
i årskurs 3 ännu inte uppnått den fonologiska förmåga som är en förutsättning för en framgångs-
rik läsinlärning. En tredjedel av eleverna klarade inte heller alfabetet korrekt. Jacobson och 
Lundberg menar att detta visar på vikten av att arbeta förebyggande i den tidiga läsinlärningen, 
särskilt med betoning på den fonologiska förmågan. De påpekar också betydelsen av att under-
söka barnens kunskaper i alfabetet regelbundet, eftersom ”brister i denna förmåga tycks 
predicera läsproblem”. (Jacobson och Lundberg 1995, s. 57). 
 

I projektet påvisades att det gick att skilja ut gruppen med lässvaga genom en lingvistisk analys 
av deras beteende vid högläsning. En monoton läsning var ett utmärkande drag. De skilde sig 
med hänsyn till pauseringar, prosodi, och läshastighet. De gjorde speciellt fonetiska fel. En fråga 
som väcktes var om de lässvaga även har problem med det talade språket. Jacobson och Lund-
berg menar att dyslektiker troligtvis har mer subtila språkliga funktionshinder som försvårar en 
normal läsinlärning. En fjärdedel av de lässvaga eleverna i projektet uppvisade resultat på test 
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som tydde på att de hade språkliga och kognitiva svårigheter som delvis kunde förklara deras 
försenade läsutveckling (s. 206). En femtedel av eleverna hade haft en försenad eller avvikande 
språkutveckling under förskoleåren. Detta kan således vara en viktig orsak till lässvårigheter, 
men det är många andra faktorer som inverkar på läsutvecklingen.  
 

En dålig självbild kan vara ett avgörande hinder i ett barns utveckling, medan ett gott självförtro-
ende däremot ger positiva effekter på läs- och skrivförmågan, resonerar Jacobson och Lundberg 
(1995). Undersökningen visar även på lärarens betydelse för varje elev, särskilt för de elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är ett komplext område och de bakom-
liggande faktorerna varierar kraftigt mellan olika individer. Därför måste även typen av stöd an-
passas till den enskilda elevens behov. Det framkom också att kunskaperna om läs- och skriv-
svårigheter varierar kraftigt på skolorna. Det var vanligt att lärare nappade på nya metoder som 
med jämna mellanrum dyker upp, medan andra envist höll fast vid sin metod oavsett graden och 
arten av elevernas läs- och skrivsvårigheter. Detta visar på betydelsen av att höja kompetensen 
bland de pedagoger som arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter, konstaterar Jacobson 
och Lundberg (1995). De poängterar att den viktiga kopplingen mellan problemet i relation till 
åtgärder måste belysas och framhåller att de som arbetar med elever som har läs- och skriv-
svårigheter måste ha ändamålsenlig kompetens. De bör även ha kunskaper om diagnostisering av 
svårigheterna och kunna planera och genomföra åtgärdsprogram för dessa elever. 
 

Forskning visar att välriktade pedagogiska insatser för barn som ligger i riskzonen för att ut-
veckla läs- och skrivsvårigheter medför att antalet barn som utvecklar dyslektiska problem 
påtagligt reduceras. Myrberg (2000) konstaterar att de barn som inte fått goda förutsättningar för 
en framgångsrik läs- och skrivutveckling kommer att tillgodogöra sig undervisningen. Därmed 
kommer de inte längre att tillhöra gruppen barn med läs- och skrivsvårigheter. De barn som fort-
farande uppvisar problem har grundläggande kognitiva svagheter som förklarar deras svårigheter 
med skriftspråket. Vellutino och Scanton (1998) anser att det är väsentligt att skilja mellan läs- 
och skrivsvårigheter som orsakas av bristande läserfarenhet, undermålig läsundervisning och 
svårigheter som orsakas av grundläggande kognitiva brister. 
 

Vellutino och Scanton genomförde en logitudinell studie där en grupp barn med normal respek-
tive otillfredsställande språkutveckling följdes från förskoleåren till slutet av fjärde året i skolan. 
Deras studie grundade sig på antagandet att de barn som inte blev hjälpta av insatserna hade 
grundläggande kognitiva brister. De kom fram till att de som gjorde mycket begränsade framsteg 
trots att de tagit del av det särskilda intentionsprogrammet som utformats individuellt, hade 
bestående fonologiska problem. Dessa barns kognitiva svagheter kan förklara deras svårigheter 
vid tillägnandet av skriftspråket. (Myrberg 2000, a.a.). 
 

Åtskilliga studier har gjorts för att undersöka sambandet mellan barns tidiga språkutveckling och 
den senare läsutvecklingen. Scarborough (1990) undersökte barn till föräldrar med dyslexi. 
Barnen följdes från två och ett halvt års ålder till skolåldern. Denna studie visade på ett samband 
mellan avvikelser i den tidiga språkutvecklingen och senare lässvårigheter (Frost 2002, s. 38). 
Resultatet tyder på att språket är en viktig variabel när det gäller att förutsäga läsfärdighet. 
Därmed anlades ett brett språkligt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter. 
 

Bryant, Bradley, McClean och Crossland (1989) fann i sin studie samband mellan barns tidiga 
kontakt med rim och ramsor och en tidig fonemmedvetenhet och den senare läsutvecklingen. 
Barnens förmåga att lära sig rimma i treårsåldern kunde förutsäga hur de kom att läsa vid sex års 
ålder och de barn som var bäst på att rimma vid 4,7 års ålder var också de som lärde sig att läsa 
bäst. De kom till slutsatsen att det finns ett signifikant samband mellan förmågan att lära sig 
rimma och ramsa i treårsåldern och fonemmedvetenhet. Det finns dessutom ett samband mellan 
dessa två färdigheterna och läsning. Undersökningen pekar på att barnets medvetenhet om 
fonemen är av stor betydelse för barnets första erfarenheter av skriftspråket. (Frost 2002, a.a.). 
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Frost (2002) framhåller att eftersom barnramsor tycks ha en så stor betydelse vid utvecklingen av 
barns fonologiska uppmärksamhet, finns det all anledning att utnyttja denna pedagogiska insikt i 
förebyggande syfte. Därmed kan man också knyta samman det språkliga arbetet i förskolan och 
skolan. De barn som inte tycks få grepp om språket genom ramsor och som inte har någon större 
känsla för rim kräver speciella insatser så att de kommer in i språklekarna som kan utveckla 
deras färdigheter. Med leken som verktyg och ständiga upprepningar skapas förutsättningar för 
att dessa barn successivt ska kunna utveckla en mottaglighet för språket resonerar Frost. Forskar-
na menar att ramsorna skapar en fonologisk uppmärksamhet, vilket gör att barnen successivt lär 
känna språkets struktur med dess formmässiga detaljer som uppfattning av rim och ordens 
begynnelse och slutljud. Det centrala i dessa språklekar är rörelserna, rytmen och gemenskapen. 
I såväl språklekarna som i läsning återfinns samma uppdelning av språket i en formsida och en 
innehållsida: L = A x F (s. 44). 
 

Även leken har, enligt Vygotsky, betydelse för den kommande läsinlärningen. Han menar att 
kunna fantisera och spela olika roller är en förberedelse för att kunna använda symboler senare 
vid läsning och skrivning (Vygotsky 1995; Bodrova och Leong 1996).  
 

Fröjd (2005) refererar till en longitudinell studie av Roth m.fl. (2002) som undersökt läsförståel-
sen under den tidiga läsutvecklingen. När avkodningen inte är färdigutvecklad är den beroende 
av högre processer. De fann att den viktigaste faktorn för läsförståelsen är den semantiska kom-
petens barnen har i förskolan. Det gäller förmågan att definiera ord och att snabbt hitta ord i det 
mentala lexikonet. De kan då vid läsningen kompensera den bristande avkodningen genom att 
använda alternativa eller kompensatoriska strategier. Roth m.fl. anser att en effektiv lagring av 
orden i lexikon förutsätter ”att orden har en tillräcklig specificerad fonologisk identitet”. (Fröjd 
2005, s. 37).  
 

I en interventionsstudie (1999) undersökte Poskiparta, Niemi och Vauras vilka komponenter i 
fonologisk medvetenhet som gav störst effekt vid träning. De ville också veta om språklig med-
vetenhetsträning ger samma effekt oavsett på vilken verbal begåvningsnivå barnet befinner sig. 
De kom fram till att de barn som fick fonologisk träning presterade väsentligt bättre än de barn 
som fick reguljära specialpedagogiska insatser även om begåvningsförutsättningarna var de-
samma. Deras slutsats var att de barn som har lägst språklig begåvningsnivå är de som tjänar 
allra mest på fonologisk träning under det första skolåret. Poskiparta, Niemi och Vauras menar 
att de barn som inte kan identifiera ett enskilt fonem i ett ord har inte nått den nivå där fram-
gångsrik läsinlärning kan starta. Däremot, anser de att övriga nivåer ger en kraftig effekt på 
läsförmågan om de tränas under första terminen i skolan. Träning av fonologisk förmåga ska då 
ske tillsammans med träning i att läsa och skriva. 
 

Gough och Juel (1991) kom i en studie till slutsatsen att det är viktigt att barnen lär sig avkod-
ningen redan i första klass. De menar att det senare kan bli mycket svårt att ändra riktning på en 
negativ läsinlärning och att risken då är stor att denna permanentas. Blachman (i Frost 2002) 
framhåller att det finns en klar tendens att de elever som är svaga i början av första klass också är 
det i slutet av fjärde klass. Enligt Blachman visar forskning på att de barn som lämnar första 
årskursen utan att ha automatiserat avkodningensförmågan har 90 procents risk att permanenta 
sina läsproblem (se Myrberg 2000, jfr. Allard, Rudqvist och Sundblad 2002, s. 141).  
 

Forskning som bedrivits om tidiga insatsers betydelse har således funnit ett starkt samband 
mellan hur barn läser i första klass och i tredje klass. De barn som har problem med att lära sig 
läsa i första klass, kommer med stor sannolikhet att tillhöra de sämsta läsarna även skolår tre. 
Hur skolan hanterar de svaga läsarna redan i första klass får stor betydelse för barnens fortsatta 
skolgång. Frost (2002) betonar därför att vi måste sätta in relevant stöd redan i första klass me-
dan barnen fortfarande lär sig att läsa. Bland andra Blachman (1994), Snow, Burns och Griffin 
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(1998), Høien och Lundberg (2002) samt Myrberg (2003) understryker att det krävs mer än den 
traditionella metodiken i nybörjarundervisningen för att de svaga eleverna ska få en ärlig chans.  
 

I Nya Lusboken (2002) hävdar Sundblad att elever i årskurs 3 bör nå punkt 15 i läsutvecklings-
schemat och om så inte är fallet bör extra resurser sättas in. ”Ett pedagogiskt resultatansvar kan 
innebära att man från skolans sida åtar sig att alla elever minst ska ha rätt till att få komma så 
långt i sin utveckling att de t.ex. läser flytande (Punkt 15 i LUS; min kommentar) innan de börjar 
i åk 4”. (s. 141). Därmed anläggs ett senare perspektiv för insatser än den forskning som här 
tidigare refererats. Bland andra Blachman (1994), Snow, Burns och Griffin (1998), Høien och 
Lundberg (2002) och Frost (2002) betonar att stödet måste sättas in tidigt i skolår 1, medan 
eleven lär sig att läsa. 
 

I ett internationellt perspektiv lägger man således större vikt vid att sätta in mycket tidiga insatser 
än vad vi gör här i Norden. Det råder stor enighet om sambandet mellan fonemmedvetenhet och 
utvecklingen av avkodningsförmågan. Man betonar vikten av att barnen redan i första klass 
kommer in i ett positivt utvecklingsförlopp när det gäller förmågan att avkoda (Frost 2002). 
Denna insikt har lett till att man utvecklat olika undervisningsprogram som syftar till att hjälpa 
barn att tillägna sig avkodningsförmågan redan i första klass. 
 

Abrahamsson och Hyltenstam (2003, s. 38) redogör för den kritiska perioden för språkutveck-
ling. De skriver att den specifika förmågan att utveckla centrala, strukturella och regelbundna 
aspekter av språket som fonologi (ljudstruktur), morfologi (böjningsmönster) och syntax (ord-
följd) är medfödd och utvecklas under den kritiska perioden, medan lexikala och semantiska as-
pekter av språket däremot anses vara direkt inlärda. De spelar en framträdande roll under senare 
skeden i läs- och skrivutvecklingen. Eftersom vi är biologiskt programmerade för att lära oss 
språket under de tidiga barnaåren så kan det innebära att det senare blir mycket svårare. Genom 
en effektiv undervisning kan bristande begränsningar kompenseras, menar Abrahamsson och 
Hyltestam. Enligt Myrberg och Lange (2006) står det "fonologiska fönstret" öppet en bit in i 
skolåldern. Detta medför att vi har möjlighet att utveckla dessa förmågor hos de barn som har 
brister som medför svårigheter i tillägnandet av skriftspråket. Det är emellertid viktigt att vi är 
medvetna om denna kritiska period så att vi tar tillvara den tid då möjligheterna för utveckling är 
som störst. Den fonologiska medvetenheten är det fundament som en läs- och skrivförmåga i ut-
veckling ska vara förankrad i. Den bör därför vara i fokus under de tidiga skolåren understryker 
Fröjd (2005).  
 

Torgesen (2001) redovisar i en artikel i Dyslexia en jämförelse mellan utfallen av förebyggande 
kontra stödjande studier med avseende på elever som har läs- och skrivsvårigheter. Han skriver 
att skolorna måste verka förebyggande för att eleverna ska slippa misslyckas i sin läsinlärning. 
Torgesen visar på faran med att ”vänta och se” och menar att effektiva insatser bör göras i läsin-
lärningsfasen. Instruktioner i kritiska komponenter som kopplingen mellan fonem och grafem 
och fonologisk medvetenhet framhålls. En grundläggande fonologisk förmåga är avgörande för 
såväl avkodningen som förståelseprocesserna. Det är viktigt att eleverna utvecklar en automati-
serad avkodningsförmåga så att de kan läsa med god förståelse och uppskattar läsupplevelsen. 
Ett av de viktigaste målen med förebyggande insatser är därför att utveckla och upprätthålla den 
grundläggande ordavkodningsförmågan, så att inte avkodningen tar resurser i anspråk som  
behövs för tolkningen. Torgesen menar att om de kan läsa självständigt och korrekt och därmed 
får en positiv upplevelse är det troligt att de kommer att få en i stort sett normal läsutveckling 
och tillväxt i orduppfattningsförmåga. Detta medför att de kommer att ligga nära normalkurvan i 
läshastighet under sin skolgång. 
 
Vid jämförelse mellan studier som verkat förebyggande respektive stödjande fann Torgesen m.fl. 
att eleverna i de förebyggande studierna hade en signifikant snabbare tillväxt i läsförmåga, 
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medan det tog längre tid för eleverna i de stödjande studierna att utveckla sin läsförmåga. 
Torgesen anser att en trolig orsak till detta kan vara att vissa svårigheter inte uppstår eller visar 
sig förrän vid ett senare stadium i läsutvecklingen. En annan aspekt kan vara att de elever som 
fått förebyggande insatser har bedömts ligga i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårig-
heter, men det är inte säkert att de verkligen hade utvecklat läs- och skrivsvårigheter.  
 
Torgesen (2001) påvisar att det går att hjälpa äldre elever med läs- och skrivsvårigheter att ut-
veckla en funktionell läs- och skrivförmåga genom speciella interventionsprogram. Genom 
forskning har det uppenbarats att det är möjligt att utveckla deras läsförmåga mycket mer än vad 
man tidigare har kunnat uppnå med traditionell specialundervisning. Nyckeln till framgången är 
träning i fonologisk medvetenhet, avkodningsförmåga, uppbyggnad av ordförrådet och utveck-
ling av läsförståelse. Direkta instruktioner i kompenserande strategier har visar sig vara en 
mycket effektiv metod för att hjälpa äldre elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Torgesen betonar vikten av kvalificerad intensiv och strukturerad träning för äldre elever med 
lässvårigheter, vilket har visat sig ge goda resultat. Han påpekar att vi har sett många exempel på 
att den typen av insatser kan ge betydande effekter på såväl avkodningsförmåga som läsförstå-
else på relativt kort tid för äldre elever. En förutsättning är intensivträning och att pedagogen är 
medveten om vad som utmärker acceptabla läsframgångar för äldre elever med läs- och skriv-
svårigheter. De äldre eleverna behöver hjälp med sina specifika svårigheter. En effektiv metod är 
upprepad läsning, eftersom det dels ger eleven träning på nya ord och dels ger tillgång till ord 
som redan finns i elevens vokabulär. Torgesen spekulerar i att en möjlighet till att äldre elever 
lyckas så väl med interventionsprogrammen kan vara att vissa svårigheter inte visar sig förrän 
senare i grundskolan. Då har eleverna utvecklat kognitiva förmågor som är viktiga vid utveck-
landet av fungerande kompenserande strategier.  
 
Gustafson, Samuelson och Rönnberg (2001) gjorde en intressant upptäckt i sin intervention-
studie som avsåg mäta effekterna av fonologisk medvetenhetsträning hos svaga läsare i skolår 4. 
De fann att det förekom stora individuella skillnader i gruppen; några gjorde avsevärda framsteg 
i läsförmåga, medan andra elever inte förbättrade sin läsförmåga nämnvärt trots att samtliga 
elever ökade den fonologiska medvetenheten. De fann att en kritisk skillnad mellan grupperna 
var att eleverna som svarade på interventionen med en förbättrad textläsningskapacitet var de 
elever som hade förmågan till både ortografisk och fonologisk ordavkodningsförmåga. De elever 
som stod emot den fonologiska medvetenhetsträningen och således inte förbättrade sin 
läsförmåga, hade endast ortografisk ordavkodningsförmåga. 
 
Høien och Lundberg skiljer mellan tre former av läsförståelse; bokstavlig tolkning, tolkande eller 
kreativ och kritisk förståelse (Fröjd 2005, s. 111). Barnet som befinner sig på det bokstavliga 
stadiet har en bokstavlig attityd till orden de läser, men kan inte läsa mellan raderna. Enligt Fröjd 
är den tolkande förståelsen flytande, eftersom kompensatoriska strategier som t.ex. gissningar är 
tolkande. Piaget (1968) var av den meningen, att det inte är förrän i elva till tolvårsåldern som 
tänkandet börjar bli oberoende av situationen vid läsning. Høien och Lundberg anser även att 
gränserna mellan kreativ och kritisk läsning är flytande. Vid kritisk läsning kan läsaren göra för-
utsägelser, anpassa läsningen, utveckla förståelse och utveckla studietekniker (Fröjd 2005, s. 
112). Förutsättningarna för dessa funktioner är resultatet av en lång utvecklingsgång. Det går 
därför inte att lära ut kritisk läsning förrän eleven har kommit ganska långt i sin utveckling. Detta 
kan vara en förklaring till varför de äldre eleverna i interventionsprogrammen utvecklar sin läs-
förmåga så positivt.  
 
Snow, Burns och Griffin (1998) skriver att skickliga läsare skiljer sig från de mindre skickliga 
läsarna genom att de kan använda sig av sin allmänna omvärldskunskap för att förstå litterär text. 
De kan dra ut det viktigaste ur en text och har god förståelse av ord. De hänvisar till en under-
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sökning av Sticht m.fl. (1974) som visar att läsförståelse överträffar hörförståelse när det gäller 
de äldre eleverna. Enligt dem får man en mogen läsförståelse först när man når skolår 7-8 (jfr 
Piaget, 1968). De yngre eleverna har alltså lättare att förstå en text om de får den uppläst eller 
berättad för sig än om de läser den själva. Det talar för att s.k. egen forskning i de lägre åldrarna 
är något man ska vara försiktig med, menar Snow, Burns och Griffin. Åtminstone måste man 
försäkra sig om att de elever som arbetar med egen forskning utan större besvär tar sig genom en 
text och förstår vad de läser. Det forskningsbaserade arbetssätt som används på våra skolor kan 
utgöra en riskfaktor för de lågpresterande eleverna. Om eleverna mest arbetar i projekt är det stor 
risk att de lässvaga inte märks. Snow, Burns och Griffin poängterar att eleverna först måste ha 
verktygen för att kunna läsa och skriva innan de får i uppdrag att forska. (a.a.). 
 

Stanovich, West och Cunningham (1991) framhåller att brister i fonologisk medvetenhet inte 
förklarar alla läsproblem. Visserligen får så gott som alla barn med fonologiska problem svårig-
heter med läsinlärningen, men det finns även ett antal barn som får problem trots god fonologisk 
förmåga. Den fonologiska förmågan är nödvändig men inte tillräckligt för att utveckla en god 
läsförmåga, konstaterar Stanovich, West och Cunningham. Förmågan att matcha ord i sitt orto-
grafiska lexikon kan vara en förklaring till läsproblem som inte kan förklaras med brister i 
fonologisk förmåga, menar de. Denna typ av kunskap utvecklas efter utvecklingen av korrela-
tionen fonem och grafem. Medan fonologisk förmåga är ärftligt betingad, anses ortografisk vara 
inlärd och utvecklas genom erfarenhet. (Myrberg 2000, a.a.).  
 
Senare forskning har främst inriktat sig på den fonologiska medvetenhetens betydelse för 
läsutvecklingen. Fröjd (2005, s. 67) menar att goda läsare behärskar alla delar av läs- och 
skrivprocessen, vilket borde innebära att de har medvetenhet även på andra språkliga nivåer. 
 
Jansson och Wallin (2005) genomförde en undersökning där de intervjuade några förskollärare, 
grundskollärare och specialpedagoger om deras erfarenheter av att kartlägga elevers språkliga 
medvetenhet. De kom till slutsatsen att en förutsättning för ett framgångsrikt arbete på skolorna 
är att det finns tillgång till logoped och pedagoger som besitter ändamålsenlig kompetens. Logo-
peder har kunskaper som inte lärarna har och kan utreda eleverna och handleda lärarna i deras 
fortsatta arbete. Jansson och Wallin framhåller även vikten av att alla kartläggningar och utred-
ningar måste leda till adekvata pedagogiska insatser, annars är de till ingen nytta. 
 
4. Metod och genomförande  
 

4.1. Metodval 
 
Föreliggande undersökning är en retrospektiv fallstudie där jag använt mig av kvalitativa inter-
vjuer för att söka svar på mina frågeställningar (se kap. 2). Mitt val av kvalitativ i stället för 
kvantitativ forskningsdesign beror på att jag är övertygad om att jag därmed finner mer 
intressanta och överraskande resultat som på ett mer nyanserat sätt förklarar orsakssambanden 
mellan insatta åtgärder och elevernas utveckling. Skulle jag välja en kvantitativ forskningsdesign 
erhåller jag visserligen ett statistiskt underbyggt material som svarar på frågan hur elever som 
upptäcks och får adekvata insatser utvecklar sin läs- och skrivförmåga. Emellertid får jag inte de 
djupa och ingående kunskaper som kan vara av avgörande betydelse för att få svar på vilka kom-
ponenter som påverkar enskilda elevers skriftspråkliga utveckling på olika stadier i utvecklings-
kedjan. 
 
Genom att studera enskilda fall finns mycket större möjligheter att gå på djupet och upptäcka 
saker som inte skulle ha kommit i dagen om jag hade använt mig av en undersökningsstrategi 
som avser att täcka ett stort antal enheter, det vill säga en surveyundersökning (se Bryman 2002). 
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För att få svar på mina frågeställningar och därmed nå mitt syfte med studien fodras djupgående 
och detaljerade svar. Vad fallstudien kan göra är att studera saker i detalj, vilket surveyundersök-
ningen vanligtvis inte klarar av, menar Descombe (2000 s. 41). För att få de svar jag söker måste 
jag tränga en nivå under variabeltänkandet och se situationen i sitt sammanhang. 
 
För att erhålla den djupa insikt som krävs för att kunna förklara samband sätts fokus på relationer 
och processer. Sociala relationer och processer är sammanlänkade och påverkar varandra. Därför 
fungerar fallstudien bra i relation till mina frågeställningar eftersom den erbjuder större möjlig-
heter än surveystudien att gå tillräckligt på djupet för att kunna reda ut komplexiteten i en given 
situation. Denscombe (2000) menar att den kan ta itu med fallet i dess helhet och således ha en 
viss möjlighet att kunna upptäcka hur de många olika delarna påverkar varandra. I fallstudien 
använder man flera olika metoder för att fånga in och undersöka den komplicerade verkligheten. 
Analysen är snarare holistisk än baserad på enskilda faktorer enligt Denscombe. Jag anser att 
fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder möjligheten att förklara varför vissa resultat kan 
uppstå, mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är. 
 
En fallstudie fokuserar således på processen och på att upptäcka. Den kan gälla en speciell 
situation, men ändå belysa ett generellt problem (Merriam 1994, s. 27). Enligt Merriam kan en 
fallstudie hämta information från många olika källor, visa hur personliga faktorer kan påverka ett 
visst problem, ha efterklokhetens fördelar och ändå vara relevant i nuet. En fallundersökning kan 
ge bakgrunden till en viss situation och förklara varför ett problem har uppstått, vad som hände 
och varför. Den kan också förklara varför en förändring fungerar eller varför den misslyckas. 
(Merriam a.a.).  
 
Nackdelen med fallstudien är enligt Denscombe att den kan utsättas för kritik vad gäller tro-
värdigheten i de generaliseringar som görs. Detta är något som man måste vara medveten om 
och ”bemöta med noggrann uppmärksamhet på detaljerna och en mycket strikt användning av 
tillvägagångssättet” (s. 53). Det är vidare en vanlig uppfattning att fallstudier mest lämpar sig för 
deskriptiva förklaringar av situationer, men inte för analyser och utvärderingar eftersom de 
fokuserar mer på processer än mätbara resultat och bygger på kvalitativa data och förklarings-
metoder snarare än kvantitativa data och statistiska tillvägagångssätt. Denscombe menar att kriti-
ken inte behöver vara befogad, men att forskaren bör ha detta i åtanke. 
 
Många forskare har studerat betydelsen av tidiga insatser på gruppnivå, men hur ser villkoren för 
utvecklingen ut om man ser det i ett individperspektiv? Tidiga insatsers betydelse upprepas ofta 
som ett mantra utan närmare eftertanke. Hur och i vilka sammanhang visar sig effekterna av 
tidiga insatser? Forskning om tidiga insatser har fokuserat på den fonologiska förmågan. Vi vet 
att den fonologiska förmågan är som mest påverkbar i förskoleåldern. I skolåldern kan andra 
förmågor som exempelvis lexikala och semantiska aspekter av språket göra sig gällande 
(Torgesen 2001). Mina frågeställningar huruvida innehållet i stödet har någon betydelse och 
huruvida tidpunkten när stödet sätts in är kritisk fodrar djupgående och omfattande analys av 
varje enskilt barns skriftspråkliga utveckling. Detta möjliggörs genom att inhämta information 
från många olika källor som t.ex. kvalitativa intervjuer, relevanta dokument som logopedbedöm-
ningar, pedagogisk dokumentation och provresultat. I en kvalitativ intervju kan man låta inter-
vjun röra sig i olika riktningar och erhåller därmed kunskap om vad intervjupersonen upplever 
som relevant och viktigt. Det ger också utrymme för att avvika från frågeschemat, ställa följd-
frågor och variera ordningsföljden på frågorna (Bryman 2002, s. 300). Kvalitativa intervjuer är 
flexibla och följsamma och eftersom jag vill ha fylliga och detaljerade svar så passar denna 
metod mitt syfte. Genom att utföra två olika typer av intervjuer, en intervju med en enda fråge-
ställning och en strukturerad intervju med bestämde frågor, kom jag fram till att den öppnare 
formen bättre passar mitt syfte. Enligt Molloy (2002, s. 90) fokuserar man vid halvstrukturerade 
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intervjuer på ett bestämt tema men däremot inte på de exakta frågorna. Intervjuerna genomfördes 
halvstrukturerade eftersom detta gav utrymme för öppna svar samtidigt som det gav möjlighet att 
fokusera på vissa frågor som jag ansåg vara betydelsefulla för denna studie. 
 
4.2. Studiens förhållningssätt  
 
I metodlitteraturen beskrivs olika förhållningssätt som forskaren kan inta i forskningssamman-
hang. Man brukar tala om två vetenskapliga förklaringsmodeller; positivism och hermeneutik. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, medan hermeneutiken har en utpräglat 
humanistisk inriktning (Thurén 1991, s. 14). Positivismen bygger på iakttagelse, sträng fakta-
kontroll och logiskt tänkande. Hermeneutikern närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen 
förförståelse och når insikt genom att ställa helheten i relation till de olika delarna. Den herme-
neutiska kunskapen blir osäkrare än den positivistiska, men den blir rikare och mer nyanserad 
enligt Thurén. Hermeneutikern anser att alla individer har avsikter som yttrar sig i språk och 
handling. Dessa yttringar går att tolka och förstå innebörden av.  
 
Fundamental och praxisorienterad ansats är två olika vetenskapliga utgångspunkter påtalar 
Mattsson (2001, s. 22). Medan den fundamentala har distans, innebär den praxisorienterade 
närhet till verksamheten. Praxisorienterad forskning tar sig således in i kontexten av tid, rum, 
orsak-verkan, aktörer, förutsättningar m.m. och erhåller därmed insikter som annars inte skulle 
vara tillgängliga (Mattsson s. 48).  
 
Genom mina data, insamlade framför allt genom intervjuer, måste jag dra slutsatser som är 
relevanta. När mina informanter svarat på frågorna har jag antagit att de avslöjar sitt tänkande 
om den företeelse som vi fokuserar på, men jag har också varit medveten om att tanke och svar 
inte nödvändigtvis är samma sak. Möjligheten finns att informanten lämnat ett svar som han/hon 
tror att jag förväntat mig. Detta har jag varit extra observant på både vid intervjutillfället och när 
jag gjort min analys. Jag har även medvetet i viss mån rekonstruerat den ursprungliga historia 
som berättades av intervjupersonerna, till en historia som jag vill berätta för mina läsare utan att 
historien förvanskas. 
 
Jag gör i denna studie, som är praxisorienterad, inga anspråk på att komma med exakta och 
oantastliga svar. Mitt förhållningssätt är i stället att utifrån min egen förförståelse närma mig de 
fall jag vill studera och sedan gör en ingående tolkning. I tolkningen söker jag vägledning genom 
att sammanfatta mina egna och mina informanters erfarenheter och dra slutsatser utifrån dem. I 
studien finns såväl en orsak-verkan logik som en förståelselogik. Detta innebär att vissa mönster 
kommer att kunna iakttas som gör studien till viss del generaliserbar, detta under förutsättning att 
jag är trogen materialet vid tolkningen. Som fallstudieforskare är jag dock medveten om att det 
är svårt att finna typfall som kan utnyttjas till att representera en viss grupp av elever, eftersom 
underlagsmaterialet är litet. Mitt huvudsakliga mål är istället att på ett ingående sätt belysa de 
olika fallen och deras likheter men även deras olikheter. Det är fallen ifråga som av egen kraft 
utgör intresset och sätts därför i fokus för studien. Detta kan betraktas som ett idiografiskt synsätt 
(Bryman 2002, s. 66), det vill säga att forskaren är intresserad av att belysa unika drag för ett 
speciellt fall. Mitt syfte är att utifrån studien göra en teoretisk analys och den centrala frågan blir 
således kvaliteten på det teoretiska tänkandet som jag presenterar. 
 
4.3. Validitet, reliabilitet och replikation 
 
Validitet gäller tillförlitlighet i studien. De utsagor som presenteras ska vara tillförlitliga. I denna 
studie handlar det snarast om ekologisk validitet (Bryman 2002, s. 45), d.v.s. hur pass naturlig 
forskningsansatsen är. Reliabiliteten anger mätnoggranhet. Reliabilitet blir aktuell då man gör en 
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kvantitativ undersökning, eftersom den kvantitativa forskaren är intresserad av om ett mått är 
stabilt eller inte. Eftersom denna uppsats handlar om en kvalitativ fallstudie kan inte begreppet 
reliabilitet tillämpas på ett meningsfullt sätt. En upprepning av studien kommer nämligen inte att 
ge samma resultat eftersom flera tolkningar av samma information är möjlig. Resultatet står sig 
dock tills det direkt motsägs av ny information, enligt Merriam (1994, s. 182). 
 
Teoretiskt sett skulle det kunna gå att upprepa denna studie utifrån den metodbeskrivning som 
lämnas i uppsatsen. Denna studie är alltså replikerbar (se Bryman 2002, s. 43). Det är emellertid 
möjligt att en annan forskare skulle komma till en annan slutsats eftersom det ingår ett visst mått 
av subjektivitet i de svar man erhåller på ställda frågor liksom i tolkningen av svaren.  
 
4.4. Urval 
 

Urvalet av elever till studien gjordes i två steg. Det första urvalet utgjordes av åtta elever (fyra 
pojkar och fyra flickor), vars resultat på den språkliga screeningen i förskoleklassen antydde att 
de legat i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, samt sex äldre elever (fyra pojkar 
och två flickor) som inte gjort någon språkscreening i förskoleklassen men som uppvisat uppen-
bara läs- och skrivsvårigheter. För att ta bort förklaringsgrunder som har med kön att göra, beslu-
tade jag mig för att göra ett könshomogent urval, i detta fall de åtta pojkarna. Studien fokuserar 
på tidig kontra sen identifiering och insats och eftersom arbetet måste begränsas i fråga om antal 
elever valdes tre elever (pojkar) ut som stämde in på respektive grupp. Det slutliga valet gjordes 
med avsikt att ge en så bred bild som möjligt av insatsernas betydelse, dvs. elever med olika 
problembild prioriterades. Enligt Bryman (2001) är grundprincipen vid urvalet i kvalitativa 
studier att få så stor variation som möjligt, inte att få så stort antal som möjligt. 
 
Jag bestämde mig för att intervjua såväl förskolläraren i förskoleklassen där screeningen gjorts 
som barnens respektive lärare i skolan, sammanlagt sex lärare. Även två speciallärare som varit 
involverade i arbetet med eleverna intervjuades. Förutom att intervjua förskollärare och lärare 
bedömdes det vara viktigt och intressant att även intervjua logopeden som gjort de språkliga 
bedömningarna av barnen. 
 
4.5. Genomförande  
 

Skolan som nu sätts i fokus är en F-9 skola på landsbygden i en medelstor kommun. Denna skola 
är intressant i studien eftersom den anlitar en logoped på konsultuppdrag och har anställt en  
språkpedagog1/. Dessa personer arbetar i team och utgör en kärna i skolans arbete med elever 
med en språkproblematik, läs- och skrivsvårigheter. I förskoleklasserna genomförs på höstter-
minen en språkscreening under deras ledning. De barn som befinner sig i riskzonen för att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter får en språklig bedömning gjord och med utgångspunkt från 
den görs adekvata insatser. Det kan vara miljörelaterade, såväl som pedagogiska insatser 
och/eller individuell undervisning. Screeningen är en grund för att upptäcka elever som ligger i 
riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter och för ett förebyggande arbete. 
 
Personlig kontakt togs med förskolläraren i förskoleklassen där språkscreeningen gjorts samt  
aktuella lärare i skolår 1-5. Samtliga var positiva till att deltaga i studien. De delgavs undersök 
ningens syfte och de etiska principer som gäller (se Bilaga 1). De lämnade sitt medgivande till 
deltagande i studien. Kompletterande information inhämtades från ytterligare tre lärare som 
också arbetar med eleverna som ingår i undersökningen. Logopeden som genomfört de språkliga 
bedömningarna kontaktades varvid syftet med studien redogjordes. Hon var positiv till att lämna  
 
1/  En pedagog med särskilda kunskaper i barns språkliga och skriftspråkliga utveckling. 
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sitt bidrag till studien. Föräldrarna till barnen i undersökningen kontaktades personligen och 
studiens syfte beskrevs varvid information lämnades om de forskningsetiska principer som gäller 
och hanteringen av personuppgifter. De lämnade sitt medgivande till deltagande i studien. Syn-
punkter inhämtades även av biträdande rektor. 
 
Intervjuerna planerades med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvades. Frågeställningen 
formulerades med några bestämda frågeområden (Bilaga 2). För att säkerställa kravet på 
integritet och anonymitet överlämnades till alla informanter ett missivbrev som beskrev vilka 
etiska principer som gällde för studien. De forskningsetiska principerna beaktades (se 4.6.).  
 
För att värdefull information inte skulle glömmas bort vid sammanställning och analys av 
erhållna svar användes diktafon vid intervjuerna. Detta gav också större möjligheter att samspela 
och ta in värdefulla nyanser i intervjusituationen. Den bandade intervjun bearbetades och 
sammanställdes i lugn och ro efteråt. 
 
Insamlat material analyserades varvid ett helhetsintryck erhölls där likheter och olikheter upp-
märksammades. Materialet granskades kritiskt varvid generella mönster och samband eftersök-
tes. Arbetet är således induktivt, d.v.s. följer upptäckandets väg (se Patel och Davidson 2003). 
 
4.6. Etiska aspekter 
 
Etiska aspekter kommer in vid val av forskningsproblem, vid genomförande av studien och vid 
redovisning av arbetet. Det är även viktigt att beakta hur resultatet används. 
 
Jag har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) i vilka det grundläggande 
individskyddet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav, informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har jag följt. 
 
Informationskravet har beaktats genom att intervjupersonerna informerats om undersökningens 
syfte och uppläggning. Samtyckekravet har uppfyllts genom att jag erhållit samtycke från 
elevernas föräldrar och de personer som jag intervjuat. Konfidentialitetskravet innebär att jag tar 
hänsyn till att tystnadsplikt råder vad det gäller personuppgifter. Namnen på samtliga elever i 
föreliggande studie är fingerade. Nyttjandekravet medför att jag beaktar att de uppgifter som jag  
samlat in endast kommer att användas i denna undersökning. Jag ansvarar för att alla person-
uppgifter förvaras inlåsta. Bandade intervjuer kommer att raderas efter användandet och person-
uppgifter kommer att avidentifieras. 

 
5. Resultat och analys 
 
5.1. Presentation av eleverna i studien 
 
Ola 
 

Ola är 8 år och har gått ett år i skolan. Han uppmärksammades tidigt på grund av sina uttals-
problem. Ola hade svårt med instruktioner i grupp och tittade därför på de andra barnen för att få 
vägledning. Han hade brister i baskunskaper som färger och begrepp. Den språkliga screeningen 
som gjordes i förskoleklassen på höstterminen visade att Ola hade stora brister i språklig med-
vetenhet; rimigenkänning, fonemidentifiering, grammatik och syntax. Ola fick en språklig utred-
ning genomförd av logoped. 
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Förskolepedagogerna fick råd om hur de kunde arbeta i gruppen för att främja hans utveckling. 
Ola fick också individuell språkträning1/ som var anpassad till hans specifika svårigheter. Språk-
träningen skedde i ett nära samarbete med pedagogerna i förskoleklassen och Olas föräldrar. Alla 
runt honom samverkade för att få ihop helheten runt hans utveckling och lärande. Arbetet inrik-
tades på att bygga upp talspråksplattformen för att ge en grund för läsinlärningen. I förskole-
klassen arbetade man strukturerat med Bornholmsmodellen. Det förekom mycket sång och 
musik och högläsningsstunder ingick i den dagliga verksamheten.  
 
När Ola började i skolår 1 fick han fortsatt individuell språkträning parallellt med läs- och skriv-
inlärningen. Han ingick också i en liten grupp där man fortsatte att arbeta strukturerat med 
språklig medvetenhet. 
 
Ivan 
 

Ivan är 9 år och har gått två år i skolan. Ivan uppmärksammades redan på förskolan på grund av 
sina uttalsproblem. Verksamheten i förskolan utmärktes av ett språkutvecklande arbetssätt och 
Ivan fick regelbundet språkträning i liten grupp. När Ivan började i förskoleklass uppmärk-
sammade pedagogerna att han hade svårt för att lyssna och hänga med i den stora gruppen. Han 
hade koncentrationssvårigheter och kunde inte sitta still i samlingen. 
 
Den språkliga screeningen som gjordes i förskoleklassen på höstterminen visade att Ivan hade 
brister i språklig medvetenhet. Vissa delar i screeningen, som till exempel att rimma, klarade han 
dock bra, han hade övat mycket på detta i förskolan. Ivan fick en språklig utredning genomförd 
av logoped. Den visade att Ivan hade brister i fonologisk medvetenhet. De fonologiska bristerna 
gjorde att han blandade ihop konsonanterna t/d, p/b, k/g. Han hade ett nedsatt auditivt sekvens-
minne, svårigheter att diskriminera näraliggande ljud samt artikulationssvårigheter. Hans för-
ståelse för satser och grammatik låg lite i underkant för hans ålder. Ivan hade ett gott visuellt 
sekvensminne. 
 
Förskolepedagogerna fick råd om hur de kunde arbeta i gruppen för att stärka honom. Ivan fick 
också individuell språkträning som var strukturerad och anpassad till hans specifika svårigheter. 
Språkträningen skedde i ett nära samarbete med pedagogerna i förskoleklassen och Ivans 
föräldrar. Alla runt honom samverkade för att få ihop helheten runt hans utveckling och lärande. 
Han fick korta instruktioner riktade direkt till sig och hjälp med att hålla den röda tråden när han  
skulle berätta något. I förskoleklassen arbetade man strukturerat med Bornholmsmodellen. Sång, 
musik och högläsningsstunder ingick i den dagliga verksamheten. 
 
När Ivan började i skolår 1 fick han fortsatt individuell språkträning parallellt med läs- och 
skrivinlärningen. Han fick också mycket stöd i klassrummet och undervisningen var flexibel och 
anpassad till hans utvecklingsnivå. Ärftlighet för läs- och skrivsvårigheter föreligger. 
 
Jon 
 

Jon är 12 år och har gått fem år i skolan. Jons språkliga utveckling var sen och han hade stora 
uttalsproblem. Han hade såväl grovmotoriska som finmotoriska svårigheter. När Jon gick i för 
skoleklassen gjordes ingen språkscreening. Jon fick svårigheter med läsinlärningen, vilket resul-
terade i att han förlorade sitt självförtroende. På vårterminen i skolår 1 gjordes en språklig utred- 
ning av logoped. Den visade att Jon hade stora brister i fonologisk medvetenhet. Han hade en 
nedsatt auditiv förmåga, svårigheter med ljudstrukturen i ord och problem med grammatik och 
syntax. Han hade också koncentrationssvårigheter och svårt med instruktioner. Jons visuella  
 
1/  I individuell språkträning får elever med specifika svårigheter hjälp att utveckla sitt språk och sin skriftspråkliga förmåga. Det 
specifika språkliga stödet är anpassat efter eleven och sker i korta, regelbundna pass (30 minuter). 
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sekvensminne var gott. Logopedens utredning resulterade i att Jon fick individuell språkträning 
som var anpassat efter hans specifika problem och ett medvetet stöd i klassrummet. Undervis-
ningen byggde på hans starka sidor och att han skulle få lyckas. Jons starkare visuella minne 
användes för att kompensera det svaga auditiva minnet. 
 

De vuxna som fanns runt Jon samverkade för att få ihop helheten runt hans utveckling och 
lärande. Jon ingick i en liten grupp där man läste, skrev och pratade om innehållet. Föräldrarna 
var delaktiga i hans lärande. I skolår fyra gjordes en grundlig utredning av logoped som resul-
terade i en dyslexidiagnos. Ärftlighet för läs- och skrivsvårigheter föreligger. 
 
Rolf 
 

Rolf är 10 år och har gått tre år i skolan. När Rolf gick i förskoleklassen var han tyst och försik-
tig. Han hade uttalsbrister. En språklig screening på vårterminen visade att Rolf hade brister i 
språklig medvetenhet; han hade svårt att rimma, identifiera enskilda fonem, dela in ord i stavel-
ser och förstod inte övningar med sammansatta ord. På grund av bristande resurser fick Rolf inte 
någon individuell språkträning när han började skolan. Hans svårigheter märktes inte så mycket i 
början. Han var tyst och försiktig och ganska ”osynlig” i klassen. I skolår två när Rolf började 
skriva mer upptäckte hans lärare att han tappade bokstäver när han skrev, utelämnade vokaler 
och skrev dubbla konsonanter bredvid varandra. Rolf hade svårigheter med att omsätta bokstäver 
till ljud och han kände inte igen vanliga oregelbundet stavade ord. Rolf började alltmer förlora 
sitt självförtroende. Det resulterade i att han började svara undvikande, exempelvis jag vet inte 
och jag kan inte, för att inte utsätta sig för misslyckanden. Denna osäkerhet slog igenom i alla 
skolämnen.  
 

Strax före sommarlovet i skolår 2 fick Rolf en språklig utredning gjord av logoped. Den visade 
att Rolf hade en nedsatt fonologisk förmåga och ett svagt auditivt sekvensminne. Han hade 
svårigheter att diskriminera näraliggande ljud och svårigheter att upprepa nonsensord. Hans för-
ståelse för satser och grammatik var inte i nivå med hans ålder. 
 

Läraren fick veta Rolfs starka och svaga sidor och hur man kunde arbeta i klassen för att stärka 
honom. Rolf fick också individuell språkträning som var strukturerad och anpassad till hans 
specifika svårigheter. Alla runt honom, inklusive föräldrarna, samverkade för att stödja honom i 
hans utveckling och lärande. Rolf fick ingå i en liten grupp med fokus på samtalande, läsande 
och skrivande. Ärftlighet för läs- och skrivsvårigheter föreligger. 
 
Pär 
 

Pär är 11 år och har gått fyra år i skolan. När Pär gick i förskoleklassen gjordes ingen språk-
screening. Pär uppfattades allmänt som en trevlig och hjälpsam pojke. Han var allmänbildad och 
kunde berätta detaljerat. Han hade ett lågt arbetstempo och svårt att få något gjort, utom när han 
satt och ritade och målade. Då kunde han göra mycket fina arbeten. Läraren märkte att han hade 
svårigheter, men från början var det svårt att avgöra vad som egentligen var hans läs- och skriv-
svårigheter och vad som berodde på det låga arbetstempot. Han verkade ointresserad av skrift-
språkliga aktiviteter och var inte riktigt deltagande i de aktiviteter som klassen gjorde som till 
exempel att läsa Storböcker. Den avgörande faktorn som slutligen medförde att läraren såg till att 
en språklig bedömning gjordes, var att Pärs självförtroende började dala. Det dåliga själv-
förtroendet påverkade hela hans situation. 
 

Pär fick en språklig utredning gjord av logoped. Den visade att Pär hade en nedsatt fonologisk 
förmåga och ett svagt auditivt sekvensminne. Förståelse för satser och grammatik var inte i nivå 
med hans ålder. Utredningen hade en direkt koppling till den pedagogiska verksamheten. Lärare 
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och föräldrar fick veta hur Pär på bästa sätt kunde hjälpas i sitt lärande och ett konstruktivt sam-
arbete inleddes där Pär var delaktig. 
 
Måns 
 

Måns är 12 år och har gått fem år i skolan. När Måns gick i förskoleklassen gjordes ingen språk-
screening. Läsinlärningen gick trögt, men man trodde att han skulle komma igång. Måns hade 
inga svårigheter med att lära sig bokstäverna, men fick svårigheter med sammanljudningen. 
Måns var en snäll och trevlig pojke. Han var allmänbildad och han hade kunskaper på många 
områden. 
 
Vid överlämnandekonferensen mellan trean och fyran fick mottagande lärare veta att Måns var 
en mycket svag läsare. Han skrev en del, men hade stora problem med stavningen. Måns fick 
stora svårigheter att hänga med när det gällde läsande och skrivande, medan han däremot var 
mycket duktig när det gällde muntliga uppgifter. Måns fick en hel del läshjälp och extra läsläxor, 
men lärarna förstod snart att det inte skulle leda till någonting. 
 
På höstterminen i skolår fyra beslutades det att Måns svårigheter skulle utredas. Han fick en ut-
redning gjord av logoped som resulterade i en dyslexidiagnos. Efter utredningen ordnades ett 
möte där alla berörda deltog; Måns, hans föräldrar, klasslärare, speciallärare, logoped och språk-
pedagog. Vid detta möte klargjordes Måns starka och svaga sidor. En utvecklingsplan med en 
tydlig ansvarsfördelning utarbetades. Samarbetet runt honom blev mycket tydligt och bra. 
Ärftlighet för läs- och skrivsvårigheter föreligger. 
 
5.2. Redovisning av elevernas skriftspråkliga utveckling utifrån 

intervjusvar från informanter 
 

Följande informanter intervjuades; Förskollärare (FL), Lärare skolår 1-3 (L1, L2, L3, L4), Lärare 
skolår 4-5 (L5, L6), Speciallärare 4-5 (SP1, SP2), Logoped och biträdande rektor. Förkortningar 
inom parentes används i följande redovisning. 
  
 
Ola 
 
Olas lärare i förskoleklassen berättar att det var lätt att upptäcka Olas svårigheter: 
 

Vi uppmärksammade honom nästan med detsamma, eftersom han hade så stora uttalsproblem 
utöver sina andra svårigheter. Vi märkte att han hade svårt att förstå instruktioner i grupp/…/om vi 
skulle göra rörelser eller vad det än var, så tittade han på de andra barnen för att se vad han skulle 
göra. När vi sedan gjorde språkscreeningen blev det så påtagligt. (FL).   

Den språkliga screeningen som gjordes i förskoleklassen på höstterminen visade att Ola hade 
stora brister i språklig medvetenhet; rimigenkänning, fonemidentifiering, grammatik och syntax.  
 

Han hade inte baskunskaper som färger och begrepp, kunde inte rabbelräkna och sådana bitar 
fattades också. Han hade svårt att komma ihåg. (FL). 

 
Ola bedömdes språkligt av en logoped. Utredningen visade att hans förståelse för meningar och 
grammatik var nedsatt och inte i nivå med hans ålder. När det gällde språkets form hade han 
svårigheter med att rimma, att dela in ord i stavelser och att avgöra om ett visst ljud förekom i ett 
ord. Ola hade ett nedsatt auditivt sekvensminne och svårigheter att diskriminera näraliggande 
ljud. Han ersatte genomgående t med d och k med g och hade svårigheter med r-ljudet. 
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När vi läste något hade han jättesvårt att komma ihåg vad vi hade läst och kunde inte återberätta. 
(FL). 
 
Han hade stora språkliga svårigheter. (Logoped). 

 
De vuxna runt Ola samverkade kring hans utveckling och lärande. Det förekom ett nära 
samarbete med hemmet. Genom sitt tidsperspektiv har föräldrar tillgång till information bakåt i 
tiden som är betydelsefull för verksamheten här och nu.  
 

Det är jätteviktigt att man samarbetar och håller varandra informerade, alla som finns runt barnet. 
(FL). 

 
Ola fick individuell språkträning som var anpassad till hans svårigheter och fick även stöd i sin 
grupp. Den språkliga bedömningen låg till grund för att hjälpa Ola på rätt nivå. Ola fick korta, 
ofta enskilda instruktioner och förberedande träning. Ett språkutvecklande arbetssätt utmärkte 
verksamheten i förskoleklassen. Högläsning, sång och musik förekom dagligen och man 
arbetade strukturerat efter Bornholmsmodellen.  
 

Screeningen var verkligen en hjälp för oss att hitta vägar att gå för att hjälpa Ola. Det var jätteviktigt 
med individuellt anpassat stöd för att kunna hjälpa honom på den nivå han befann sig. De råd som vi 
fick efter screeningen om vad han behövde, som korta tydliga instruktioner var till stor hjälp – att vi 
fick veta vad just Ola behövde. (FL). 

 
Det är viktigt att man verkligen sätter in rätt stöd för eleven. Det kan man bara göra om man har gjort 
en språklig utredning som visar var svårigheterna ligger. (Logoped). 
 

De insatser som Ola fick ledde till att rim och stavelser började komma redan under förskoleåret. 
Han började höra om ett visst ljud fanns i början eller slutet av ett ord. Han utvecklade även 
grundläggande begrepp. När han fick instruktioner riktade direkt till sig och förstod hur han 
skulle göra, så fungerade det mycket bättre. Han blev stärkt av att klara av saker på egen hand 
och att inte behöva titta på de andra.  

Det var kul att se Ola utvecklas. Vi kunde se att han blev medveten om sina svårigheter och försökte 
jobba med dem. När han lyckades blev han jätteglad. (FL). 

Positiva effekter av det språkliga stödet märktes när Ola var i gruppen.  

Det språkliga stödet har enormt stor betydelse. Ju längre tid det dröjer innan det barnet får individuell 
hjälp, desto mer kommer ju det barnet efter och om barnet inte förstår – jag brukar tänka att allting 
måste bli som ett kaos runtom. Barnet ser att alla andra gör något och förstår inte vad det var som 
skulle göras eller varför. Det tråkiga är att om man inte får hjälp, då misslyckas man så många gånger 
så man blir ju ”ingenting” till slut. (FL). 
 

När Ola började i skolan uppfattades han som en liten omogen kille. Det var mycket ”jaga-
lekar”. Han hade svårt med begrepp och ingen tidsuppfattning.  

Vad det är för dag, när han har födelsedag, igår, imorgon, i sommar, det funkade inte. (L1) 

Ola fick fortsatt individuell språkträning och stöd i sin klass. Han ingick i en liten grupp som 
arbetade strukturerat enligt Bornholmsmodellen parallellt med läs- och skrivinlärningen. Ola tog 
träningen på allvar och ville så gärna kunna. Läraren var noga med att han fick tydliga instruk-
tioner och försäkrade sig om att han hade förstått. Ola fick mycket visuellt stöd i undervisningen 
för att kompensera det svaga auditiva minnet. I klassen arbetade man med en Storyline som 
kallas Spökägget – ett stort ägg fanns en dag i klassrummet. Det kläcktes så småningom och blev 
en drake. Spökägget väckte hans nyfikenhet och han ville vara med och skriva och rita till 
draken. 

Han sa till mig; det här vill jag skriva, hur skriver jag det här? Jag fick skriva på en lapp och sedan 
skrev han av. (L1). 
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Viljan att förmedla ett budskap, som att till exempel skriva brev till draken, är en stark drivkraft i 
lärandet. Ola var duktig på att forma bokstäver, men hade svårt att komma ihåg vad de hette. 
Han hade svårt med kopplingen mellan ljud och bokstav. De insatser som Ola fick ledde till att 
Ola med bibehållet självförtroende tog sig an nya uppgifter med nyfikenhet och intresse. Alla 
elever har resurser att utveckla, om dessa aktiveras och sätts in i ett sammanhang. 
 

Om Ola inte fått det språkliga stödet så tror jag att han hade tappat allt sitt självförtroende. Det har 
han inte tappat, han vet vad han är bra på och han tycker att det han gör är roligt. Om han inte hade 
fått någon hjälp alls, då hade han nog undrat varför han inte förstod och allting hade varit för svårt för 
honom. Då tappar man självförtroendet. (L1). 

Ola språklig medvetenhet utvecklades. Han lärde sig manipulera med fonem och segmentera ord 
i fonem. Han hade läsriktningen klar för sig, läste bekanta ord i texter och kunde lista ut nya ord 
med hjälp av de ord som han mött tidigare. Han tog hjälp av bokstäver, t.ex. första bokstaven, för 
att avläsa ord i texten och skrev gärna små ord och meningar. Han tog ett stort steg framåt i 
bokstavskunskap; i januari behärskade han sju bokstäver och i maj var han uppe i 20 stycken. 
Han kände sig dock fortfarande tryggare med versaler. Eftersom Ola är visuellt stark tog han 
hjälp av visuella ledtrådar i lärandet. 

Tidpunkten när stödet sätts in tror jag är jätteviktig! Om självförtroendet fått sig en ordentlig törn så 
måste det ju först byggas upp igen innan man kan göra någon annan träning och då tar det lång tid, 
mycket längre än det annars skulle ha gjort. Det vi gör nu för de barn som ligger i riskzonen har vi 
igen senare och framför allt slipper de att misslyckas. (L1). 

Under året utvecklades Ola mycket på det sociala planet. Hans självförtroende var gott trots hans 
uttalssvårigheter och andra svårigheter. Ola var stark i konfliktsituationer och kunde reda ut 
missförstånd.  

Han kan förklara vad som hänt i en konflikt. När de andra pratar i munnen på varandra kan Ola säga; 
”En i taget killar”. Det har hänt det här året, det är otroligt. (L1). 
 

Ola kunde nu redogöra för händelser. Han visste också vad han var bra på. Han var ordningsam 
och hade kontroll på situationen och vad kamraterna gjorde. Han bibehöll sitt självförtroende och 
tyckte att det han gjorde var roligt.  

I slutet av skolår 1 träffade Ola logopeden igen. Hans uttalsproblem, började nu släppa. Han 
kunde producera ljuden, men uttalsbristerna visade sig i det spontana talet och i ord som Ola inte 
sade så ofta. Ola hade svårigheter med fonologisk medvetenhet, ett svagt auditivt sekvensminne 
och svårigheter med artikulationen av långa ord. Hans förståelse för satser och grammatik var 
inte riktigt i nivå med hans ålder. 

Trots Olas stora framgångar språkligt och framför allt socialt så har han ändå så stora svårigheter att 
han bör utredas ytterligare. I det fortsatta arbetet med Ola känns det viktigt att även kartlägga hans 
ickespråkliga förmågor för att kunna ge honom den bästa hjälpen. (Logoped). 

Det är viktigt att se till helheten i barns lärande och utnyttja barnets starka sidor så att de 
möjligheter som finns kommer till uttryck och utnyttjas. Om målen ställs i relation till elevens 
personlighetsutveckling, blir de samtidigt övergripande och långsiktiga. 
        
 
 
Ivan 

Ivans svårigheter uppmärksammades redan på förskolan där han fick medveten språklig träning. 
Detta kan vara en förklaring till att resultatet på screeningen blev ganska bra. Vissa delar av 
screeningen som t.ex. att rimma klarade han bra. På höstterminen bedömdes Ivan språkligt av en 
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logoped. Bedömningen visade att Ivan hade svårigheter med språklig medvetenhet. Han kunde 
inte avgöra om ett visst ljud förekom i ett ord. Ivan hade ett nedsatt auditivt sekvensminne, 
svårigheter att diskriminera näraliggande ljud och artikulationssvårigheter. De fonologiska 
bristerna gjorde att han blandade ihop konsonanterna t/d p/b k/g. Förståelsen för satser och 
grammatik låg lite i underkant för hans ålder. Han hade också svårigheter med ordmobilisering 
och koncentration. 
 

Vi märkte att han hade jättesvårt för att lyssna och att sitta still. Han orkade liksom inte hänga med i 
den stora gruppen. Vid sagoläsningen kunde han inte ha kvar koncentrationen. Han var så vimsig 
och frågade hela tiden vad han skulle göra; han kunde komma för att fråga om en sak och så glömde 
han bort vad han skulle fråga. Han hade svårt att få fram orden och hade jättesvårt att höra vilket ljud 
som ett ord började på. Det måste ha varit ett kaos för honom. (FL).  
 

En svag auditiv förmåga kan medföra svårigheter att hålla muntlig information i minnet. (Logoped).  
 

Resultaten från den språkliga utredningen redovisades för pedagogerna i förskoleklassen och råd 
om hur man på bästa sätt kunde stödja honom i gruppen förmedlades. Ivan fick korta instruk-
tioner riktade direkt till sig och hjälp med att hålla den röda tråden när han skulle berätta något. 
Medveten träning enligt Bornholmsmodellen hjälpte Ivan att utveckla den språkliga medveten-
heten. Han erhöll individuell språkträning redan från höstterminen i förskoleklassen. Tyngd-
punkten låg på fonologisk medvetenhetsträning och att lära sig att uppmärksamma ljudstrukturer. 
Det skedde genom att han fick möta viktiga fonemkontraster för att lära sig särskilja och hantera 
dem. I gruppen förekom högläsning och berättande som anknöt till barnens erfarenhetsvärld. 
 

Han fick ju verkligen ett bra stöd, strukturerad träning redan från förskolan. Det är ju helt otroligt bra. 
Vad mycket det kan göra när man får veta vad just det barnet behöver! (FL). 
 

Ivan började nu göra stora framsteg. Han utvecklade förmågan att höra om ett visst ljud ingick i 
ett ord och började kunna manipulera med fonem. Han förstod övningar med sammansatta ord, 
lärde sig begrepp och att kategorisera. Koncentrationsförmågan förbättrades och han klarade av 
att återberätta och hålla den ”röda tråden”.  
 

Språket är det absolut viktigaste! Det är grunden till allting och det händer ju så mycket med barnen 
under det här året. Det var jätteviktigt för Ivan att få ett individuellt anpassat stöd så att han fick hjälp 
på den nivå där han befann sig. (FL).  

 

När Ivan började i skolår 1 fick läraren information om Ivans behov av stöd och anpassade 
undervisningen efter detta.  
 

Jag fick veta vid överskolningssamtalet från förskoleklassen att Ivan hade språkproblem och 
koncentrationsproblem. Det var mycket tydligt att det var talet, han pratade otydligt och hade svårt att 
artikulera. När han skulle jobba kom han inte ihåg, arbetsminnet var väldigt svagt. Han kunde sitta 
och jobba med samma bokstav i en halvtimme och sedan kom han ändå inte ihåg vad bokstaven 
hette. Han kom ihåg hur han hade skrivet den, men inte vad den hette. Han hade stora problem, just 
det här att sätta ihop bokstäver till ord, det var svårt. Han var inte heller intresserad av det.(L2). 

Det var svårt för Ivan att förstå instruktioner i grupp – han var i behov av att få instruktionerna 
riktade direkt till sig och bara en i taget. Han hade återigen svårt att hålla sig till ämnet när han 
skulle berätta något. Ivan var inte intresserad av skriftspråkliga aktiviteter och koncentrationen 
brast.  

När man pratar om barn med språkproblem uppfattas det ofta som talproblem, vilket de naturligtvis 
också kan ha. Det finns fortfarande en tradition ute på skolorna att fokusera och uppmärksamma 
uttalet. Att som lärare förstå de konsekvenser som språkproblem kan medföra är svårt men 
nödvändigt för att de ska kunna ge eleven adekvat hjälp. (Logoped).  

Ivan fick fortsatt individuell språkträning i läsinlärningsstarten. Effekterna av denna träning 
märktes tydligt i klassrummet. Han fick korta instruktioner, en i taget, eftersom han inte klarade 
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av fler. I klassen arbetade man med nivågrupperade böcker och barnen var indelade i små 
läsgrupper där barnen i respektive grupp var på ungefär samma nivå.  
 

Det här tror jag har varit bra för honom, han har ju fått välja sin egen bok och det har inte varit så 
tydligt gentemot de andra att man är på olika nivåer. Det har stärkt hans självförtroende att han kan 
välja böcker som han kan klara av, han behöver inte misslyckas utan han får lyckas. (L2).   

 

Läsläxan anpassades till honom och böckerna var nivågrupperade så att han kunde välja en bok 
som han klarade av. När han lyckades stärktes hans självförtroende. Istället för att ha en lång 
läsläxa i veckan fick han tre korta. Eftersom han varit med och valt boken kände han sig del-
aktig, vilket också gjorde att han kände sig ansvarig för läxan. Föräldrarna engagerade sig och 
hjälpte honom – Ivan hade således ett mycket gott stöd i hemmet.  
 

Från början var inte läxan viktig för Ivan, men genom att han blev delaktig och lyckades så ändrades 
detta. (L2). 

 

Ivans lärares spontana kommentar till insatsernas betydelse var följande; 
 

Arbetsglädjen!! Han har inte tappat den! (L2). 
 

Ivan började göra stora framsteg i sin skriftspråkliga utveckling. 
 

På höstterminen i tvåan var det som om någonting hade ramlat ner, han satte ihop bokstäver till ord 
och läste, läste jättebra alltså. (L2). 

 

Ivan läste nu böcker med god förståelse, han hade flyt i läsningen, men fastnade ibland. Han 
sökläste och kunde hitta enstaka uppgifter i löpande text. Ivan läste själv i matteboken ibland och 
förstod hur han skulle göra. Ivan skrev gärna och hade god fantasi. Han skrev dagbok i skolan 
och kunde formulera riktiga meningar. Han hade också utvecklat begreppsförståelse. Han 
klarade diktamen, men skrev långsammare än klasskamraterna. Han skrev ljudenligt och allt var 
inte rättstavat.  
 

Han hade säkert slagit bakut vid det här laget om han inte hade fått den hjälp som han har fått! Jag har 
fått veta hans specifika svårigheter och det hade jag aldrig själv kunnat klara ut och det har hjälpt mig 
mycket. Jag vet hur jag kan hjälpa honom och vilka krav som är rimliga att ställa på honom, vad jag ska 
ha extra tålamod med och vad jag kan bortse från just nu. Jag har kunnat hitta det som han är bra på 
och stärkt honom i det så han vågar sig på det som är svårt också. Annars (utan hjälp) hade jag inte 
förstått riktigt vad som är hans svårigheter. Det har hjälpt mig väldigt mycket att veta vad jag ska 
fokusera på och hur jag kan underlätta hans inlärning. Jag trodde aldrig att han skulle kunna komma så 
här långt innan tvåan är slut, det är makalöst! (L2). 

 

Ivans lärare anser att det individuella språkliga stödet spelade en viktig roll i Ivans skrift-
språkliga utveckling; 
 

Om han inte hade fått det språkliga stödet då hade man hållit på och tragglat dom där bokstäverna och 
tänkt att han är nog bara omogen och säkert försökt med en massa annat, och det hade inte lett till 
någonting, utan bara dragit ut på det hela. Han hade absolut inte varit så duktig som han är nu, det är 
jag helt övertygad om! Det här med att skriva hade han helt klart kommit efter med. Nu tycker han att 
det är överkomligt om han får skrivuppgifter. Ivan skriver inte lika snabbt som de andra, det kommer 
nog att hänga med ett tag. Han formulerar för sig själv och kan få ihop orden till meningar. Jag kan bli 
förvånad; oj, kan han det här, hur har han fått ihop det? Det är stavningen som är det jobbiga. (L2). 

Arbetstakten och kraven i skolan ökar med stigande skolår och då behöver eleven ha tillägnat sig 
vissa grundkunskaper för att kunna hänga med. Det är viktigt att eleven förstår varför han/hon 
ska lära sig läsa och skriva och vad han/hon har för användning av det. Den som har det jobbigt 
med att läsa och skriva måste bli tagen på allvar. Det kan kännas skönt för eleven att få extra 
stöd i sådana lägen – att det är någon som ser mig och hjälper mig med mina problem. 
 

Det är viktigt att förstå varför man ska lära sig läsa och skriva och vad man har för användning av det, 
annars blir det bara något jobbigt som fröken har bestämt. Då undrar han varför han ska sitta med 
dom här dumma bokstäverna – ”jag fattar i alla fall ingenting”. Och en del behöver höra det här; Du är 
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inte dum för att du inte kan läsa på en gång, det beror inte på det. Även smarta människor kan ha 
svårt med att lära sig läsa. (L2). 

 

Ivan tillägnade sig färdigheter i den individuella språkträningen som han sedan använde sig av i 
klassrummet. 
 

I klassen arbetade vi i läsinlärningen med protokollet där man skulle göra olika saker för varje 
bokstav, t.ex. spåra, skriva på tavlan, skriva i skrivbok osv. Jag fick gå till honom och visa honom för 
varje moment vad han skulle göra. I ett av momenten gällde det att höra var i ordet ett språkljud 
hördes. Övningen bestod av bilder med rutor under och barnen skulle markera var i ordet de hörde 
ett givet språkljud. Detta var det svåraste momentet på hela protokollet. Till min förvåning upptäckte 
jag att Ivan klarade den uppgiften jättebra, det var den uppgiften i protokollet som han klarade allra 
bäst. Andra barn i klassen som hade bättre förutsättningar hade större svårigheter med just den 
uppgiften, men det här var Ivan jätteduktig på, vilket förvånade mig väldigt mycket tills jag fick veta att 
det var just det Ivan tränade i den individuella språkträningen. Han kunde koppla kunskap som han 
hade lärt sig i den individuella språkträningen till övningen i klassrummet. Det var andra barn som 
hade bättre förutsättningar än Ivan som hade svårigheter med det här. (L2). 
 

Ivan fick träning i fonologisk medvetenhet redan i förskoleklassen så att han uppnådde den nivå i 
fonologisk medvetenhet som är kritisk för en framgångsrik läs- och skrivutveckling och sedan 
fick han fortsatt stöd i läsinlärningsstarten. När barnet lärt sig identifiera enskilda fonem har det 
stadium uppnåtts då en framgångsrik läsinlärning kan starta. Övriga fonologiska nivåer tränas 
med fördel parallellt med läsinlärningen. 
  
 
Jon 
 
När Jon gick i förskoleklass gjordes ingen screening. Läsinlärningen blev svår, vilket medförde 
att Jon förlorade sitt självförtroende och började undvika allt som hade med läsning och skriv-
ning att göra. På vårterminen i skolår 1 gjordes en språklig utredning av logoped. Det resulterade 
i att Jon fick individuell språkträning.  
 

Det är viktigt att identifiera en eventuell språkstörning när man utreder barn med dyslexi eftersom 
fokus i början måste läggas på att arbeta med språket så att rätt grund finns för att arbeta med 
läsningen och skrivningen. (Logoped). 

 

Den språkliga utredningen visade att Jon hade stora brister i språklig medvetenhet. Han hade en 
nedsatt auditiv förmåga, vilket medförde svårigheter att uppfatta muntlig information och hålla 
kvar den. Jon hade stora svårigheter med ljudstrukturen i ord, att höra skillnad på näraliggande 
ljud och artikulationssvårigheter. Svårigheter förelåg även med att identifiera enskilda fonem i 
ord. Det förekom metateser1/ och assimilationer2/ i hans tal. Jon hade uttalssvårigheter och även 
koncentrationssvårigheter. 
 

Han var svårare att hjälpa för hans självförtroende vacklade mycket. Han kunde falla bara över att se 
hindret, utan att ens ha prövat. (L2). 
 
Jon som var så språkligt svag hade blivit hjälpt av ett mycket tidigt stöd. Han var så oförberedd när 
läsningen började, han var inte där på långa vägar. (Logoped). 

 

De vuxna som fanns runt Jon samverkade för att få ihop helheten runt hans utveckling och läran-
de. Man arbetade gemensamt för att bygga upp talspråksplattformen för att ge en stadig grund 

för hans skriftspråkliga utveckling. Språkträningen inriktades på att han skulle lära sig att upp-
märksamma ljudstrukturer. Detta skedde genom att han fick möta viktiga fonemkontraster för att  
lära sig särskilja och hantera dem. Den fonologiska medvetenheten tränades enligt ett logiskt  
system; identifiera enskilt fonem, växla ordning mellan fonemen, utlämna fonem, segmentera 
 
1/   Metateser; omkastningar av konsonanter t.ex. kavlen/kalven fiks/fisk 
2/   Assimilation; den första konsonanten i ordet påverkar följande t.ex. tratta/trappa 
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ord i fonem. Han fick hjälp med att träna begrepp, kategorisering och meningsbyggnad och 
utvidga sitt ordförråd liksom att utveckla läsförståelse. 
 

Hans självförtroende stärktes när han fick det individuella språkliga stödet. Han kände att man brydde 
sig om honom lite extra, såg honom. (L2). 

 
När kraven ökade i skolår 3 fick Jon svårt att hålla jämna steg med kamraterna. Detta medförde 
att han blev frustrerad. Hans begränsade uttrycksförmåga utgjorde också ett hinder för honom. 
 

I trean låste det sig totalt med skrivningen. Han höll krampaktigt i pennan och sa; ”jag kan inte, jag 
kan inte”. (L2). 
 

Jon fick då börja skriva med datorstöd. Han hade finmotoriska svårigheter som gjorde att det var 
jobbigt för honom att skriva för hand. Till en början skrev han enskilt med en vuxen för att våga 
och för att komma igång med skrivandet. Jon ingick i en liten ”läsa, skriva, prata grupp”. När 
eleverna skulle skriva fick Jon gå direkt till datorn och skriva sin text där. Han började förstå 
syftet med att skriva och vad han kunde använda texten till. Det var också lättare för honom att 
läsa vad han själv hade skrivit, eftersom han visste vad som stod i texten. När Jon upptäckte det 
ville han gärna läsa upp texten för de andra.  
 

Han började koppla ihop att om jag skriver ner det här kan jag använda det i ett annat sammanhang; 
jag skriver inte bara för att fröken säger det. Han blev motiverad och förstod varför och då gick skriv-
krampen över och han kunde även skriva självmant för hand. Han var stolt och ville läsa upp för 
klassen, förut hade han nästan krupit ur kläderna vid sådana tillfällen. (L2). 

 
De insatser Jon fick ledde till motivation och lust att lära.  
 

Arbetsglädje, helt klart! (L2).  
 
Jon fick ett ökat självförtroende och vågade tro på sin egen förmåga. Han blev medveten om att 
han var duktig i matte och att han var mycket duktig på att tolka kartor. Han förbättrade sin kon-
centrationsförmåga avsevärt. Kompensatoriska metoder och hjälpmedel bidrag till hans positiva 
utveckling. Vägen måste vara bred och flexibel, ge rika erfarenheter men ändå ha en klar struk-
tur. 
 

Han slet ju som ett djur, gav inte upp trots att det var jobbigt. Han kämpade ju i uppförsbacke, det var 
makalöst vad han jobbade. Han var motiverad och det gjorde att han ville trots att det var jobbigt. Tur 
att han fick det här stödet! (L2). 

 
Han var väldigt glad, kom varje dag och frågade ”vad ska vi jobba med idag? Han tyckte om att 
jobba, tyckte om att klara av saker. (L2). 

 
Logopedutredningen som hade en pedagogisk inriktning lyfte fram Jons starka sidor och 
klargjorde var i processen det brast. 

 
Man måste ta hänsyn till hans språkliga kapacitet. Förbättra språket, vad det är som brister. 
(Logoped). 
 
Om jag inte hade vetat om att han hade de här problemen, så hade han nog inte läst förrän han gått i 
trean. Det skulle ha blivit många tårar, knutar i magen och mycket oro. Det hade kunnat påverka hela 
den sociala situationen. (L2). 

Jon var hela tiden i ett sammanhang och fick hjälp med sina svårigheter. Klimatet i klassen var 
positivt och tillåtande. Jons starka sidor lyftes fram och han fick mycket beröm vilket medförde 
att han även klarade av det som var besvärligt och som innebar motgångar.  
 

Du kan ju matte, bokstäverna är jobbiga, men matte är du jätteduktig på! (L2).  
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Det utvecklades ”en regel” i klassen att eleverna hjälptes åt med olika saker. Jon kunde t.ex. få 
lästalen i matte upplästa av en kompis och han kunde i sin tur hjälpa en annan med kartan i 
geografi, vilket han var duktig på. Det är viktigt att de möjligheter som finns kommer till uttryck 
och utnyttjas. 
 

Det beror på oss vuxna att få till stånd ett sånt klimat i klassen att man kan utnyttja olikheter som en 
tillgång i gruppen – att man kan hjälpa varandra för att man är duktig på olika saker. (L2). 

 
Jons lärare anser att det individuella språkliga stödet spelade en viktig roll i Jons allmänna 
utveckling. 
 

Hade Jon inte fått den här extra individuella hjälpen hade han tyckt att skolan var pest och pina och 
givit upp för länge sedan! Han behövde en lärare som förstod hans svårigheter och som kunde 
bemöta det och underlätta för honom. Det var viktigt för honom att det individuella stödet fortsatte när 
han bytte lärare i skolår 4, det gav honom trygghet. (L2). 
 
Jag är övertygad om att det språkliga stödet ska sättas in i tidig ålder för att göra maximal nytta, då 
menar jag under förskoleåren och helst under den tid då barnet lär sig språket, det vill säga att ge ett 
bra ordförråd under de tre första åren. Eftersom vi är biologiskt programmerade för att lära oss 
språket i olika åldrar under småbarnsåren så kan det vara så att det senare blir mycket svårare. 
(Logoped).  

 
I skolår 4 gjordes en språklig utredning som resulterade i en dyslexidiagnos.  
 

Dyslektiker är ingen enhetlig skara. Det är skillnad på språkliga brister som har med dyslexi att göra 
och språkliga brister som har med språkstörning att göra. Barn med ett bra språk drabbas inte lika 
hårt av dyslexin. (Logoped). 

  
Jon hade haft en språkförsening, som ibland märktes i grammatiken. Han hade stora brister i 
fonologisk medvetenhet, ett snävt auditivt sekvensminne och ett normalt visuellt. Han var osäker 
på näraliggande språkljud, läste fonologiskt, och stavade ljudenligt. Jon gjorde fel på dubbel-
teckningen, kastade om bokstäver och hade svårigheter att läsa ut ljudstridiga ord. När han läste 
text läste han sakta och hoppade över så kallade småord i texten. Han lade till ändelser på ord 
och läste även andra ord än de som stod i texten. När han skrev utelämnade han bokstäver och 
gjorde vokal- och konsonantförväxlingar. Jons ordförråd var gott. 
  

Man kan inte förvänta sig att Jon kommer att uppnå samma resultat när det gäller läsning och 
skrivning som elever med begränsade fonologiska problem. (Logoped). 

 
Jon fick både kompensatoriska åtgärder och hjälp för att träna läs- och skrivförmågan. Han fick 
individuell språkträning med tonvikt på träning i fonologisk medvetenhet. Eftersom Jon gjorde 
auditiva förväxlingar i skrift mellan tonande-tonlösa konsonanter, t.ex. k-g, d-t, b-p, fick han 
träning med avlyssningsövningar och uttalsövningar. Han fick inhämta information i form av 
inlästa läroböcker och Daisy och fick muntliga läxor och prov. Jon fick skriva texter på dator för 
att bättre kunna koncentrera sig på innehållet. Således erhöll Jon en strukturerad kvalificerad 
individuell undervisning och kompensatorisk hjälp i klassen. 
 

Det är viktigt att de lär sig att använda sig av tekniken så att de kan inhämta kunskaper som gör att 
de blir delaktiga. Får de lästräna jämt blir de inte delaktiga i skolans arbete på samma villkor som de 
andra. Det kan de bli genom kompensation. (Logoped). 
 

De måste fortsätta att arbeta med sina fonologiska problem och förbättra språket – vad det är som 
brister – och samtidigt lära sig att kompensera för sina svårigheter. (Logoped).  

 

Efter diagnosen skedde en stor förändring. Det var befriande för Jon att få en förklaring till sina 
svårigheter och samtidigt få veta vilka möjligheter som fanns och att alla gemensamt arbetade 
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för att göra hans skolsituation så bra som möjligt. Hela hans syn på skolarbetet förändrades. Han 
blev mer säker på sig själv, tillfreds med sin situation och motivationen ökade. 
 

Det är viktigt att man utreder deras språkliga förmåga i grunden och inte nöjer sig med att de har 
dyslexi. (Logoped). 

 
Jon blev också mer ansvarstagande och började reflektera över sitt eget lärande. Han använde 
alltmer kompensatoriska hjälpmedel och utvecklade fungerande strategier. Han kom in i 
”bokslukaråldern” via Daisy. Under vårterminen i fyran ”läste” han cirka 25 böcker.  
 

Daisy har hjälpt honom jättemycket. Han säger; ”jag har läst den här boken”. Hans upplevelse är att 
han har läst böckerna. Han är säker på vad han har för åsikt, det är ingen som kan slå honom på 
fingrarna där. När kamraterna säger till honom att ”du har ju inte läst” svarar Jon; ”jag har visst läst”. 
Jag tror att han har fått en bra känsla för språket genom alla de böcker som han har lyssnat på. 
(SP2). 
 

Jag tror att en grundförutsättning för att starta läsning och skrivning är att barnet är nyfiket. När sedan 
barnet väl knäckt läskoden är det mycket viktigt att underhålla läsningen genom att låta intresset 
styra. ALLA måste igenom ”bokslukaråldern”! Här måste vi (skolan) tänka till extra när det gäller 
pojkar! Detta är framförallt viktigt med tanke på ”högstadiet”, där faktatexter kommer i mängd, men 
också med tanke på den egna språk- och tankeutvecklingen. Det man inte har ord på kan man inte 
tänka! (Bitr. rektor). 

Om man inte läser lika mycket som sina jämnåriga utvecklas inte ordförrådet lika mycket. (Logoped). 
 
Jon blev mycket duktigare på att läsa och skriva. Han producerade mycket text med bra innehåll. 
Grammatik och stavning brast emellertid och han hade svårigheter med att bygga upp en mening. 
Datorn med ordbehandlingsprogram och talsyntes var viktiga hjälpmedel för honom. Det hade 
skett en stor förändring med läsningen. Han tyckte själv att han hade blivit bra på att läsa.  
 

Med glädje vill han läsa högt! (SP2). 
 
Engelskan ställde till problem. Samma svårigheter som förut visade sig i svenskan visade sig nu i 
engelskan. Han kunde läsa sig till de olika delarna, glosor, men hade svårt att få ihop helheten. 
Han hade svårt att hitta ljuden, var i munnen de skulle vara.  
  

Wittingmetoden fungerar bra för Jon; lyssna, säga efter, skriva. Det passar honom, han klarar det 
mycket bra. (SP2). 

 
Jon ökade sin koncentrationsförmåga väsentligt. Kamratrelationerna förändrades till det positiva 
och han klarade motgångar på ett helt annat sätt. 
 

Förut blev han både väldigt arg och förkrossad. Jag tror att det berodde på språket, språket spelar en 
stor roll. Nu kan han uttrycka sig. Hela hans tillvaro har förändrats! (SP2). 
 

Som jag ser det är språket tankens moder. Språket gör det möjligt för oss att uttrycka tankar och 
känslor och när vi saknar ord, berättar vi bilder så att mottagaren förstår. (Bitr. rektor). 

 
Daisy öppnade en väg in i litteraturen för Jon. Nu hade han även börjat låna böcker på 
biblioteket. 
 

Jag mötte Jon på väg från biblioteket med två böcker i handen. Stolt berättade han för mig att han 
hade varit och lånat ett par spännande böcker som han var nyfiken på att läsa. (SP2). 

 
På de nationella proven i svenska och matematik uppnådde Jon godkänt resultat. 
  
 

Rolf 
 
Rolf uppmärksammades vid en språklig screening på våren i förskoleklassen. Han visade sig ha 
stora brister i språklig medvetenhet; rimförmåga, fonemidentifiering, grammatik och syntax. Han 
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hade svårt att höra skillnad på näraliggande ljud och hade vissa uttalsbrister. Brist på tillräckliga 
resurser medförde att Rolf inte kunde beredas plats i den individuella språkträningen vid skol-
starten.  
 
Rolfs svårigheter märktes inte så mycket i början. Han var tyst och försiktig och gjorde inte så 
mycket väsen av sig. I tvåan när han började skriva mer uppmärksammade läraren att det var 
något som inte stämde. Han tappade bokstäver, utelämnade vokaler och kunde skriva två 
konsonanter bredvid varandra. 
 

Oj, han tappade verkligen bokstäver och såg inte själv att det fattades någonting däremellan. Han 
satt där i god tro och skrev och trodde att han gjorde rätt. Ju mer han skrev, ju tydligare framträdde 
hans svårigheter. (L4). 

 
Rolf tappade ljud både när han läste och när han skrev vilket medförde att han blev allt mer 
osäker på sig själv och vågade inte längre försöka av rädsla för att misslyckas. Han började svara 
undvikande för att slippa utsätta sig för misslyckanden. Han var osäker på att göra fel eller att 
svara fel och då tyckte han att det var det bättre att avstå. Klyftan i skriftspråklig förmåga växte 
mellan honom och klasskamraterna, vilket medförde att han fick ett allt sämre självförtroende.  
 

Om han hade fått hjälp redan i förskoleklassen, man kan ju bara spekulera men det hade nog gjort 
stor skillnad. Han hade sluppit misslyckas och förlora sitt självförtroende. (L4). 

 
Ofta får barn misslyckas för lång tid innan någon tar tag i problemen. Barnen känner på sig att det är 
något fel, men vet inte riktigt vad. Man känner sig dummare än alla andra. Det är ofta början till ett 
dåligt självförtroende som kan ta lång tid att bygga upp igen. (Logoped). 

 
På vårterminen i skolår 2 bedömdes Rolf språkligt av logoped. Utredningen visade att Rolf hade 
fonologiska svårigheter, ett nedsatt auditivt sekvensminne och svårigheter att diskriminera nära-
liggande ljud. Hans förståelse för satser och grammatik var inte i nivå med hans ålder. Han hade 
också ett svagt ordförråd. 
 
Den språkliga utredningen klargjorde Rolfs svårigheter och hur han kunde hjälpas vidare i sitt 
lärande. Den lyfte också fram hans starka sidor. Utredningen ledde till att Rolf fick individuell 
språkträning och anpassat stöd i klassrummet. Det var en tydlig koppling mellan utredningen och 
den pedagogiska verksamheten. Den undervisning som Rolf fick ta del av var flexibel och 
individualiserad. 
 

Om det är någon som har problem är det viktigt att alla är insatta i det, annars blir det ju ingen trygg-
het alls. Det måste vara frustrerande för eleven om det inte finns en röd tråd. Man kan inte sitta med 
varsin del och barnet inte ser sammanhanget. (L4). / . . . /  Alla barn är så olika och alla saker som 
man föreslår kanske inte träffar rätt och då blir det inte bra. Då får man försöka med någon annan 
strategi. (L4). 

 
Rolf fick individuell språkträning för sina specifika svårigheter. När det specifika språkliga 
stödet sattes in började han göra påtagliga framsteg.  
 

När han hade fått språkligt stöd ett tag märkte jag klart skillnaden. Det skedde så mycket. Jag märkte 
skillnad på hela hans sätt att lösa uppgifter. (L4).  

 
Det är viktigt att man verkligen sätter in rätt stöd för eleven. Det kan man bara göra om man har gjort 
en språklig utredning som visar var svårigheterna ligger. (Logoped). 

 
Rolf gjorde stora framsteg i läsningen och det medförde att självförtroendet växte. När han 
lyckades vågade han försöka. Han började lyssna på Daisy och i klassen hade man små grupper 
där man läste böcker och pratade och skrev om innehållet. Böckerna anknöt till aktuella 
ämnesområden. Man arbetade individanpassat – olika arbetssätt passar olika barn. Rolfs starka 
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sida, matte lyftes fram och när han märkte att han lyckades där växte självförtroendet. Han 
upptäckte att han kunde lista ut svaren fortare än kamraterna och då vågade han börja svara.  
 

Från början vågade han inte göra någonting av rädsla för att göra fel, men allt eftersom han lyckades 
så växte han och nu vågar han prova på även saker som är svåra, det vågade han inte förut. Det är 
en otrolig skillnad! (L4). 

 
Rolf lärde sig fungerande lässtrategier. Han skrev en hel del på datorn, lyssnade på Daisy och 
lärde sig att kompensera för sina brister. Rolf tyckte att det var roligt att läsa nu och läste med 
god förståelse. Han sökläste; läsa och plocka ut fakta ur texterna. Rolf ökade också sitt ordförråd 
väsentligt. 
 

Nu har det hänt något! (L4). 
 
Det gick också bättre att skriva, men han hade fortfarande problem med rättstavningen. 
  

Nu vågar han prova på nya saker, även svårare saker, är inte lika rädd för att misslyckas. Han tror 
mera på sig själv eftersom han vet att han är bra på vissa saker. Han vågar ta för sig och föreslå olika 
saker, förut satt han mest och väntade. Om han inte hade fått hjälp så tror jag att han hade fått större 
svårigheter och då hade han börjat undvika läsningen. Då hade han inte sett orden i böckerna och 
hade inte lärt sig nya ord och sett hur orden stavas. Läsning kräver mycket övning och man måste få 
träning i att läsa och se orden skrivna. (L4). 

 
Det händer ofta att barn med läs- och skrivsvårigheter tappar i ordförråd, eftersom de inte läser 
lika mycket som andra barn och därför inte inhämtar nya ord i samma utsträckning. De får inte 
heller övning i att se orden skrivna, vilket gynnar stavningsförmågan. 
 

Barn med läs- och skrivsvårigheter som inte läser böcker brukar få en nedåtgående spiral i sitt 
ordförråd med åren. (Logoped). 
 
Det är viktigt att få stödet innan trean, sen sätter allt fart. Om han inte hade fått stödet hade jag väl 
fortsatt att se bristerna och det hade bara blivit sämre. (L4). 

  
 
Pär 
 
När Pär gick i förskoleklass gjordes ingen screening. I skolår 1 uppmärksammade läraren att han 
hade svårigheter. Han var okoncentrerad och satt ofta och tittade ut genom fönstret. Han visade 
inget intresse för skriftspråkliga aktiviteter och verkade ointresserad av det som klassen gjorde. 
När klassen t.ex. läste Storböcker var han inte riktigt deltagande, medan han däremot var aktiv 
när man gick på ”bildpromenad” och pratade om bilderna. 
 

Han hade en arbetsmotor som gick på väldigt lågt varv, så det var svårt i början att veta vad som 
egentligen var hans lässvårigheter och vad som berodde på det låga arbetstempot. (L3).  
 

Läraren märkte att Pär var osäker på många ljud. I början försökte han dölja sina svårigheter och 
lyckades ganska bra med det eftersom han var allmänbildad och gjorde så fina arbeten när han 
ritade.  
 

Han var snäll och hjälpsam, en liten vaktmästartyp. (L3). 
 

Pär försökte på olika sätt att dölja sina svårigheter.  
 

 Lite kunde han lura oss i början, han skrev och ritade så fint, han lämnade väldigt fina arbeten ifrån 
sig. Det där har jag varit med om förut, att man blivit lurad. Han kompenserade hela tiden på alla 
möjliga vis för att dölja sina svårigheter. (L3). 
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Pär fick svårigheter med läsinlärningen. Det medförde att han förlorade sitt självförtroende allt 
eftersom kamraterna gick om honom i läsning och skrivning. Det påverkade hela hans 
skolsituation. 
 

Den stora anledningen till att jag kände att nu måste jag koppla in hjälp, var att hans självkänsla 
började dala. Riktigt, riktig dålig kände han sig. Han upplevde sig som dum och att han inte kunde 
någonting. Det tog sig uttryck över andra delar av livet också, det kändes nästan som om han var 
rädd för böcker. (L3). 

 
När barn misslyckas med det traditionella sättet att lära in bokstäverna är det viktigt att man ganska 
snart överger denna strategi och provar på alternativa sätt att lära sig förstå sambandet mellan fonem 
och grafem. (Logoped). 

 
På vårterminen i skolår 2 fick Pär en språklig bedömning gjord av logoped. Utredningen som var 
kopplad till den pedagogiska verksamheten lyfte fram Pärs starka sidor och visade vad han 
behövde hjälp med att utveckla. 
 

Tal och språk har stor betydelse för läsprocessen. En god ord- och satsförståelse är viktig för 
läsförståelsen. (Logoped). 

 
Pär hade stora brister i fonologisk medvetenhet. Han hade svårt att diskriminera näraliggande 
ljud och ett svagt auditivt sekvensminne, medan det visuella sekvensminnet var mycket gott. Pär 
hade en svag förståelse för satser och grammatik och hans ordförråd låg i underkant för hans 
ålder. Han hade också en låg självkänsla. Pär hade koncentrationssvårigheter och klarade inte 
längre instruktioner. Han hade svårt att fokusera varvid han lätt fastnade i uppgifter och hade då 
svårt att komma vidare.  
 
Efter den språkliga bedömningen planerades Pärs lärandesituation med alla berörda. Läraren fick 
råd om hur hon kunde hjälpa Pär i klassrummet och föräldrarna fick veta hans svårigheter och 
hur de kunde hjälpa honom hemma. 
 

Och så gjorde vi så att vi berättade för Pär vad han hade för svårigheter och vad han behövde träna 
på. Det blir så mycket enklare om man är ärlig och lägger korten på bordet. Annars kunde han ju tro 
att han var dålig på allting, nu fick han veta att det här behöver du träna på och det här är du bra på. 
(L3). 
 

Pär hade ett mycket gott stöd i hemmet. Föräldrarna engagerade sig och hittade på olika metoder 
i lagom svårighetsgrad för att hjälpa honom. 

Fantastiskt duktiga föräldrar, de var så finurliga och hittade på jättebra metoder i lagom 
svårighetsgrad för det, bättre än jag skulle kunna hitta på själv. /…/ det blev en sporre för honom att 
komma igång med småböckerna. (L3). 

Föräldrar som förstår sitt barns problematik och har förmåga att hjälpa dem på rätt sätt är en 
fantastisk tillgång. (Logoped). 

Pär fick individuellt språkligt stöd från vårterminen i skolår 2. Tyngdpunkten låg på fonologisk 
medvetenhetsträning. Det blev ett helhetstänkande runt Pärs lärande som innefattade arbetet i 
klassrummet, det individuella språkliga stödet, arbetet hos specialläraren och föräldrarnas 
insatser. Hos specialläraren deltog Pär i en läs- och skrivgrupp med 3-4 elever där man läste, 
skrev och pratade om innehållet. Där trivdes Pär och tyckte att det var roligt. Han hittade en typ 
av böcker som han tyckte om och som anknöt till hans intresse; Fotbollsböckerna. Dessa böcker 
ville Pär läsa för att han var så intresserad av innehållet. Det var mycket bilder i böckerna och 
inte så mycket text. Pärs lärare tog vara på hans intresse och engagerade sig i att få tag i alla 
böckerna i serien. De gick till biblioteket och lånade och köpte även in böcker till klassen. 
Läraren letade rätt på det som intresserade Pär och som anknöt till hans intresse och erfarenheter.  
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Det har jag alltid gjort med mina barn, letat rätt på det som intresserar dem. Det är bra för alla barn, 
men speciellt för de som har svårigheter, att det blir en glädje. Ibland inspirerar jag dem med 
Storböcker för att komma in på en annan typ av böcker. (L3). 
 

I skolår 4 började Pär att använda kompensatoriska hjälpmedel som Daisy, dator med stavnings-
kontroll och talsyntes. Han blev snabbt duktig att skriva på datorn och uppskattade att lyssna på 
böcker. Det medförde att han kunde vara med och diskutera böckerna med kamraterna, de kunde 
på så sätt ”läsa” samma böcker. Detta ledde till att Pär självmant började läsa böcker. Det är 
viktigt att få stöd och positiva erfarenheter som kan ändra utvecklingsprocessen. 
 
Läraren uttrycker att tillgången på rådgivning är en viktig bit i det pedagogiska arbetet. 

 
Att vi lärare har den tryggheten att vi hela tiden kan /…/  få stöd och råd om hur vi ska stötta eleven i 
klassrummet. Jag tycker att det är så roligt att se de här framstegen. Jag tror att Pär är jättenöjd nu 
och det här går ju igenom i hela hans liv, han har fått ett helt annat självförtroende och han vågar 
mera. I sporten, jag är med som ledare i hans innebandylag, ser jag hur han vågar och tar för sig 
mer. Språket har öppnat vägarna för honom, gett honom en helt annan säkerhet. (L3). 
 

Pär började nu låna böcker på biblioteket. Han upptäckte att det fanns böcker med spännande 
innehåll som det var värt ansträngningen att ta sig igenom. 

Jag blev så glad när Pärs mamma sa att han läst ut en Sunebok. (L3). 
 
Pär gjorde stora framsteg i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Han kunde ta till sig ny kunskap 
och använda den i olika sammanhang. Han automatiserade flera språkliga färdigheter och lärde 
sig kontinuerligt nya saker. Han förbättrade sin förmåga att diskriminera näraliggande ljud och 
utvecklade en bättre koncentrationsförmåga. Pär kunde utnyttja sitt goda visuella sekvensminne 
för att kompensera för det svaga auditiva. Förståelsen för satser och grammatik förbättrades och 
han utökade sitt ordförråd väsentligt. På läsförståelseprov i slutet av skolår 4 låg han på en nor-
mal nivå för sin åldersgrupp. Hans svårigheter visade sig mest i stavningen. Han skrev ljudenlig 
och behövde därför fortsatt hjälp med att lära sig olika stavningsstrategier. När Pär skrev hade 
han svårigheter med dubbelteckningen. Såväl särskrivning som sammanskrivning förekom. De 
fonologiska bristerna kvarstod och Pär hade svårigheter att rikta uppmärksamheten till språkets 
formsida på ord- och ljudnivå. 
 

Pär är en stigande stjärna! Han kan koncentrera sig bra i klassrummet, är uppmärksam och håller 
reda på sina saker. Pär är jätteduktig på ”kartan” mycket intresserad, verkligen en stark sida. Han kan 
arbeta självständigt i matten och med arbetsschemat. Han har också blivit intresserad av att läsa och 
läser nu till exempel Sune-böcker. Hans intresse väcktes genom Daisy. Han klarade diktamen som 
tog trettio minuter, det hade aldrig gått i höstas. En helt annan kille! (L 6).  

 
Pär nyförvärvade självförtroende hade en genomslagskraft i allt han företog sig.  
 

Om tidpunkten är kritisk när det gäller stöd i skolan vet vi väl inte, däremot så underlättar det säkert. 
Det bästa är naturligtvis tidiga språkliga insatser, men om insatserna är de rätta så gör de stor nytta 
även i senare stadier av utvecklingen. Det är aldrig för sent, bara man vet vad man ska göra. 
(Logoped). 

 
Pärs lärare uttrycker betydelsen av det anpassade språkliga stödet. 
 

Jag vågar inte tänka på vad som hade skett om han inte hade fått den här hjälpen. Han var så 
allmänbildad, kunde mycket på många områden, men ojämn. Det var som en sten lättade från mina 
axlar när han fick professionell hjälp. Jag är otroligt glad för att jag fick veta vad han hade för 
svårigheter och vad jag kunde göra för att stötta honom. Jag fick veta specifikt hur jag kunde stötta 
honom och det har jag inte fått förut under alla mina år som lärare. Jag kunde slappna av mer i 
klassrummet för jag visste att det här var hans svårigheter, just det här, och jag behövde inte tveka så 
mycket på, eller fundera över, vilken typ av hjälp det var som han behövde, det blev så konkret; det 
var just det här specifika som vi skulle koncentrera oss på. Jag hade annars kanske börjat tro att det 
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berott på en massa andra faktorer och satt in missriktad hjälp. Han behövde ju hjälp med just det 
specifika som han hade svårt med. När man vet precis vad det brister, det är ju då man vet vad man 
ska göra åt det. Annars hade man jobbat i blindo och tänkt att det mognar, det kommer senare eller 
så är det bara att läsa och läsa. (L3). 
 
Kanske är sent insatt stöd inte alls förkastligt bara det är rätt sorts stöd som sätts in. Det finns mycket 
som tyder på detta när barn gör så stora framsteg trots att de har fått vänta och hunnit misslyckas. 
(Logoped). 
 
Under alla mina år som lärare så har jag känt i ryggmärgen att det här stämmer inte, det måste finnas 
någonting annat, något mer specifikt stöd som man kan sätta in för att de ska få rätt hjälp. Jag har 
inte varit av den åsikten att det bara hjälper med mer lästräning och nu har man äntligen kommit fram 
till det.  /..../ jag har alltid varit motståndare till att ”vänta och se”. (L3). 

  
 

Måns 
 
När Måns gick i förskoleklass gjordes ingen screening. Läsinlärningen gick trögt, men man 
trodde att han skulle komma igång. Måns hade inga svårigheter med att lära sig bokstäverna, 
men fick problem med sammanljudningen. Vid överlämnandekonferensen mellan trean och 
fyran fick mottagande lärare och speciallärare veta att Måns var en mycket svag läsare. Han 
skrev en del, men hade stora problem med stavningen.  
 

Då fick vi reda på att han var en väldigt svag läsare och att han skrev en del men hade ju väldiga 
problem med stavning, men han skrev ju hellre än han läste. Han hade rejäla svårigheter och det 
hade liksom inte… eftersom han var ett snällt och trevligt barn så tror jag att det på något sätt hade 
känts som att det nog skulle komma. Han var ju så smart annars, så man hade svårt att förstå att 
problemet med läsning och skrivning skulle sitta kvar. (SP1). 

Måns lärare märkte snart att han inte riktigt hängde med när det gällde skriftspråkliga aktiviteter.  
  

Vi märkte ganska snart att han hade stora svårigheter att hänga med när det gällde läsande och 
skrivande, medan han däremot var jätteduktig när det gällde muntliga saker. Han hade så god 
förståelse, så därför hade man trott att det skulle ordna sig. Så småningom märker man att det inte 
händer någonting. (SP1).  

Måns fick en hel del vanlig läshjälp och extra läsläxor, men det gav inte önskvärd effekt. 
Avståndet i skriftspråklig förmåga mellan Måns och hans klasskamrater blev allt tydligare.  

Han fick en hel del ”vanlig” specialundervisning, extra läshjälp, han fick extra läsläxa och så vidare, 
men det var ganska snart som vi märkte att det här skulle inte hålla. (SP1). 

Den traditionella specialpedagogiken där språket inte har spelat någon framträdande roll ger inte 
effekt. (Logoped). 

Vid den här tiden började Måns självkänsla vackla. 
 

Den (självkänslan) var aldrig på botten någon gång, men han förstod ju inte riktigt själv vad det var 
som gjorde att det gick så trögt och varför det var så jobbigt för honom, han förstod ju att han 
behövde hjälp med läsning och han förstod att det gick trögt, men förstod inte riktigt varför – det är 
klart att han kände sig inte smart, det gjorde han ju inte. (SP1). 

På höstterminen i årskurs 4 bestämdes det att Måns läs- och skrivsvårigheter skulle utredas. 
Utredningen som gjordes av logoped resulterade i en dyslexidiagnos.  
 

Det är sällan man stöter på så renodlade dyslektiska svårigheter, inga sociala belastningar eller 
förståelsemässiga, utan det är rena svårigheter med läsning och skrivning. (SP1). 
 

Måns läs- och skrivsvårigheter hade sin grund i en osäkerhet att särskilja språkljud samt en svag 
fonologisk medvetenhet. Den osäkra ljudbilden kunde man se framför allt vid stavning. Måns var 
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osäker på dubbelteckning och blandade samman vissa ljud. Han hade ett nedsatt auditivt 
sekvensminne och ett utmärkt visuellt. Han hade ett gott passivt ordförråd, medan det aktiva 
kännetecknades av en svårighet att ”hitta” ord. Måns hade svårigheter med svenska, stavningen i 
engelska och lästal i matematik.  
 
Efter utredningen ordnades ett möte där alla berörda deltog; Måns, hans föräldrar, klasslärare, 
speciallärare, logoped och språkpedagog. Vid detta möte klargjordes Måns starka och svaga 
sidor. Det var en tydlig koppling mellan utredningen och den pedagogiska verksamheten. 
 

Vi gjorde en klar arbetsfördelning för att få ihop alla delarna runt honom, det blev ju mer klart då vad 
alla skulle göra. Bland annat skulle jag jobba med Maja Witting och i klassrummet skulle han få det 
stöd han behövde, han behövde inte jämt skriva allting och han fick hjälp att tala in saker som vi 
sedan skrev ut. Han fick längre tid på prov och i matten höll vi inte på och traggla med att skriva, utan 
det var mycket huvudräkning och när det blev krångligare med lästal så fick han ju hjälp. Det var 
jättemycket muntligt (engelskan också?) exakt, tonvikten i engelska på det muntliga. Daisy kom in 
också och vi läste, vi försökte jobba med läsning på ett mer lustfyllt sätt. (SP1). 

 
En utvecklingsplan utformades där olika delmål skulle uppnås när det gällde läsning och 
stavning. Han fick även stöd för att inhämta kunskap i andra ämnen bland annat med hjälp av 
inläst material. Han fick stöd och förståelse för sina svårigheter och alla berörda lärare i skolan 
blev informerade. Måns fick individuell språkträning med tyngdpunkten på fonologisk och 
morfologisk medvetenhetsträning och utvecklande av fungerande lässtrategier. Språkmässigt 
arbetade Måns med analys och syntes av språkljud för att stärka uppfattningen om ordens ljud-
struktur, deras ljudbilder. Detta påverkar avkodningssäkerheten vid läsning och stavningen vid 
skrivning. Han behövde även få mer kunskap om ordens byggstenar, morfologi. 
 
Måns läste fonetiskt, han ljudade sig långsamt genom orden. Han behövde träna att snabbt känna 
igen korta, vanliga ord, särskilt ljudstridiga. Stavelseträning enligt Witting-metoden ingick i hans 
träning. För att klara kunskapsinhämtande i alla ämnen fick Måns inlästa läroböcker. Han fick 
muntliga förhör och förlängd provtid. Måns hade tillgång till dator med stavningskontroll både i 
skolan och i hemmet. Han hade också tillgång till Talsyntes.  
 

Måns är en språkligt duktig kille med god allmänbildning. Det viktigaste är att lära honom hur han kan 
kompensera för sina läs- och skrivsvårigheter för att kunna uppnå studieresultat även i framtiden. 
(Logoped). 
 

Det var positivt för Måns att han fick sin diagnos. Det blev en lättnad för honom att få en 
förklaring till varför han hade så svårt med att läsa och skriva och samtidigt få fokus på sina 
starka sidor. 
 

Jag tror att han kände det som om han fick en förklaring på varför han hade så svårt att lära sig läsa 
och skriva och att det var skönt. Ett kvitto på att han inte var dum, klart stärkande för hans identitet. 
Efter det blev han mindre frustrerad över att han inte hann med att skriva det de andra hann och att 
han förstod att hjälpen som vi gav honom var för hans skull och att det gjorde resultat. Ibland var han 
nog lite ledsen dock, och kände att det hela var lite orättvist. (L5). 

För de insiktsfulla eleverna med en sund omgivning kan en diagnos vara till stor hjälp. Måns var 
insiktsfull och kunde därför förstå diagnosens värde. Det gjorde att han inte längre behövde bära på 
skuldkänslor av att vara dum. Omgivningen, hem och skola stöttade honom. Han tog emot hjälpen 
och förstod varför. (Logoped). 

Det blev en snabb, positiv spiral som kom igång efter att Måns fått sin diagnos. Det var många 
positiva faktorer som samverkade och medförde att Måns på förhållandevis kort tid utvecklade 
en funktionell skriftspråklig förmåga. Samarbetet runt honom blev mycket tydligt; Måns fick 
specifikt språkligt stöd, lästräning i ett lustfyllt sammanhang och kompensation i klassrummet. 
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Väl avvägda och tydliga roller ger struktur och trygghet. Måns hade/har också ett synnerligen bra 
stöd hemifrån och föräldrar som tror på honom och stöttar.  
 

Om man kan få till ett bra samarbete kring en elev med språkstöd, speciallärare, klasslärare, och 
föräldrar så känner ju naturligtvis eleven av det. Detta får effekten att eleven, i det här fallet Måns, 
känner att det är många som bryr sig om honom och vill att han utvecklas. Dessutom kan man lättare 
genomföra en tydlig pedagogisk plan, vilket självklart är A och O. (L5).  

 

Specialläraren, Måns och en annan elev bildade en liten läsgrupp där de läste växelvis och 
pratade om innehållet i böckerna. Till en början läste läraren långa stycken och pojkarna kortare 
för att det inte skulle bli för jobbigt och för att de skulle få läsupplevelsen och tillgodogöra sig 
innehållet till fullo.  

//…eftersom han inte var så mycket inne på Daisy i början, han kanske inte heller hade mognaden. 
Det är ju lite grann en mognadsak, det där att orka eller vilja lyssna på hela böcker – men det 
utvecklades ju sen i femman och då lyssnade han jättemycket både på faktaböcker och skönlitterära 
böcker. (SP1). 

De läste en hel del, läraren läste sin del och de två eleverna läste sina bitar och sedan diskuterade 
de texterna.  

//…och alla böcker var lite, lite svårare än det de skulle kunna klara helt själva. /…/… och att det blev 
en handling som verkligen passade deras intellektuella nivå, det får inte vara för enkelt, det måste 
vara en utmaning. (SP1).  

Innehållet i böckerna knöt an till pojkarnas intressen och erfarenheter eller aktuella skolteman. 
När klassen läste om medeltiden så läste de t.ex. en skönlitterär bok som utspelade sig på 
medeltiden och sedan skrev de texter som byggde på texten. Måns skrev texter med mycket bra 
innehåll och i kronologisk ordning. Han var motiverad och tyckte att det han gjorde var 
intressant.  

Han var så speciell, reflekterade över sin egen lärandeprocess. Han kände direkt när han lyckades. 
Det gick att arbeta med honom på ett mer vuxet sätt och göra honom uppmärksam på sina egna 
strategier. Han tog till sig faktamässigt, han har den förmågan. (SP1). 

Barn som har ett bra språk drabbas inte lika hårt av dyslexin. (Logoped).  

Motivationen stärktes genom att Måns kände att han kunde, att han hade kompetens att klara 
uppgiften.  
 

Motivationen är A och O och för att bli motiverad så måste man känna nånstans att man duger och 
att man är bra. Känner man sig inte bra så blir man aldrig motiverad – och bli motiverad att göra det 
som man är dålig på… det är inte så lätt. Det tror jag är en käpphäst i allt lärande! Så är det ju, allt 
lärande måste ju ske i ett läge där man tror på sig själv. Och då är det ju liksom att lära i ett livslångt 
lärande, inte bara att lära sig multiplikation och alla åar i Halland utan alla sådana där saker som man 
verkligen behöver ha med sig. (SP1). 

Stödet i hemmet betyder mycket för en positiv utveckling.  
 

… det är ju ett otroligt stöd att ha ett hem som förstår och kan ta till sig att man måste liksom räkna 
med det, jobba med det. Ofta finns det ju en ärftlighet också och då kan det vara olika varianter, en 
del föräldrar säger att ja, ja, jag kunde inte heller så det är ingen idé när man försöker, medan andra 
säger att jag kunde inte, men nu finns det andra möjligheter och dom måste vi ta. Det är ju två olika 
synsätt egentligen och det är ju klart att har man föräldrar med det andra synsättet så underlättar det 
väldigt mycket. (SP1).  

Föräldrar som förstår sitt barns problematik och har förmåga att hjälpa dem på rätt sätt är en 
fantastisk tillgång. (Logoped). 

 
Betydelsen av ett individuellt anpassat språkligt stöd understryks av specialläraren. 
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Han är så tacksam att jobba med, vad synd om han inte hade fått den här hjälpen, verkligen synd. 
Man kan ju aldrig riktigt säga vad som skulle kunna ha hänt, men han hade kunnat tröttna och använt 
sin energi till något annat, det är ju jättevanligt att det blir så. Det språkliga stödet innebär jättemycket, 
givetvis, att man jobbar med de bitarna som verkligen är där ”klon sitter”. Det tror jag är otroligt viktigt, 
istället för bara allmän lästräning som kanske inte alls egentligen utvecklar den här svagheten som 
finns. Det har man ju lärt sig och det förstår man ju att det är så det hänger ihop. Det tror jag är 
ovärderligt. Och att man har en sorts blandning av det, det är väl det som är det viktiga också, så att 
eleven i sig finns i ett sammanhang, att det är ett samarbete mellan dom som jobbar i klassrummet 
och den specifika träningen. (SP1). 

Måns fick individuell språkträning som var anpassad till hans specifika svårigheter. Han var 
emellertid i sin vanliga grupp största delen av tiden där han fick stöd och kompensation.  

Det är viktigt att dyslektiker lär sig att använda sig av tekniken och lär sig att kompensera för sina 
brister, så att de kan delta på samma villkor som de andra. De måste få inhämta kunskaper för att bli 
delaktiga, får de lästräna jämt blir de inte delaktiga i skolans arbete. (Logoped). 

Jag tror att det är viktigt att eleverna finns i heterogena grupper även om det många gånger kan 
tyckas rationellt att placera elever som har svårigheter i en och samma grupp. De positiva förebilder-
na är viktiga och påverkar i en utvecklande riktning. En annan tes som jag förordar är att ”de svagas-
te eleverna ska ha de bästa pedagogerna”, något som man inte alltid lyckas ordna. En duktig peda-
gog hittar många vägar till förklaringar och kan engagera elevens alla sinnen i inlärningen och är på 
så sätt mer lämpad att arbeta med dem. Att prioritera stödinsatser är bland det svåraste som finns, 
speciellt när ekonomin är skral och det inte finns så mycket att ”bolla med”. Men det är ju inte alltid 
det är extra personal som erfordras. Många gånger kan ”resursen” vara ett förändrat arbetssätt. (Bitr. 
rektor). 

De vuxnas förhållningssätt spelar en avgörande roll i hur eleverna ser på olikhet.  

Att man kan prata om att man behöver träna på olika saker, att man kan göra det på olika sätt och i 
andra sammanhang också /…/ och inget hysch, hysch. Man måste kunna prata om det också – det 
har ingenting att göra med att någon är bättre eller sämre människa, utan det handlar om olikheter, 
att man fungerar på olika sätt. (SP1).  

Måns fick en mycket positiv skolutveckling efter diagnosen. Han lärde sig fungerande strategier 
och tog hjälp av kompensatoriska hjälpmedel som datorstöd och Daisy. Han skrev utförliga 
texter med ett avancerat innehåll. Han hade goda kunskaper i skolämnen som historia, naturkun-
skap och matematik. Stavningsprogrammet som han hade i såväl sin hemdator som i skolans 
dator hjälpte honom att göra mycket snygga arbeten. Han använde sig också av Talsyntes för att 
få texter upplästa. Måns skrev innehållsmässigt mycket bra texter. Han hade lärt sig olika vägar 
att gå för att kompensera för sina svårigheter och utnyttja det han var bra på. Kunskapsmässig 
låg han bland de främsta i klassen. 
 

Han har tillägnat sig förmågan att dra slutsatser i en text, läsa mellan raderna, förstå det som är 
underförstått och relatera till annat. Det är en språklig förmåga som man tillägnar sig när man blir 
äldre. När texterna blir svårare räcker det inte med den fonologiska kunskapen utan det behövs 
också andra språkliga förmågor för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en text. (Logoped). 

 
Måns ökade sitt självförtroende och var motiverad och intresserad av att lära sig nya saker. Han 
lärde sig att kompensera genom att använda sig av andra förmågor. 
 

Det blev en väldigt snabb spiral från det att vi kom igång efter att han fick sin diagnos. Han är ju en 
sådan elev där det fanns många positiva saker omkring som gjorde att det blev så bra som det blev. 
Man kanske inte ska tro att alla kan få en så positiv utveckling, det var många positiva saker som 
spelade in. Måns bryter ju lita mot strömmen, för man säger ju att det är så viktigt med de tidiga 
insatserna, men han hade förmåga att på kort tid utveckla en funktionell skrivförmåga. (SP1). 

 
Måns klarade de nationella proven i svenska, matematik och engelska med gott resultat.  
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Måns tillhör de dyslektiker som klarar sig bra därför att han inte har några andra problem än läs- och 
skrivsvårigheter. (Logoped). 

 
Logopeden på skolan har en viktig roll, dels för att klargöra problemets art så att rätt insatser 
görs för varje enskild elev och för att ge lärarna vägledning om det fortsatta arbetet. Logopedens 
utredningar har direkt koppling till den pedagogiska verksamheten. Utredningarnas omfattning 
och innehåll styrs av syftet med utredningen. I skolsammanhang bör pedagogisk relevant 
information vara första prioritet.  
 

Jag tror det var betydelsefullt att det var en logoped här på skolan som gjorde utredningen och att 
utredningen hade en specialpedagogisk inriktning. Han fick den hjälp som var direkt anpassad till 
honom. Om inte, då blir det svårare att sätta in rätt åtgärder, det är helt klart, annars kanske man 
sätter alla ”dyslektiker” i en liten grupp och så ska de jobba där med samma saker fast de kanske har 
helt olika svårigheter. Man tror inte att de kan vara med i den vanliga gruppen, men det kan de ju 
absolut om man bara anpassar, kanske inte jämt men oftast – om man bara har lite fantasi och har 
en positiv inställning till det. Måns är ju ett typexempel på att det fungerar! (SP1). 

  
 
Några ytterligare intervjusvar 
 
Vikten av ett konstruktivt samarbete framkommer vid intervjuerna. 

 
Vid utredningar av elever är det viktigt att man ser saker med så många ögon som möjligt. Här är det 
väsentligt med teamarbete, eftersom ingen enskild person har all den kompetens som krävs för en 
helhetssyn. Det krävs insikt om var den egna kompetensen inte räcker till, tyvärr har man inte alltid 
det på många skolor. (Logoped). 

 
Jag tror inte världen är uppdelad i ”specifika ämnen”, utan att de olika delarna kan ”befrukta” varan-
dra. Hos en elev med språkproblematik kan det ju till exempel finnas psykologiska faktorer som or-
sakat problemet och som man måste arbeta med samtidigt som en talpedagog eller logoped arbetar 
med själva språket. Jag tror att i de mer komplicerade fallen måste man alltid arbeta tillsammans över 
specialkompetensområdesgränserna. (Bitr. rektor). 

 
En av informanterna menar att man kan göra en jämförelse mellan t.ex. en bergsklättrare och den 
professionelle läraren. En bergsklättrare ser inte en bergvägg som en svårighet, ett hinder som 
det är omöjligt att ta sig över utan snarare som en utmaning. Utmaningen består i att verkligen 
bevisa att med rätt förberedelse fysiskt och mentalt och lämplig utrustning kan man ta sig över, 
även om det "kostar" många år av träning och förberedelse. Den professionella läraren ser elever 
med inlärningssvårigheter på samma sätt. Hur ska jag kunna hjälpa honom/henne att komma 
över svårigheterna? Vilka metoder, vilka hjälpmedel, vilken pedagogik ska jag använda? På 
vilket sätt tar eleven bäst in kunskap? Fungerar bilder bättre än text? Hur tänker han/hon?  

 
// . . Tänk om man kunde vända på det och säga; Detta är en elev som ger oss stora möjligheter att 
gräva i vårt kunskapsförråd och visa vår professionalism! Undrar om vi skulle lyckas med fler elever 
om alla hade den synen? (Bitr. rektor) 
 
 

5.3. Sammanfattande intervjuredovisning 
 
För att erhålla en överblick och underlätta analysen av de insatser som eleverna fått och vad 
dessa insatser har lett till för respektive barn redovisas en kort sammanställning i Tabell 1. 
Insatserna och effekterna av dessa har framkommit vid genomgång av intervjuerna som gjordes 
med informentarena, från logopedbedömningar, pedagogiska bedömningar och provresultat. 
Tabellerna anknyter till frågeställningarna Vilka insatser får barn med dyslektiska problem i 
skolan? samt Vad leder dessa insatser till? (Kap. 2, s. 2). 
 



 48

 



 49

5.4. Betydelsen av tidig jämfört med sen identifiering och insats 
 
Tre av barnen i studien upptäcktes tidigt och fick påföljande snabb insats, medan tre av barnen 
fick sena insatser. En analys av frågeställning 1 och 2 visar att det som är gemensamt i samtliga 
sex fall är att det skedde en utredning genomförd av logoped. Denna utredning var relaterad till 
den verksamhet som respektive barn befann sig i. Utredningen resulterade i att barnen fick till-
gång till individuell språkträning som var anpassad till deras specifika svårigheter. Ett konstruk-
tivt samarbete med utgångspunkt i utredningen inleddes. Föräldrarna var delaktiga i detta samar-
bete och elevernas starka sidor utnyttjades i lärandet. 
 
Min studie visar att insatserna medförde en positiv utveckling av läs- och skrivförmågan i samt-
liga fall, oavsett om de var tidiga eller sena. Det skedde även en positiv social utveckling i samt-
liga fall (se kap. 5.2. och 5.3.). De tre barnen som fick sena insatser fick emellertid genomgå en 
period med flera negativa följdverkningar (Tab. 2.), men så snart de språkliga insatserna kom till 
stånd vändes den negativa trenden och arbetsglädjen byggdes successivt upp. Diagnosen innebar 
en omedelbar positiv vändpunkt för Måns. Även för Jon fick dyslexidiagnosen en positiv effekt. 
De elever som fick de språkliga insatserna i ett sent skede hade utvecklat kognitiva förmågor 
som var viktiga för utvecklandet av fungerande kompensatoriska strategier. Även andra effekter, 
som exempelvis att kunna förstå betydelsen av språkträningen, kan iakttas hos dessa elever. 

 
 
Tabell 2. Betydelsen av tidig kontra sen identifiering och insats.  
 
  
   Tidig identifiering och insats Sen identifiering och insats 
   

 
Positiva Positiv läs- och skrivinlärning Erfarenheter, omvärldskunskap 
konsekvenser Slipper misslyckas Förstår betydelsen av träningen 

 Kontinuerlig motivation Utvecklar andra språkliga förmågor 
 Kontinuerlig arbetsglädje  som kompenserar 
 Livsglädje Utvecklar metakognitiva förmågor 
  Uppnår mognad 
  Kriser med konstruktivt förlopp leder till 
        insikter 
   
 

Negativa Inga, men mognad behövs för att Förlorar själförtroende under en period 
konsekvenser ta emot de insatser som ges. Bristande kunskaper i skolämnen 

   Längre tid att ta igen förlorade kunskaper 
    Färre läsupplevelser 
    Svag utveckling av ordförrådet 
    Kan inte vara med och diskutera böcker 

  Försämrade kamratrelationer under en period 
  Utanförskap 
     
     
 
 
5.5. Faktorer som har påverkat läs- och skrivutvecklingen 

  
De sex barnens utredningar visar att samtliga har ett svagt auditivt sekvensminne, däremot har 
inget av barnen ett svagt visuellt sekvensminne. Ordmobiliseringssvårigheter förekommer hos tre 
av barnen. Fem av barnen hade haft en sen talspråklig utveckling. Två av barnens läs- och skriv-
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problem har sin grund i en språkstörning/språkförsening. Finmotoriska svårigheter förekommer i 
tre fall och ett av dessa barn hade till en början även grovmotoriska svårigheter. Fyra av barnen 
uppvisade uppmärksamhetsproblem/koncentrationssvårigheter. För överblick över faktorer, i 
tillägg till dyslexin, som belastat elevernas läs- och skrivutveckling, se Tab. 3. 

  
  
 

Tabell 3.  Faktorer som har belastat elevernas läs- och skrivutveckling. 
 
 FAKTORER Ola Ivan Jon Rolf Pär Måns  

Svagt auditivt sekvensminne x x x x x x 
Svagt visuellt sekvensminne 
Ordmobiliseringssvårigheter x x    x 
Språkstörning/sen språklig utveckling x  x 
Sen talspråklig utveckling x x x x  x 
Finmotoriska svårigheter x  x   x 
Grovmotoriska svårigheter   x 
Uppmärksamhetsproblem x    x  
Koncentrationssvårigheter  x x  x  

        

 
 
 
Faktorer som bidrog till en positiv utveckling hos de sex eleverna var ett interaktivt samspel 
mellan en rad olika komponenter (Fig. 2). En språklig utredning är en grundförutsättning för att 
stödet ska bli rätt anpassat till varje enskild elev. Tillgången till professionell hjälp (logoped och 
språkpedagog) understryks av samtliga lärare. Därtill är engagerade och kompetenta lärare och 
speciallärare nödvändiga för en framgångsrik utveckling. En pedagogik som är teoretiskt förank-
rad och anpassad efter eleverna är av stor betydelse. Denna pedagogik knyter samman samtalan-
de, läsande och skrivande och kännetecknas av en variation mellan enskild, grupp och klass-
undervisning. Individuell språkträning (en-till-en-undervisning), visade sig vara en mycket effek-
tiv insats. Föräldrarnas stöd hade stor betydelse för elevernas positiva utveckling. Förhållnings-
sättet hos klasskamraterna är också viktigt. De olika kompetenser som finns att tillgå har utnytt-
jats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Yttre faktorer som påverkar elevers läs- och skrivutveckling 

ELEVIndividuell 
språkträning 

Föräldrar 
och 

hemmiljö

Pedagogiken 

klasskamrater 

Speciallärare 

Språklig 
utredning 

Lärare Logoped 
Språkpedagog 



 51

5.6. Hur avspeglar sig olika professionella perspektiv i 
beskrivningen av barnens läs- och skrivutveckling? 

 
Här följer ett urval exempel på lärarens respektive logopedens syn på olika företeelser som har 
anknytning till barnens läs- och skrivutveckling: 
 
Betydelse av ett individuellt anpassat stöd beskrivs bl.a. på följande sätt; 

Vad mycket det kan göra när man får veta vad just det barnet behöver. (Förskollärare)  

Om man inte anpassar stödet till eleven så uppnår man knappast det man avser. (Logoped). 

Vikten av att anpassa metod och arbetssätt efter eleven framkommer vid intervjuerna; 
Alla barn är så olika och alla saker som man föreslår kanske inte träffar rätt och då blir det inte bra. 
Då får man försöka med någon annan strategi. (Lärare 4). 
När barn misslyckas med det traditionella sättet att lära in bokstäverna är det viktigt att man ganska 
snart överger denna strategi och provar på alternativa sätt att lära sig förstå sambandet mellan fonem 
och grafem. (Logoped). 

 

Värdet av att läsa för att få erfarenheter av skriftspråket anses betydelsefullt;  
….att han hade fått större svårigheter och då hade han börjat undvika läsningen. Då hade han inte 
sett orden i böckerna och hade inte lärt sig nya ord och sett hur orden stavas. (Lärare 4). 
Barn med läs- och skrivsvårigheter som inte läser böcker brukar få en nedåtgående spiral i sitt 
ordförråd med åren. (Logoped). 

 

Det råder stor enighet om värdet av noggranna utredningar som anpassar rätt hjälp till varje 
enskild elev; 

Han fick en hel del ”vanlig” specialundervisning, extra lästräning, han fick extra läsläxa och så vidare, 
men det var ganska snart som vi märkte att det här skulle inte hålla. / . . . / Att arbeta mer med 
”vanlig” lästräning utvecklar inte den speciella svagheten. Det är viktigt att man arbetar med de bitar 
där klon sitter. (Speciallärare 1). 
Den traditionella specialpedagogiken där språket inte har spelat någon framträdande roll ger inte 
effekt. (Logoped). 
Det var jätteviktigt med individuellt anpassat stöd för att kunna hjälpa honom på den nivå han befann 
sig. (Förskollärare). 
När man vet precis vad det brister, det är ju då man vet vad man ska göra åt det. Annars hade man 
jobbat i blindo och tänkt att det mognar, det kommer senare eller så är det bara att läsa och läsa. 
(Lärare 3). 
Det är viktigt att man verkligen sätter in rätt stöd för eleven. Det kan man bara göra om man har gjort 
en språklig utredning som visar vad svårigheterna ligger. (Logoped). 

 

Konsekvenserna av en svag auditiv förmåga beskrivs på följande sätt; 
Vi märkte att han hade svårt att förstå instruktioner i grupp/…/om vi skulle göra rörelser eller vad det 
än var, så tittade han på de andra barnen för att se vad han skulle göra. (Förskollärare). 
Han var så vimsig och frågade hela tiden vad han skulle göra; han kunde komma för att fråga om en 
sak och så glömde han bort vad han skulle fråga. (Förskollärare). 
En svag auditiv förmåga kan medföra svårigheter att hålla muntlig information i minnet. (Logoped). 

 
Såväl lärare som logoped anser att föräldrarna har en viktig roll i sina barns skriftspråkliga 
utveckling. 

 

Pär hade ett mycket gott stöd i hemmet. Föräldrarna engagerade sig och hittade på olika metoder i 
lagom svårighetsgrad för att hjälpa honom. ”Fantastiska föräldrar, de var så finurliga och hittade på 
jättebra metoder för det”. (Lärare 3). 



 52

Måns hade/har ju dessutom ett synnerligen gott stöd hemifrån, vilket jag tror bidrog till att hans 
skolutveckling blev så positiv. Det var lätt att diskutera och besluta åtgärder tillsammans med Måns 
och hans föräldrar. Saker vi bestämde blev gjorda./…/ Dessutom kan man lättare genomföra en tydlig 
pedagogisk plan, vilket är A och O. (Lärare 5).  
Föräldrar som förstår sitt barns problematik och har förmåga att hjälpa dem på rätt sätt är en 
fantastisk tillgång. (Logoped). 

 

Det är av stor vikt att eleven finns i ett sammanhang och lär sig använda sig av kompensation. 
Det är jätteviktigt att man till största delen är i sin grupp och mår bra där. Att man får kompensation 
där så att man kan arbeta självständigt. Att man finns i ett sammanhang och får positiva upplevelser 
och kan reflektera ihop med sina kompisar. (Speciallärare 1). 
Det är viktigt att de lär sig att använda sig av tekniken så att de kan inhämta kunskaper som gör att 
de blir delaktiga. Får de lästräna jämt blir de inte delaktiga i skolans arbete på samma villkor som de 
andra. Det kan de bli genom kompensation. (Logoped). 

 

Informanterna poängterar att barn som har uttalsproblem är lättare att hitta. 
Han hade så stora svårigheter, verbalt också, såna barn är lättare att hitta själv, men de barn som 
verkar väldigt verbala, som kan förklara sig och berättar, dom är svåra att hitta. Där har vi ju märkt 
med språkscreeningen att oj då; dom har ju jättesvårt med språkets form eller dom har jättesvårt med 
eftersägning av ord. Det är de barnen man kanske inte annars hittar. Det är en aha-upplevelse, det 
här hade man inte själv uppmärksammat annars. (Förskollärare). 
När man pratar om barn med språkproblem uppfattas det ofta som talproblem, vilket de naturligtvis 
också kan ha. Det finns fortfarande en tradition ute på skolorna att fokusera och uppmärksamma 
uttalet. Att som lärare förstå de konsekvenser som språkproblem kan medföra är svårt men 
nödvändigt för att de ska kunna ge eleven adekvat hjälp. (Logoped).   

Tillgången till professionell hjälp är av stor betydelse understryks av informanterna.  
Jag tror det var betydelsefullt att det var en logoped här på skolan som gjorde utredningen och att 
utredningen hade en klar specialpedagogisk inriktning. Han fick den hjälp som var direkt anpassad till 
honom. (Speciallärare 1). 
Att vi lärare har den tryggheten att vi hela tiden kan få stöd och råd om hur vi ska stötta eleven i 
klassrummet. (Lärare 3). 
Det är viktigt att utreda deras språkliga förmåga i grunden och inte låta sig nöjas med att de är 
dyslektiker. (Logoped). 

 

Samtliga informanter inser vikten av ett konstruktivt samarbete.  
Det är jätteviktigt att man samarbetar och håller varandra informerade, alla som finns runt barnet. 
(Förskollärare). 
Om det är någon som har problem är det viktigt att alla är insatta i det, annars blir det ju ingen trygg-
het alls. Det måste vara frustrerande för eleven om det inte finns en röd tråd. Man kan inte sitta med 
varsin del och barnet inte ser sammanhanget. (Lärare 4). 
Vid utredningar av elever är det viktigt att man ser saker med så många ögon som möjligt. Här är det 
väsentligt med teamarbete, eftersom ingen enskild person har all den kompetens som krävs för en 
helhetssyn. Det krävs insikt om var den egna kompetensen inte räcker till, tyvärr har man inte alltid 
det på många skolor. (Logoped). 
 

  

 
 

En analys av intervjusvaren från de olika yrkesrollerna – förskollärare, lärare, speciallärare och 
logoped – visar att grundinställningen och medvetandet om olika insatsers betydelse för barn 
med läs- och skrivsvårigheter i grunden är densamma. Det är främst i ordval/specialtermer som 
skillnader framträder. 
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6. Diskussion  
 
I denna studie fick tre elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter språkliga logopedutred-
ningar gjorda på ett tidigt stadium varefter de fick individuell språkträning som var anpassad till 
deras specifika svårigheter. Tre andra elever, vilka även de hade skriftspråkliga svårigheter, fick 
till en början specialundervisning där språket inte spelade någon central roll (traditionell special-
undervisning som t.ex. extra lästräning, extra läsläxor osv.). På ett senare stadium fick även 
dessa elever genomgå språkliga utredningar och därpå följande individuell språkträning. 
 

Min studie visar att den ”traditionella specialundervisningen”  inte medför någon nämnvärd för-
bättring av läs- och skrivförmågan. När det specifika språkliga stödet kommer in i bilden sker 
emellertid en markant positiv utveckling. Informanternas svar, logopedutredningar, pedagogisk 
dokumentation och studieresultat (inklusive nationella prov i skolår 5) visar att insatserna leder 
till en positiv utveckling för samtliga elever. Även om studiens underlag endast omfattar sex 
elever så är det mycket i materialet som tyder på att det främst är innehållet i stödet som är be-
tydelsefullt för en positiv utveckling, inte tidpunkten för insatserna. Det är det språkliga stödet, 
anpassat till elevernas specifika svårigheter och utvecklingsnivå, som är den avgörande faktorn. 
Detta stöd bygger på träning i fonologisk medvetenhet, avkodningsförmåga, uppbyggnad av ord-
förrådet och utvecklande av effektiva lässtrategier. Dessa komponenters betydelse överensstäm-
mer med vad jag funnit i litteraturgenomgången (se Kap. 3.6.).  
 

Självklart är det bättre för eleven med tidiga språkliga insatser, men min studie visar att om 
insatserna är de rätta (anpassade till elevens specifika svårigheter) så gör de stor nytta även i ett 
senare stadium i utvecklingen. Torgesen (2001) menar att en orsak till att äldre elever lyckas bra 
är att de utvecklat kognitiva förmågor som är viktiga vid utvecklandet av fungerande kompen-
satoriska strategier (se kap. 3.6, s. 22). Medan fonologisk förmåga är ärftligt betingad, anses 
ortografisk vara inlärd och utvecklas genom erfarenhet (se Stanovich, West och Cunningham, 
kap. 3.6, s. 22). 
 

Forskningen visar också på faktorer som i tillägg till dyslexin kan utgöra hinder i barnens läs- 
och skrivutveckling; ett svagt auditivt och/eller visuellt sekvensminne, ordmobiliserings-
svårigheter, försenad talspråklig utveckling, språkstörning. (se kap. 3.1). Hos mina studerade 
elever noterades även motoriska svårigheter, uppmärksamhetsproblem och koncentrations-
svårigheter.  
 

Vid analys av informanternas intervjusvar fann jag att beskrivningarna av elevernas läs- och 
skrivutveckling överensstämmer mellan de olika yrkeskategorierna även om ordval och special-
termer avviker. 
 
Metoddiskussion 
 

Den metod jag valt för min undersökning, den retrospektiva fallstudien, visade sig vara mycket 
effektiv för att få utförliga och ingående svar på mina frågeställningar. Urvalet av elever befanns 
vara representativt för att kunna belysa läs- och skrivutvecklingen ur olika perspektiv. Eftersom 
grunden till problemen skilde sig åt skapades insikt i att insatserna måste anpassas till den enskil-
da elevens behov och förutsättningar. Den bild som jag erhållit av de sex eleverna i studien är rik 
och nyanserad. Genom att inhämta information från ett flertal olika källor fick jag en helhetsbild 
och upptäckte mönster och företeelser som tidigare inte framkommit, trots tidigare kännedom om 
elevernas skriftspråkliga utveckling. De lärare som intervjuats hade följt eleverna under lång tid 
och besatt därför värdefulla kunskaper om deras utveckling. Tillgången till pedagogisk doku-
mentation och andra för studien relevanta dokument och en nära kontakt med logopeden som 
gjort de språkliga utredningarna, möjliggjorde den djupa och mångfasetterade bild som fram-
trädde. Den information som framkommit ger nya infallsvinklar som visar på möjligheter till 
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konkreta lösningar. Den valda metoden är således mycket lämplig för att skapa insikt i varför 
vissa insatser lyckas bättre än andra och förklara varför problem uppstår, vad som händer och 
varför. Den visar också med tydlighet hur en negativ trend kan brytas och vilka faktorer som är 
viktiga för en positiv utveckling. En metod som fokuserar på problemlösningssituationer kan 
därför vara betydelsefull i det förebyggande och stödjande arbetet med elever i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter i enlighet med Merriam (1994). 
 
Vad medför tidiga insatser? 
 

Forskning anser att de specialpedagogiska insatserna bör komma in tidigt för att ge god effekt (se 
kap. 3.6). Ola och Ivans svårigheter uppmärksammades och de fick hjälp redan i förskoleklassen, 
medan Jon fick särskilda stödåtgärder i slutet av skolår 1. Ett gemensamt drag för Ola och Ivan 
är att de båda bibehöll sitt självförtroende och hade en god självbild. De utvecklade sina sociala 
förmågor och förlorade inte motivationen och lusten att lära.  
 
Ola och Ivan fick båda individuellt anpassat språkligt stöd redan från förskoleklassen. Deras läs-
utveckling skiljer sig dock åt. För att söka svaret på detta bör tidpunkten för läsinlärningsstarten 
sättas i relation till den nivå i fonologisk medvetenhet som pojkarna uppnått vid denna tidpunkt. 
Ola hade vid läsinlärningsstarten fortfarande stora brister i språklig medvetenhet och hade inte 
riktigt utvecklat den fonologiska förmågan att identifiera fonem i ord. Enligt Poskiparta m.fl. är 
denna nivå i fonologisk medvetenhet nödvändig för att en framgångsrik läsinlärning ska kunna 
starta (se kap. 3.6., s. 19). Ivan fick medveten språkträning redan i förskolan och individuell 
språkträning från höstterminen i förskoleklassen, medan Ola fick individuell språkträning från 
vårterminen i förskoleklassen. Kan skillnaden i tidpunkt för insatt stöd ha haft betydelse för 
deras utveckling? Eftersom Ivan fick träning i fonologisk medvetenhet redan från höstterminen i 
förskoleklassen medförde detta att han innan skolstarten uppnådde den nivå i fonologisk med-
vetenhet som är kritisk för att en framgångsrik läs- och skrivinlärning ska kunna starta och sedan 
fick han fortsatt stöd i läsinlärningen. Enligt Poskiparta m.fl. så ger träning av övriga nivåer i 
fonologisk förmåga en kraftig positiv effekt på läsförmågan om de tränas under den första 
terminen i skolan (se kap. 3.6., s. 19). I Ivans fall föreligger således en överensstämmelse mellan 
teori och praktik.  
 
Kan brister i fonologisk medvetenhet också indikera varför det inte gick så bra för Jon i läsin-
lärningsstarten? Forskning visar att en viss grundnivå i fonologisk medvetenhet är av kritisk 
betydelse vid den första läsinlärningen. Denna grundnivå tycks vara nödvändig för att alla barn 
ska kunna lära sig att läsa och kunna förstå den alfabetiska principen, resonerar Jacobson och 
Lundberg (1995). Den är dock inte tillräcklig, utan det fodras även andra komponenter vid till-
ägnandet av skriftspråket (se kap. 3.2., s. 6). Bristande fonologisk förmåga förklarar inte heller 
alla läs- och skrivproblem anmärker Stanovich, West och Cunningham (se kap. 3.6., s. 22). 
 
Jon fick anpassat språkligt stöd från slutet av skolår 1. Då hade han redan misslyckats i sin 
läsinlärning, vilket medförde att hans självförtroende vacklade. En förklaring till att Jon fick 
svårigheter i läsinlärningen kan vara att han hade så stora språkliga problem och därför skulle 
behövt få kvalificerat språkligt stöd mycket tidigare. När läsinlärningen startade hade han  
inte nått det stadiet där läsinlärning är framgångsrik – han hade inte utvecklat de språkliga för-
mågorna som ligger till grund för läs- och skrivutvecklingen. Nauclér och Magnusson (1997) 
menar att de språkliga förutsättningarna måste finnas innan det är meningsfullt att utveckla den 
fonologiska medvetenheten för att befrämja och automatisera ordavkodningen (se kap. 3.1., s. 3).    
 
Kanske är tidpunkten när insatserna sätts in en kritisk faktor? Förhållandevis korta tidsintervall i 
barnens tidiga utveckling verkar utifrån denna studie vara av avgörande betydelse för en 
framgångsrik läsinlärning. Ett språkligt stöd redan i förskolan var troligen en stark bidragande 
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orsak till Ivans framgångsrika skriftspråksutveckling. Han fick möjlighet att träna upp sina 
språkliga förmågor under den tid då det fonologiska utvecklingsfönstret1/ står öppet och barnet är 
som mest mottagligt. Eftersom vi är biologiskt programmerade för att lära oss språket i tidig 
barndom så kan det senare bli mycket svårare. Enligt Nauclér och Magnusson (1997) är de 
språkliga förmågorna en förutsättning för läsinlärningen. Även Adams (1990) framhåller att 
barnet först måste utveckla sitt språk för att kunna ta till sig skriftspråket. (se kap 3.1., s. 4-5). 
Detta understryker hypotesen om att Jon inte fick det språkliga stödet tillräckligt tidigt. Han hade 
inte utvecklat sina språkliga förmågor tillräckligt för att läsinlärningstarten skulle bli framgångs-
rik. Ola fick språkliga insatser från vårterminen i förskoleklassen, men var det tillräckligt tidigt? 
Med stor sannolikhet hade även han varit hjälpt av ett språkligt stöd redan i förskolan. Det räcker 
således inte med att insatserna är tidiga, utan man måste även studera tidpunkten för insatserna 
mera specifikt i förhållande till barnets utvecklingsnivå och problemets art. Mycket i denna 
studie tyder på att tidsmarginalerna är små i barnets tidiga språkutveckling.  
 
Vid läsinlärningsstarten uppvisade Ola således fortfarande brister i fonologisk medvetenhet, men 
han hade gjort erfarenheter i skriftspråket och framför allt hade han inte tappat intresset för 
läsinlärningen. Här råder överensstämmelse med vad Frost (2002) fann i Osloprojektet (se kap. 
3.6., s. 18). 
 
I Nya Lusboken (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2002) anläggs ett senare tidsperspektiv än vad 
internationell forskning förespråkar (se kap. 3.6., s. 20). Det strider mot vad som framkommit i 
min studie. I de fall där elevens läs- och skrivsvårigheter har sin grund i en språkstörning anser 
jag att detta sena tidsperspektiv kan vara katastrofalt. Föreliggande studie pekar på att det i såda-
na fall bör sättas in mycket tidiga språkliga insatser, helst redan i förskolan. De språkliga förut-
sättningarna måste finnas innan det är meningsfullt att träna läs- och skrivproblemen. Jag ifråga-
sätter även generalisering av kriterier för specialpedagogiska insatser och menar att varje enskild 
elevs svårigheter måste ses i sitt sammanhang och utredas specifikt, så att rätt hjälp anvisas. När 
läs- och skrivförmågan studeras räcker det inte heller med att ensidigt studera läsförmågan utan 
även skrivförmågan måste uppmärksammas. Målen bör dessutom ställas till elevens personlig-
hetsutveckling för att samtidigt bli övergripande och långsiktiga. 
 
Språket är redskapet och har man inte redskapet leder det till problem både socialt och inlär-
ningsmässigt. Hela den intellektuella utvecklingen stimuleras av språkutvecklingen. Frågor leder 
till svar; ju mer man frågar desto mera får man svar. Den som tar för sig får mest – Matteuseffek-
ten2/. Om barnet inte får stöd tidigt i läsutvecklingen kommer gapet i läsförmåga mellan honom/ 
henne och klasskamraterna att öka och detta kommer att påverka alla skolämnen. I denna studie 
kan vi tydligt notera vad som händer då eleven upplever att klasskamraterna går om i läsförmåga 
och klyftan ökar. Vi måste därför tända drivkraften hos dem som inte har den. Träningen måste 
vara uppbyggande och färgas på ett positivt sätt. Detta understryks av Bruce (muntl. komm. 
2006). 
 
Vad medför sena insatser? 
 

Forskning har påvisat att det genom särskilda interventionsprogram är möjligt att utveckla läsför-
mågan hos äldre elever mycket mer än vad man tidigare har kunnat uppnå med traditionell  
specialundervisning. Äldre elever har en mer utvecklad kognitiv förmåga vilket är gynnsamt i  
inlärningssituationer (se kap. 3.6 s. 21). I denna studie påvisas att ett sent insatt stöd inte alls är 
förkastligt, bara det är rätt sorts stöd som sätts in. När barn gör så stora framsteg som Måns, Pär 
 
1/ Det s.k. fonologiska utvecklingsfönstret står öppet under förskoleåldern och en bit in i grundskoleåldern. (Myrberg och Lange 
2006, s. 56). 
2/ Stanovich (1986) har påvisat hur problem i läs- och skrivinlärningen vidareförs och förstärks i barnets fortsatta läsutveckling enligt 
ett mönster som betecknas som en Matteus-effekt i utvecklingen av läsförmåga (se Myrberg 2002, s. 7). 



 56

 
 
och Rolf, trots att de har fått vänta och hunnit misslyckas, så finns det anledning att anta att det 
förhåller sig så i flertalet fall. 
 
En del barn uppnår den fonologiska förmågan när de blir äldre och då har de även utvecklat 
andra förmågor i språket som hjälper dem; de lär sig att kompensera genom att använda sig av 
andra förmågor. Gustafson, Samuelsson och Rönnberg (2000) menar att fonologisk medveten-
hetsträning fungerar dåligt efter skolår 4 (se kap. 3.6., s. 22). Å andra sidan verkar morfologisk 
kunskap kräva en grundläggande språklig förmåga som yngre elever inte har. Äldre elever har 
skaffat sig erfarenheter och omvärldskunskap som de kan dra nytta av. De har också utvecklat 
lexikala och semantiska förmågor i språket, förmågor som tillägnas i ett senare stadium av ut-
vecklingen. Från början lär sig barnet att koda av. När texterna blir svårare räcker det inte med 
den fonologiska kunskapen utan det behövs också andra språkliga förmågor för att kunna till-
godogöra sig innehållet i en text. Förmågan att läsa, fundera över innehållet och ifrågasätta är 
exempel på sådana förmågor. Måns, Pär och Rolf hade uppnått mognad som medförde att de 
förstod värdet av träningen och betydelsen av sin egen arbetsinsats. Denna insikt är av stor 
betydelse för lärandet. Dessa slutledningar är helt i överensstämmelse med Torgesens (2001) 
forskningsresultat (se kap. 3.6., s. 22).  
 
Fonologiska brister riskerar att drabba utvecklingen även i andra avseenden, t.ex. påverkas 
ordförråd och inlärning av främmande språk negativt. Exempel på detta kan iakttas hos de äldre 
eleverna i studien (se kap. 5.2., s. 33 ff.). För dessa barn måste kompensatoriskt stöd erbjudas så 
att sekundära effekter kan undvikas. När det gäller kompensatoriska hjälpmedel handlar det inte 
bara om tekniska hjälpmedel utan också om att hitta starka sidor och hjälpa dem att utveckla 
effektiva kompensationsstrategier. Bruce (2005) ställer frågan; Ska vi ägna hela livet åt att träna 
något som är svårt, eller ska vi hitta på strategier att komma runt det?  
 
Alla elever vet var de befinner sig i förhållande till sina klasskamrater, även de elever som har 
stora svårigheter. Måns, Pär, Rolf och Jon hade börjat undvika skriftspråkliga aktiviteter för att 
inte utsätta sig för misslyckanden (se kap. 5.2.). Genom att arbeta aktivt med dessa elevers nega-
tiva självbild förhindrades att de hamnade i undvikande av läsning, skrivning, räkning och andra 
aktiviteter i skolan. De fick också möjlighet att prata om det som var besvärligt, klä sina svårig-
heter i enkla vardagsord. 
 
Tidiga eller sena insatser? 
 

Forskningen visar tydligt att det måste finnas någon fonologisk komponent i de träningsprogram 
som visar sig framgångsrika för elever med dyslektiska problem. De specialpedagogiska in-
satserna bör även komma in tidigt för att ge god effekt (se kap. 3.6). Det bästa är naturligtvis 
tidiga språkliga insatser, men om insatserna är de rätta så gör de stor nytta även i senare stadier 
av utvecklingen. Studien visar att så fort det specifika språkliga stödet kommer in i bilden händer 
det något. De barn som fick det specifika språkliga stödet gick det bra för, vilket indikerar att 
kvalitativa insatser är det väsentliga. Tidiga insatser kanske inte är den springande punkten utan 
snarast att det ska vara rätt insatser; det är aldrig för sent, bara man vet vad man ska göra. Den 
traditionella specialpedagogiken, där språket inte har spelat någon central roll, visade sig i denna 
studie inte ge någon större effekt. Detta påvisade även Poskiparta m.fl. i en interventionsstudie 
där de kom fram till att de barn som fick insatser där det ingick fonologisk träning gjorde betyd-
ligt större framsteg än de som fick reguljära specialpedagogiska insatser (se kap. 3.6., s. 19). 
Måns, Pär och Rolf som fick hjälp i ett senare skede i utvecklingen hade utvecklat andra för-
mågor som hjälpte dem att kompensera för bristerna. De hade även uppnått mognad som gjorde 
att de förstod betydelsen av att träna. Visserligen genomled de en period av negativa följdverk-
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ningar innan det språkliga stödet sattes in (se tab. 2, s. 49), men å andra sidan leder kriser med ett 
konstruktivt förlopp till nya insikter som är utvecklande. Utvecklingen präglas av motgångar och 
svårigheter. Om man bearbetar och lever sig igenom erfarenheterna, förstår och accepterar dem, 
vänds de till styrka. I elevernas utveckling försiggår hela tiden interaktioner mellan biologiska 
och miljömässiga faktorer. Det är många faktorer som inverkar och faktorerna har olika stor 
betydelse vid olika stadier i utvecklingen. Ett problem att ha i åtanke är emellertid risken för att 
många elever utvecklar strategier för att dölja sina läs- och skrivproblem. De kan lura omgiv-
ningen och ta sig ganska långt i skolan innan deras inlärningsproblem uppmärksammas. De går 
därigenom miste om värdefulla stödinsatser i de tidigare åren då förutsättningarna för ett fram-
gångsrikt arbete är som mest gynnsamma. De har då ofta också utvecklat en negativ självbild 
som lett till sociala/emotionella problem. 
 
Avvikelse från det förväntade  
 

Vid en jämförelse mellan Jon och Måns framkommer en avvikelse från vad man kunde förvänta 
sig. Trots att Jon uppmärksammades före Måns och fick adekvata insatser för sina svårigheter, så 
tog det längre tid för honom att utveckla sin skriftspråkliga förmåga, detta trots att han jobbade 
hårt och fick kvalificerad hjälp. En förklaring till detta kan vara att Jons läsproblem troligtvis 
bottnar i en språkstörning. Han hade därför med stor sannolikhet varit hjälpt av ett kvalificerat 
språkligt stöd redan i förskoleåldern. Då hade förutsättningarna för hans skriftspråkliga utveck-
ling kunnat se annorlunda ut. Logopeden betonar vikten av att identifiera en eventuell språk-
störning när man utreder barn med dyslexi för att kunna lägga rätt grund för läs- och skrivin-
lärningen (se kap. 5.2., s. 35). 
 
När Jon började i skolan hade han inte nått det stadium där en framgångsrik läsinlärning kunde 
starta. Han fick svårigheter i läsinlärningsstarten och det tog tid att bygga upp hans självkänsla 
igen. Måns däremot hade endast fonologiska problem. Han hade ett bra ordförråd och god 
uttrycksförmåga. Det medförde att han hade mycket bättre förutsättningar att klara av dyslexin. 
Vid tidpunkten för insatserna hade han tillägnat sig andra språkliga förmågor, vilket gjorde att 
han kunde utveckla fungerande strategier och lära sig att kompensera för bristerna. Logopeden 
menar att barn med ett bra språk inte drabbas lika hårt av dyslexin (se kap. 5.2., s. 35). Torgesen 
(2001) anser att en anledning till att äldre elever lyckas så väl när de erhåller kvalificerad hjälp är 
att de då har utvecklat kognitiva förmågor som är viktiga vid utvecklandet av fungerande kom-
penserande strategier (se kap 3.6., s. 22).  
 
Varför kom hjälpen så sent?  
 

Det går att urskilja ett gemensamt drag hos de tre pojkarna Måns, Pär, och Rolf som fick hjälp på 
ett senare stadium. De beskrivs som snälla, trevliga och hjälpsamma och de gjorde inte så 
mycket väsen av sig i klassrummet. Måns och Pär beskrevs som verbalt duktiga och allmänbilda-
de och gav därför inte intryck av att ha svårigheter. Pär och Rolf försökte dölja sina bristande 
förmågor så att de inte framträdde, genom att undvika skriftspråkliga aktiviteter, och Måns 
förlitade sig i hög utsträckning på sin verbala förmåga och sina goda kunskaper. De utvecklade 
strategier för att på sitt eget sätt komma förbi sina svårigheter. Detta medförde att deras problem 
blev svårare att identifiera för omgivningen och relevanta hjälpinsatser försenades därför betyd-
ligt. Deras svårigheter framträdde emellertid alltmer när kraven i skolan ökade. Ett gemensamt 
drag som kan iakttagas är att de förlorade självförtroendet i takt med att deras svårigheter blev 
mer påtagliga. Trots extra lästräning och extra läsläxor ökade avståndet i skriftspråklig förmåga 
mellan dem och klasskamraterna. De utvecklade en bild av sig själva som ”icke läsare”. 
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Barn med uttalsproblem upptäcks lättare, men de måste få adekvat hjälp 
 

I studien framkom att Ola, Ivan och Jon uppmärksammades redan i förskoleåldern eftersom de 
hade så stora uttalsproblem. Det medförde att de fick hjälp på ett tidigt stadium. Logopeden i 
studien framhåller att det fortfarande finns en tradition ute på skolorna att fokusera sig på och 
uppmärksamma uttalet hos barn. Hon menar att det är svårt men nödvändigt att som lärare förstå 
de konsekvenser som språkproblem kan medföra för att kunna ge eleven adekvat hjälp. Enligt 
Nauclér och Magnusson (2003) är kombinationen av dålig språkförståelse, litet ordförråd och 
syntaktiska begränsningar den verkliga riskfaktorn när det gäller läsförståelse. De menar att det 
som gör denna riskfaktor så förrädisk är att den är svår att upptäcka i motsats till uttalsproblemen 
och att den ofta inte upptäcks innan problemen manifesteras i påtagliga läs- och skrivsvårigheter. 
Nauclér och Magnusson poängterar att det då gäller att komma tillrätta med de språkliga proble-
men som ligger bakom, innan det är meningsfullt ”att försöka hjälpa dem med den knaggliga läs-
ningen eller den dåliga stavningen” (se kap. 3.2., s. 8). Eleverna i denna studie fick sina språkliga 
problem utredda i grunden, vilket medförde att de fick insatser som svarade mot deras specifika 
svårigheter. Det ledde till en positiv skriftspråksutveckling.  
 
Hur påverkades självförtroendet? 
 

Vid en närmare granskning av de sex pojkarnas utveckling kan vissa mönster iakttas. Ola och 
Ivan som fick ta del av det individanpassade språkliga stödet på ett tidigt stadium, innan läsin-
lärningen startade, bibehöll barnets naturliga goda självförtroende. De upplevde sig aldrig som 
förlorare, utan fortsatte att utforska världen med nyfikenhet och livslust. Runt dem fanns vuxna 
som hade kunskap om deras starka och svaga sidor och därför kunde stötta dem på rätt sätt vid 
rätt tidpunkt. De fick med andra ord det stöd de behövde för att utvecklas utifrån sina förutsätt-
ningar. För Jon kom det specifika språkliga stödet in i skolår ett. Vid denna tidpunkt hade han 
redan upplevt misslyckanden i läsinlärningsstarten och börjat se sig som en ”icke läsare”. Trots 
att klassundervisningen var individualiserad och han fick extra läshjälp, så räckte det inte. När 
det specifika språkliga stödet kom in i bilden skedde en förändring – han byggde sakta men 
säkert upp sitt självförtroende igen. 
 
Pär misslyckades i läsinlärningen och utvecklade olika sätt att dölja sina svårigheter. Klyftan 
mellan honom och klasskamraterna ökade. Pär undvek alla aktiviteter som handlade om att läsa 
och att skriva. Det dåliga självförtroendet fick genomslagskraft i alla skolämnen, även i sporten 
som var hans starka sida. Han blev osäker på sig själv och vågade inte ta för sig eller framföra 
sina åsikter. Klassundervisningen var individanpassad med flexibla gruppindelningar och en 
kombination av olika metoder och Pär fick också extra lästräning, men det räckte inte. När det 
specifika språkliga stödet kom in i bilden började Pär bygga upp sitt förlorade självförtroende 
igen och med det växande självförtroendet kom arbetsglädjen.  
 
Rolfs svårigheter märktes inte så tydligt i början. När han började skriva mer blev hans problem 
uppenbara. Han förstod att något var fel, men förstod inte riktigt varför. Upprepade misslyckan-
den ledde till osäkerhet och undvikande av skriftspråkliga aktiviteter. Han utvecklade en strategi 
för att skydda sig genom att svara jag vet inte och jag kan inte. Vändpunkten kom, liksom för de 
andra pojkarna, när det specifika språkliga stödet kom in i bilden. Rolfs självförtroende började 
då byggas upp igen och han stärktes när han lyckades. Det blev en positiv spiral och denna 
positiva utveckling märktes i alla sammanhang.  
 
Måns fick liksom Pär och Rolf uppleva att klasskamraterna gick om honom i skriftspråklig 
färdighet. Han förstod inte riktigt själv varför han hade så svårt för att läsa och skriva. Vänd-
punkten för Måns var utredningen som resulterade i en dyslexidiagnos. Det som skiljer Måns 
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historia från Pärs och Rolfs är att Måns självkänsla stärktes redan vid diagnosgenomgången strax 
efter utredningen. När han äntligen fick en förklaring på sina läs- och skrivproblem och fick veta 
att han tillhörde de smartaste i sin klass så stärktes han. Han hade förmågan att förstå innebörden 
av diagnosen och började ta aktivt ansvar för sitt lärande. Eftersom hans problem var avgränsade 
fonologiska och eftersom han hade så många andra förmågor att kompensera med, skedde en 
snabb positiv utveckling. Det gick fort för Måns att bygga upp sitt självförtroende, detta trots att 
han var den av pojkarna som var äldst när relevant stöd sattes in. Frågan är om detta berodde på 
hans höga kognitiva förmåga, det tillåtande klimatet i hans klass eller en samverkan av många 
positiva faktorer runt honom? (se kap. 5.2.). 
 
Det gemensamma drag som kan iakttas i samtliga sex fall är att det finns ett samband mellan de 
specifika språkliga insatserna och elevernas självförtroende. Innan det specifika språkliga stödet 
kommer in i bilden sker en språklig utredning av logoped som klargör elevens starka och svaga 
sidor. Alla vuxna som finns runt eleven görs medvetna om detta och ett konstruktivt samarbete 
med en tydlig ansvarsfördelning upprättas och eleven blir delaktig i lärandeprocessen. Det fram-
går i studien med tydlighet att det med rätt insatser går att vända en negativ trend och på nytt 
bygga upp ett förlorat självförtroende och därmed ökad motivation, detta under förutsättning att 
stödet är anpassat efter eleven och att alla de som finns runt eleven är delaktiga. Detta överens-
stämmer helt med Abrahamsons och Hyltenstams (2003) forskningsresultat (se kap. 1., s. 1). 
 
Vad är hemligheten med den individuella språkträningen? 
 

En slutsats som man kan dra av resultatet i denna studie är att det går bra för de elever som får 
specifik språklig träning. För att förstå anledningen till detta måste vi titta närmare på de kompo-
nenter som ingår i stödet och leta efter gemensamma mönster i interaktionen mellan eleven och 
dess omgivning. 
 
Den individuella språkträningen föregås alltid av en språklig utredning utförd av logoped. Peda-
gogiskt vägledande information delges sedan alla som arbetar med eleven. Språkpedagogen som 
arbetar med eleverna besitter kunskaper som är nödvändiga för uppgiften. Undervisningen foku-
serar på processen och anpassas till var i utvecklingen eleven befinner sig. (se kap. 3.4. s. 12). De 
individuellt anpassade programmen gör det möjligt att justera träningen efterhand som eleverna 
gör framsteg. Det sker kontinuerlig uppföljning och utvärdering av undervisningsresultaten. 
Myrberg och Lange (2006) menar att en tydlig uppföljning av elevens kunskaper visar elevens 
kunskapsutveckling och kan bidra till att eleven kan förstå och hantera sina svårigheter. Det 
motiverar också till fortsatt träning. Den individuella språkträningen är lustfylld, individinriktad 
och bekräftar elevens framsteg. För att utveckla läs- och skrivförmågan är det viktigt att eleverna 
får lyckas och upplever att de kan. Det kan de göra genom att de får visa vad de är bra på. Däri-
från går det att bygga vidare och närma sig de svagheter som behöver tränas, menar Myrberg och 
Lange (2006). Detta är den strategi som används i den individuella språkträningen.  
 
Det som kännetecknar utveckling är en allt större medvetenhet och differentiering, enligt 
Vygotsky (1995). Han understryker att i denna utveckling är dialogen med den vuxna en nöd-
vändig förutsättning för inlärning. Den individuella språkträningen bygger just på dialog mellan 
lärare och elev. Høien och Lundberg (2002) framhåller betydelsen av direkt undervisning för 
elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 

Eleven behöver en vuxen som ger direkt vägledning, förklarar, pekar ut, fäster uppmärksamheten, 
upprätthåller intresset och koncentrationen. (Høien och Lundberg 2002, s. 272). 
 

Forskning visar att elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver en strukturerad undervis-
ning. En-till-en-undervisning är en form av strukturerad undervisning som har visat sig vara en 
framgångsrik metod för att undervisa elever i behov av stöd. Individualiseringen är särskilt viktig 
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för dessa elever. De måste ges möjlighet att utveckla strategier som bygger på lyckade inlär-
ningserfarenheter.  
 

De specialpedagogiska insatserna kräver en medveten pedagogik som genom elevens styrkor och 
goda förmågor har siktet inställt på kompensation/träning av svaga förmågor t.ex. läs- och skriv-
svårigheter. (Myrberg och Lange 2006, s. 69). 
 

Adler och Holmgren (2000) framhåller att när vi arbetar med att reducera elevers specifika 
svårigheter, så sker detta bäst enskilt. De menar att detta är den form som är mest effektiv efter-
som elever med specifika svårigheter inte har så mycket mer gemensamt än att de uppvisar just 
specifika svårigheter. Elever med specifika svårigheter behöver träna olika saker och det är 
därför inte effektivt att träna dem i grupp. 
 
Adler (2001) hävdar vidare att all hjälp inte är bra. Han jämför med idrottsskador och betonar att 
det är viktigt att träna upp färdigheterna på rätt sätt. Felaktiga insatser kan till och med förvärra 
och fördjupa problemen. Det är därför viktigt, menar Adler, att fokusera på kvaliteten i insatser-
na.  
 

I bland kan 30 minuters individuell, kvalificerad och välriktad specialpedagogisk hjälp vara bättre än 
fyra timmars daglig övning i en grupp där eleverna har helt skilda problem och hjälpbehov. (Adler 
2001, s. 107). 

 
I den individuella språkträningen fokuseras språkutvecklingen. Betydelsen av detta framhålls av 
bl.a. Adams (1990), Myrberg (2000) och Høien och Lundberg (2002), (se kap. 3.5. och 3.6.). 
Den individuella språkträningen som eleverna i studien har tillgång till är en strukturerad en-till-
en-undervisning med teoretiskt förankring. Viktiga komponenter är fonologisk medvetenhets-
träning, koppling mellan ljudsystemet och skriftspråksystemet, utvecklandet av ordförrådet och 
effektiva lässtrategier. Förutom fonologiskt baserad avkodning och ortografisk avkodning, får 
eleverna hjälp att utveckla en tredje avkodningsstrategi, nämligen en morfologisk (ordstrukturell) 
metod. De flesta av oss upptäcker morfemen helt på egen hand, men elever som har läs- och 
skrivsvårigheter gör inte det. De måste få hjälp och stöd för att komma till insikt om ordens 
byggstenar. Morfemen bidrar till ordens betydelse till skillnad från stavelser som gör detta endast 
i undantagsfall. Dessutom håller sig morfemen inom ramen för vad korttidsminnet klarar. En 
viktig komponent är också att utveckla ordförrådet. Stanovich (1986) har påvisat att det finns en 
stark korrelation mellan ett välutvecklat ordförråd och läs- och skrivförmåga (se kap. 3.6.). 
 
En gemensam faktor i elevernas skriftspråksutveckling är ett helhetstänkande runt deras utveck-
ling och lärande. De vuxna som finns runt eleverna samarbetar och gör insatser utifrån sina 
professioner. Logopeden i studien anser att undervisningen kan ses som två spår; eleverna måste 
dels fortsätta att arbeta med fonologin och träna upp sina språkliga förmågor, dels lära sig att 
kompensera för sina brister så att de blir delaktiga i skolans arbete. Adams (1990) och Madison 
(1992) är inne på samma tankegångar. Adams lyfter fram att träningen av den fonologiska för-
mågan ska gå hand i hand med positiva läsupplevelser. Båda komponenterna måste ingå för en 
framgångsrik skriftspråksinlärning; den viktiga träningen av kopplingen mellan fonem och 
grafem samt att ge barnen läsupplevelser genom att hitta olika texter som intresserar och väcker 
läslust, poängterar Madison. Även Myrberg (2000, s. 27) är inne på samma linje och konstaterar 
att det som är gemensamt för effektiva träningsprogram är att de kombinerar fonologisk träning 
med direkt lästräning. Detta är en förutsättning för att eleverna ska lyckas när texterna blir 
svårare och utmaningarna ökar (se kap. 3.5). 
 
Vad betydde dyslexidiagnosen? 
 

Det går inte att entydigt hävda dyslexidiagnosens för- och nackdelar för barn generellt. Diagno-
sens betydelse för barnets identitet som läsande och skrivande person, är nära relaterat till hur 
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vuxna i barnets omgivning väljer att prata om problemet och diagnosen. Det sätt som vi vuxna 
förmår att förhålla oss till diagnosen och tala om problemet ifråga, är avgörande för barnets 
identitetsskapande.  
 
För Måns och Jon innebar diagnosen en positiv vändpunkt. De fick en förklaring på varför de 
hade så svårt för att läsa och skriva. De blev också medvetna om att man har olika förmågor och 
att det går att utnyttja sina starka sidor för att kompensera för de svagare. Likaså kom de till in-
sikt om att lärande är beroende av en aktiv insats för att man ska nå framgång (se kap. 3.5). 
Høien och Lundberg (2002, s. 252) understryker betydelsen av att en språklig diagnostisering 
genomförs av logoped, eftersom språkfärdigheten måste omfatta både begreppsförståelse, ord-
förråd, syntax och artikulation. Detta var med stor sannolikhet en avgörande faktor för Måns och 
Jons positiva utveckling. Den diagnos eleverna fick var resultatet av ett helhetsperspektiv. 
Diagnosen förklarade problemen och gav vägledning för det pedagogiska arbetet i överensstäm-
melse med Magnusson (2006), (se kap. 3.3., s. 9). 
 
Zetterqvist Nelson (2003) fann i sin undersökning att de barn som har ett positivt förhållningssätt 
till sin diagnos oftast har en positiv relation till en speciell lärare och till specialundervisningen 
(se kap.3.3., s. 10). Måns och Jon hade tillgång till sådana lärare och det tillåtande klimatet hos 
omgivningen resulterade i att de hade ett positivt förhållningssätt till specialundervisningen.  
 
Dyslektiker utgör en heterogen grupp. Deras svårigheter visar sig på olika sätt och kan ha olika 
orsaker. Alla har sitt speciella sätt att uppleva och använda språket i tal och skrift. Det finns inte 
några färdiga metoder eller program som passar alla dyslektiker. Det är därför nödvändigt att 
kartlägga varje elevs problem, hur svårigheterna visar sig och vad de kan tänkas bero på. Det är 
viktigt att söka stärka elevens självuppfattning och självtillit genom att utgå från elevens starka 
sidor. Elever med dyslexi har ofta har en svårfångad orsaks- och symtombild. Det är därför av 
största vikt att utredningen görs med noggrannhet och av kompetenta personer så att diagnosen 
blir tillförlitlig. Adler (2001), Ericson (2001) samt Myrberg och Lange (2006) anser att testning 
och bedömning som genomförs utan att ha någon pedagogisk innebörd är meningslös eller till 
och med skadlig. Det måste finnas en tydlig koppling mellan utredning och pedagogiska insatser 
och den som genomför en läs- och skrivutredning ska vara insatt i skolans vardag. Det är viktigt 
att testresultaten sedan förmedlas så att de tas tillvara i ett utvecklande pedagogiskt arbete där 
alla som finns runt eleven är delaktiga. Olika stödinsatser bör ske utifrån deras olika kompe-
tenser och intresseområden. Dessa kriterier stämmer väl in på tillvägagångssättet på den skola 
där föreliggande studie gjordes. Logopedens utredningar har en tydlig koppling till de peda-
gogiska insatserna och eftersom hon är knuten till skolan är hon insatt i skolans vardag och har 
en rådgivande funktion. Det sker ett också ett nära samarbete mellan logopeden och språkpeda-
gogen som arbetar med den individuella språkträningen. 
 
Kan koncentrationsproblem ha samband med skriftspråklig förmåga? 
 

Jag fann, utanför syftet med studien, att det förefaller finnas en koppling mellan koncentrations-
förmåga och läs- och skrivutveckling. Jon, Pär och Ivan uppvisade samtliga stora koncentrations-
problem. I takt med att deras skriftspråkliga förmåga utvecklades avtog koncentrationssvårig-
heterna. Kan det vara så att den dåliga språkförståelsen var orsaken till koncentrationsproble-
men? När de utvecklade sin skriftspråkliga förmåga förbättrades koncentrationen avsevärt. För-
ståelseprocessen är aktiv, det vill säga att man är aktiv när man förstår. Det avgörs i den aktuella 
situationen om språket är adekvat relevant. Att inte förstå leder till frustration och en oförmåga 
att förstå sammanhanget, men arbetsminnet är troligtvis också en faktor att räkna med. En svag 
auditiv förmåga kan medföra svårigheter att hålla muntlig information i minnet. Enligt Høien 
och Lundberg (2002) råder ett interaktivt förhållande mellan arbetsminne och koncentra-
tionsförmåga.  
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Scaffolding – lärandet som en byggprocess  
 

När vi söker efter faktorer som bidragit till pojkarnas positiva utveckling tydliggörs synen på 
undervisningen som en byggprocess – Scaffolding (se kap. 3.5.a., s. 13). Enligt detta sätt att se 
på lärandet handlar det om en aktiv process där läraren är medskapare tillsammans med eleven. 
Fokus ligger på vad som sker i själva byggandet, det vill säga var den som behöver stöd befinner 
sig i kunskapsutvecklingprocessen. Läraren tar med andra ord hänsyn till var i lärandet eleven 
befinner sig och att det man konstruerar blir så välbyggt att stödet så småningom kan tas bort. 
Kunskapen bygger således på förståelse och meningsfullhet som varar. De lärare som har funnits 
runt eleverna i denna studie var lyhörda och insiktsfulla och hade förmåga att skaffa sig kunskap 
om hur långt i utvecklingen som deras elever hade nått (se kap. 5.6., sid. 51-52). De som har 
samarbetat runt eleverna har lyckats stötta eleverna på den nivå där de befunnit sig. De stora 
framsteg som eleverna gjort visar att lärarna lyckades lägga sig snäppet över elevernas förmåga 
med avsikten att ge dem utmaningar som främjar utvecklingen och håller nyfikenheten och 
lusten att lära vid liv. I föreliggande studie kan man fundera över om det finns ett samband 
mellan medvetenheten bland pedagogerna och tillgången till professionell kompetens på skolan? 
 

Arvet ger förutsättningarna och miljön tillåter dessa förutsättningar att utvecklas mer eller 
mindre bra. Betydelsefull inlärning är endast möjlig om eleven upplever den som lönande och 
meningsfull. Hur gör man för att den ska bli det? Genom deltagande observation gäller det att 
analysera varje elevs lärostil för att ta reda på vilka modaliteter som är deras starkaste. Då kan 
man utveckla metoder som gynnar varje elevs lärande utifrån var och ens förutsättningar. Detta 
är i enlighet med vad Pehrsson och Sahlström (1998) förespråkar. Det gäller att eleverna blir 
delaktiga och tar ansvar för sitt eget lärande och att vi hjälper dem att stärka sin självbild. Det är 
viktigt att vi lär våra elever att läsa, men vi måste också koncentrera oss på att lära våra elever 
att lära. Det kan vi göra genom att ge dem struktur för sitt tänkande och engagera dem i sin egen 
kunskapsinhämtning. Liberg ger med sin triangel (Fig. 3) en överskådlig bild på hur samspelet 
bör fungera mellan den som ska lära sig, vad han/hon ska lära sig och hur han/hon bäst lär sig. I 
detta samspel är dialogen mellan lärare – elev viktig. Jag ser vikten av att vidga tänkandet kring 
metodiska frågor och ta fasta på olika aspekter av elevens förmågor. En metod kan utgå från den 
enskilda elevens erfarenhetsvärld, medan en annan fokuserar enskilda förmågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Libergs triangel (Liberg 1990, s. 60) 
 
Den undervisning som eleverna i studien får del av präglas av ett flexibelt grupptänkande och en 
pedagogik som knyter ihop samtalande, läsande och skrivande. Denna typ av undervisning 
förespråkas av Liberg (se kap. 3.5.a., s. 11-12). Varierande arbetsmetoder och arbetsmaterial 
förekommer. Växelläsning, upprepad läsning, högläsning, nivågrupperade böcker är några 
exempel på inslag i undervisningen. Fonologisk träning och träning av språkliga förmågor går 
hand i hand med den allmänna lästräningen som bygger på lustfyllda läsupplevelser. Eleverna får 
hjälp att utveckla fungerande strategier och lär sig att kompensera för sina brister genom att lära 
sig använda kompensatoriska hjälpmedel som t.ex. datorstöd och inlästa läromedel. Det medför 
att de till största delen kan vara i sin klass och vara delaktiga i skolans arbete.  

Vad Hur
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Utöver detta visar studien att föräldrar är betydelsefulla personer i sina barns läs- och skrivut-
veckling. För barnets utveckling är det därför viktigt att få till stånd ett fungerande samarbete 
med hemmet. 
 
Stängt för ombyggnad 
 

Eleverna i denna studie fick hjälp innan de gick in i puberteten. En fråga som väcks är om resul-
tatet blivit ett annat om hjälpen kommit in efter det att de passerat gränsen till tonåren? Vid inter-
vjuerna framkom det tankegångar kring detta. Vygotsky (1995, s. 62) menar att barnen i tonåren 
förlorar den jämnvikt som grundades under den tidiga skolåldern. Enligt Vygotsky är den för-
störda jämvikten och sökandet efter en ny, grunden till den kris som barnen i denna ålder genom-
lever. Vygotsky resonerar vidare att ett iögonfallande drag i tonåringens beteende är den för-
höjda känslosamheten. Det ligger nära tillhands att anta att detta är en viktig faktor att räkna med 
då det gäller specialpedagogiska insatser till tonåringar. Allt är känsligare då. Tonåringen är inne 
i en ålder av frigörelse där man vill klara sig själv och inte ta emot hjälp. I tonåren uppstår lätt 
sådana effekter som att eleven ”slår bakut” när han/hon erbjuds hjälp. En av informanterna talar 
om tonåren som den stängde tiden. 
 

Vi har pratat om svårigheter och insatser och vad de har lett till. Det som är kärnan i det här – det 
som är avgörande för hur det kommer att gå, det är motivation och självbild, att han fick en positiv bild 
av sig själv – då är man öppen för kunskap – annars stänger man. Det är så otroligt viktigt att man 
kommer in i tid, så tidigt som möjligt innan puberteten kommer, för det är ju en svår tid och går man in 
i den med ett dåligt självförtroende eller att man belastas av en negativ självbild så är ju risken stor att 
den utvecklas under puberteten. Puberteten, den stängda tiden – de är stängda för ombyggnad. 
(SP1). 

 

En tonåring måste vara medveten om syftet med träningen för att bli motiverad.  
 

/…/ man måste jobba med samma saker fast på olika sätt och under pubertetstiden så måste man 
göra det på ett speciellt sätt eftersom det är stora förändringar inne i kroppen som påverkar. Om vi 
inte hade uppmärksammat honom och han inte fått allt det stöd som han faktiskt fick, då hade det 
varit en risk att han hade stängt – på högstadiet. Jag tror det är viktigt att han har lärt sig fungerande 
strategier innan han börjar på högstadiet, allt är jobbigare då, och mycket känsligare. (SP1). 
 

Abraham och Hyltenstam (2003) hänvisar till neurofysiologen Lenneberg (1967) som föreslår att 
en kritisk period1/ för språkutveckling sträcker sig från tvåårsåldern fram till puberteten. Påbörjas 
inte språkinlärningen inom denna period kan normalt, naturligt språktillägnande inte ske och full  
behärskning heller inte uppnås, menar han (s. 32). Enligt detta sätt att se sätts den bortre gränsen 
för den kritiska perioden vid puberteten (se Fig. 4). Måns gjorde stora framsteg i sin skriftspråk- 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Lennebergs (1967) kritiska period för språkinlärning 
 
1/ Termen kritisk period syftar på en begränsad tidsperiod i utvecklingen under vilken en speciell färdighet eller egenskap måste 
stimuleras (Abrahamsson och Hyltenstam 2003, s. 30).  
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liga utveckling och tillägnade sig på förvånansvärt kort tid förmågor som bidrog till hans positi- 
va utveckling. Hade det varit möjligt om hjälpen kommit in senare? Logopeden i studien fram-
håller att eftersom vi är biologiskt programmerade att utveckla olika förmågor i tidiga ålders-
stadier så kan det bli betydligt svårare senare. Denna studie ger inte svar på frågan, men det är ett 
angeläget ämne för framtida forskning. 
 
 
 

6.1. Slutsatser 
 

• Det är inte främst tidpunkten för insatserna som är det mest betydelsefulla för en positiv 
utveckling, utan innehållet i stödet. Det språkliga stödet som är anpassat till elevernas 
specifika svårigheter och utvecklingsnivå visade sig vara den avgörande faktorn i elevernas 
positiva utveckling.  

• Tidpunkten för insatserna är inte generaliserbar utan beroende av problemets art och det 
enskilda barnets förutsättningar. Till exempel är det skillnad på om eleven har avgränsade 
fonologiska problem eller om dyslexin har sin grund i en språkstörning. I det senare fallet är 
det av avgörande betydelse med mycket tidiga språkliga insatser. 

• Tidsmarginalerna är små i barnets tidiga utveckling. Man måste därför studera tidpunkten för 
insatserna mera specifikt i förhållande till barnets utvecklingsnivå och problemets art för att 
barnet ska få hjälp på rätt nivå så att läsinlärningen blir framgångsrik. 

• Det är av yttersta vikt att de barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter får en 
omsorgsfull språklig utredning gjord, till exempel av logoped. Elevens problem bör utredas i 
grunden så att rätt hjälp kan anvisas till varje enskild elev. Det måste finnas en koppling 
mellan utredningen och de pedagogiska insatserna. Det är även viktigt att det finns tillgång 
till pedagoger med ändamålsenlig kompetens för att uppnå önskvärt resultat. 

• Tidiga språkliga insatser är naturligtvis det bästa för eleven, men om insatserna är de rätta 
gör de nytta även i senare stadier av utvecklingen. De elever som får hjälp i ett sent stadium 
utvecklar andra språkliga förmågor som de kan dra nytta av. Visserligen får de genomlida en 
period av negativa följdverkningar innan det språkliga stödet sätts in. Å andra sidan leder 
kriser med ett konstruktivt förlopp till nya insikter som är utvecklande. Utvecklingen präglas 
av motgångar och svårigheter. Om man bearbetar och lever sig igenom erfarenheterna, 
förstår och accepterar dem, vänds de till styrka. 

 
 
 
 
 
 
Slutord… 
 

Varje barn är unikt och vi måste bygga undervisningen på varje elevs starka sidor och inte 
fokusera så mycket på vad barnet inte kan, utan på vad det kan, så att varje barn möts utifrån sina 
unika egenskaper och får optimala möjligheter till utveckling och lärande. Man kan inte över-
vinna det negativa genom att ständigt fästa blicken på det, utan endast genom att utveckla det 
positiva. 
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8. Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Vid den empiriska delen av arbetet med uppsatsen; Specialpedagogiska insatser – 
på vilket sätt för att ge effekt? Betydelsen av insatsernas tidpunkt och innehåll för 
barn i riskzonen för läs och skrivsvårigheter, beaktar jag Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer i vilka det grundläggande individskyddet kan konkretiseras i 
fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav, informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, följer jag. 
 
 

• Informationskravet beaktar jag genom att informera intervjupersonerna om 
syftet med undersökningen. 

 
• Samtyckekravet uppfylls genom att jag erhåller samtycke från de personer 

som jag intervjuar. 
 
• Konfidentialitetskravet innebär att jag tar hänsyn till att tystnadsplikt råder 

vad det gäller personuppgifter och att alla handlingar förvaras säkert. 
 
• Nyttjandekravet innebär att jag beaktar att de uppgifter som jag samlar in 

endast kommer att användas i denna studie. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Vetenskapsrådet, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

Bilaga 2 

 

Frågor som stöd vid intervju med lärare: 
 
 

1. När uppmärksammades XX svårigheter? 
 
2. Vad bestod svårigheterna i? 

 
3. Vilka insatser har XX fått? 

 
4. Vad har det lett till? 

 
5. Har du sett resultat av det individuella språkliga stödet? Hur? 

 
6. Var det viktigt för XX att få individuellt anpassat stöd? 

 
7.  Tror du att tidpunkten när stödet sätts in är kritisk? 

 
8. Vad innebar det för XX att få en dyslexidiagnos? 
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