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Abstract 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på om det går att identifiera de barn som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi redan i förskolan. Vi frågade oss hur 
pedagogerna i så fall kan identifiera barnen samt hur vi kan underlätta för barnen i deras 
senare läs- och skrivinlärning.  
För att ta reda på detta har vi intervjuat fyra logopeder och en specialpedagog som arbetar 
med barn med språkstörningar eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  
Resultaten visar att det går att identifiera barn som ligger i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter redan i förskolan. Barnen har svårt att rimma, kan inte sätta ihop/ta isär ord, 
kan inte lyssna ut ljud i ord, är inte intresserade av att lyssna på böcker. Det bör nämnas att 
alla barn som har dessa svårigheter i förskolan inte får läs- och skrivsvårigheter senare i 
skolan.  
Våra slutsatser är att pedagogerna kan hjälpa barnen genom att träna deras språkliga 
medvetenhet, vilket alla barn har nytta av även de som inte ligger i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi samt att ju tidigare barnen blev identifierade desto mindre svårigheter 
får de senare i skolan. 
Vi ger även en översikt över tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 
litteraturen. 
Nyckelord: Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, språklig medvetenhet, pedagogiska  
åtgärder 
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1 Inledning  
 
 
Efter att ha varit på en föreläsning om dyslexi och hört hur viktigt det är att identifiera barn 
med dyslexi så tidigt som möjligt väcktes vårt intresse och vi ställde oss fråga: Går det att 
identifiera barnen redan på förskolan? (Andersson, 2004). 

En av oss har egen erfarenhet av läs- och skrivsvårigheter då hon själv i efterhand har 
förstått att de svårigheter som hon hade i början av skoltiden nog skulle ha bemötts på ett 
annat sätt. Dessutom har två av hennes tre barn fått olika grader av läs- och skrivsvårigheter. 
May (2001) skriver i sin bok att inom den feministiska forskningen anser forskarna att ett 
personligt intresse och engagemang för ämnet inte är något att vara rädd för. Att man ska vara 
objektiv och distanserad till sin forskning är ett mytologiskt och kanske inte ett önskvärt mål. 
Våra egna erfarenheter är viktiga, enligt den feministiska forskningen, inom 
samhällsforskningen (a.a.). 

Vi har valt att benämna svårigheterna som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beroende på att 
det inte går att avgöra om barnet har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi på förskolenivå då 
svårigheterna är likartade på ett så tidigt stadium. 
 
1.1 Bakgrund  
 

”Mitt språks gränser är 
min världs gränser.” 

 
Filosofen Ludvig Wittgenstein  (Madison, 1988. s. 73) 

 
Att inte kunna läsa och skriva i dagens samhälle är inte lätt där datorer och skriftlig 
information tar över mer och mer från den manuella servicen och informationen. Allt mer 
läggs över på den enskilda eleven/personen att själv ta reda på och ordna med hjälp av text 
och tekniska hjälpmedel. Många elever passerar grundskolan och gymnasieskolan utan att få 
rätt hjälp för sina läs- och skrivsvårigheter. Detta får till följd att det kommer larmrapporter 
ute från arbetsplatserna att personalen inte klarar av att arbeta vid dataskärmarna, inte kan läsa 
instruktioner m.m. och detta bevisar att datoriseringen påverkar dem med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi på arbetsplatserna (von Euler, 1995). Med tanke på detta måste vi 
inom förskola och skola hjälpa alla till ett fungerande läsande och skrivande. Ericson (2001) 
och Høien och Lundberg (1997/1999) menar att i dagens samhälle, där det behövs stora 
språkliga färdigheter, är dyslexi ett stort handikapp som man bör upptäcka i ett tidigt stadium. 
I många fall uppdagas läs- och skrivsvårigheter/dyslexi alldeles för sent och då oftast 
tillsammans med psyko- sociala problem.  

Vi tror att det råder en osäkerhet på förskolorna idag om vi kan upptäcka de barn som 
ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi redan på förskolan och därför blir det 
naturligt att fråga sig: Kan vi upptäcka de barn som ligger i riskzonen för läs – och 
skrivsvårigheter/dyslexi redan på förskolan? Vad är det för signaler vi ska vara 
uppmärksamma på för att upptäcka dessa barn? Hur viktigt anses det vara att vi redan på 
förskolan upptäcker barn i riskzonen? 

Madison (1988) anser att det fortfarande härskar en låt-gå-det-ordnar-sig mentalitet i 
skolan och det är förödande för barn med läs- och skrivsvårigheter. Denna mentalitet kan även 
förekomma inom förskolan. Detta är ansvarslöst och en pedagogisk förbrytelse anser Madison 
(a.a.). Anledningen till att det är så sägs vara att personal och ekonomiska resurser saknas.                       
Barnen ska inte belastas för att det har svårigheter utan vi som pedagoger måste ta vårt ansvar 
och ta tillvara dessa barns tillgångar och se till att de får den hjälp som de behöver. Flera 
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författare (von Euler, 1996; Høien & Lundberg, 1997/1999; Madison & Johansson, 1998; 
Rehnberg, 1995) säger att med rätta pedagogiska insatser kan man minska barnets svårigheter 
vilket visar att det inte är omöjligt att hjälpa dessa barn. Därmed menar vi att det inte är barnet 
som har svårigheter om det inte kan läsa utan det är ofta pedagogiska brister som gör att 
resultaten uteblir. 

 
”Men det gäller att aldrig ge upp! Endast den blir besegrad som stannar på 
halva vägen. Erövringen av språket kräver tid, mycket tid, tålamod och envishet. 
Och sist men inte minst: Arbete, arbete och åter arbete.” Madison (1988 s. 44) 

 
Om vi som pedagoger ger upp och låter barnen klara sig själva, vem ska då försöka peppa de 
barn som har många motgångar? Lundberg (1995) skriver att elevernas arbete med läsningen 
blir så svår och kräver så mycket av eleven att det inte är konstigt om de ger upp. Författaren 
beskriver det som att cykla i motvind. Ger eleverna upp och undviker att läsa och skriva 
kommer de ohjälpligt att hamna i en ond cirkel där svårigheterna bara blir fler och fler. Därför 
måste vi, som tidigare påpekats, ta vårt ansvar på förskolor och skolor och hjälpa alla barn till 
ett fungerande läsande och skrivande. 
 
1.2 Syfte och problemprecisering 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp logopeder och specialpedagoger ser på 
frågan om det går att identifiera och underlätta för de barn som ligger i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi redan i förskolan genom tidig identifiering samt pedagogiska 
åtgärder. 
För att undersöka detta har vi formulerat följande problemprecisering: 

 
• Går det att identifiera barn som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi redan i förskolan? 
• Hur kan vi i så fall identifiera dem? 
• Kan vi underlätta för dem inför deras läs- och skrivinlärning? 

 
1.3 Uppsatsens disposition  
 
Vi kommer, i kapitel två, att fortsätta arbetet med en genomgång av litteraturen. Där kommer 
vi att ta upp vad styrdokumenten säger, vad dyslexi är, hur dyslexi uppstår, hur man 
identifierar dyslexi, läs- och skrivsvårigheter på förskolenivå, språklig medvetenhet och 
stimulans samt dyslexi och lärarutbildningen.  

Vidare kommer vi, i kapitel tre, att redovisa hur vi har gått till väga när vi gjort vår 
undersökning samt vilka ställningstagande vi har gjort. I kapitel fyra kommer vi att redovisar 
våra resultat. Avslutning på arbetet är en diskussion om vad vi kommit fram till och vilka 
slutsatser man kan dra av detta. 
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2 Litteraturgenomgång  
 
 
Det finns mycket litteratur om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Vi har valt att ta upp 
dyslexi ingående i vår litteraturgenomgång, även om man inte talar om dyslexi i förskolan, då 
det är svårt att skilja på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi på förskolenivå. Det är dessutom 
dyslexi som många tänker på när man talar om läs- och skrivsvårigheter. Det är inte många 
som riktigt vet vad det är och hur det uppkommer.  Den mesta litteraturen om dyslexi handlar 
om barnen i skolmiljön men litteraturen nämner även förskolans roll för dessa barn.  

Vi har delat upp litteraturen i olika områden men mycket går in i vartannat och det har 
varit svårt att dra gränser mellan de olika rubrikerna. Därför kan vissa ämnen beröras under 
flera olika rubriker.  

Det vi har tagit upp är, vad styrdokumenten för förskolan säger, vad dyslexi är, dyslexi förr 
och nu, hur det uppkommer och dess olika former, identifiering och diagnostisering av läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på förskolenivå, språklig 
medvetenhet, språklig stimulans samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i lärarutbildningen. 
 
2.1 Styrdokumenten  
 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Utbildningsdepartement, 1998) påpekas det att man ska 
tillgodose de barn som under en längre eller kortare tid har behov av att få extra stöd och att 
det är anpassat efter deras behov och förutsättningar. 

Under en av punkterna i styrdokumentet, påpekar Lpfö 98 (a.a) hur viktigt språket är för 
barnens hela utveckling.  
 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen. Lpfö 98 s.10 
(Utbildningsdepartementet, 1998) 
 

Vidare skriver Lpfö 98 att grunden för den pedagogiska verksamheten i förskolan ska väcka 
barnens nyfikenhet och deras vilja att utforska samt lusten att lära. Detta skall göras genom att 
utgå från barnens erfarenhet, intresse, behov och åsikter. 
    I kapitlet ”Utveckling och lärande” s.12-13, står det skrivet att förskolan ska sträva efter att 
varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera samt att ge uttryck för sina 
uppfattningar. Vidare står det att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat språk och sin 
förmåga att kunna kommunicera med andra och att kunna uttrycka tankar.  

I Lpfö 98 står det vidare att det är allas ansvar som arbetar i förskolan, att erbjuda en god 
miljö för utveckling, lek och lärande samt att vara uppmärksam på vilka barn som är i behov 
av särskild hjälp i sin utveckling och att ge dem denna. 

Som riktlinjer angående språket skall arbetslaget enligt Lpfö 98 ansvara för att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språkutveckling samt att ge 
stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. Sist men inte minst ska 
arbetslaget stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse för skriftspråket. 
 

”Barn som behöver särskilda stödinsatser för sin utveckling ska prioriteras.” (a.a. s.12) 
 

Den kommunala förskoleplanen (1999) för den kommun där studien gjordes, finns mål för 
förskolorna angående språket. Liksom i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) talas det 
här om vikten av att barn utvecklar sitt språk och sin begreppsbildning eftersom det är 
grunden för fortsatta lärande och utveckling. Det står i kommun X:s förskoleplan (1999) att 
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språkliga färdigheter och begreppsbildning får en allt större betydelse i det moderna 
kommunikationssamhället. Man skriver även att förskolan kan förebygga läs- och 
skrivsvårigheter senare i livet genom sin språk- och textmiljö.  

I den kommunala förskoleplanen, påpekas det i kapitlet om ”Barn med behov av särskilt 
stöd för sin utveckling” att det är förskolans ansvar att se till att de barn som har behov av 
särskilt stöd får det. Ute på förskolorna ska man förebygga svårigheter men skulle sådana 
ändå uppstå ska man sätta in hjälp så tidigt som möjligt.  ”Förskolans uppgift är att ge rätt 
stöd vid rätt tidpunkt” (Kommunens förskoleplan (1999, s.11-12.) Likaså står det: ”Inom 
varje ansvarig nämnd ska det finnas team med specialpedagogisk, social, psykologisk och 
medicinsk kompetens till stöd för barn och unga och som resurspersonal för personalen i 
förskolan.” (a.a. s.12). I de olika nämndernas kompetensplan ska det finnas ett särskilt avsnitt 
om kompetensutveckling för all personal kring barn med behov av särskilt stöd.  

Läsk-pärmen1 som är resultatet av ett projekt och ett samarbete mellan FDB2 , FMLS3  och 
Svenska Dyslexiföreningen. I Läskpärmen står det att Förskoleplanen bör innehålla uppgifter 
om hur man stimulerar barns språkutveckling och hur man tränar barns språkliga medvetenhet 
men att det kan vara mer eller mindre detaljerat. 

 
2.2 Dyslexi  
 
Ordet dyslexi används ofta som ett samlingsbegrepp på stora och ihållande läs- och 
skrivsvårigheter. Dyslexi är dessutom det ord som mest talar om vad det handlar om, dvs. 
svårigheter med skrivna ord. Dys= svårigheter, lexia= ord. (Høien & Lundberg, 1997/1999; 
Gillberg & Ödman, 1994). En annan vanlig benämning på svårigheterna är specifika läs- och 
skrivsvårigheter medan ”svårigheter med ord”, ”ordblindhet”, ”dåligt ordsinne” eller ”dåligt 
ordformsinne” är ovanligare men kan förekomma (Gillberg & Ödman, 1994). I Danmark 
använder man fortfarande benämningen ordblindhet vilket var den vanligaste benämningen 
förr även i Sverige men det bör undvikas, enligt författarna Lindell och Lindell (1996), 
eftersom det inte riktigt beskriver vad det handlar om. Det låter som om personen inte kan se 
orden vilket inte är sant, de kräver bara en annan form av läsinlärning än vanligt.  

Dyslexi blev handikappklassat 1991 och enligt Gillberg och Ödman (1994) är dyslexi det 
vanligaste handikappet i landet. Var gränsen för att kallas dyslektiker går är svårt att säga för 
det beror på vilken läskunnighet man anser vara nödvändig för att klara sig i samhället (Høien 
& Lundberg, 1997/1999).  I många länder har man inte allmän skolgång vilket innebär att 
antalet icke läskunniga är stort men för det är inte alla dessa dyslektiker. 

 Många dyslektiker betraktas som dumma, oförstående, slarviga m.m. på grund av sina 
svårigheter och många är inte ens medvetna själva om att de har dyslexi utan tror på 
omgivningens åsikter, att de är lata och att de har svårt att fatta. Under tidens lopp har många 
elever försökt dölja och undvika sammanhang med läsning och skrivning för att slippa bli 
kallade för dumhuvud. Därför är antalet som lider av dyslexi svårt att bedöma. Det är ofta 
skambelagt att inte kunna läsa och skriva och därmed ett dolt handikapp (von Euler, 1995; 
Gillberg & Ödman, 1994).  

Dyslexibegreppet är inte klarlagt och olika forskare lägger olika definition på ordet (Høien 
& Lundberg, 1997/1999). Enligt Lundberg (1995) har definitionssvårigheterna på dyslexi att 
göra med den kulturella och sociala gränsdragningen. Vad är normalt och vad är inte normalt?  
För att kunna definiera begreppet dyslexi måste man ta ställning till vissa frågor och enligt 
författaren är dessa frågor:  
 
                                                 
1 LÄs och SKriv- pärmen (Läsk-pärmen 2001/2003 s.2.1 ) 
2 Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (Läsk-pärmen 2001/2003 s.1.1) 
3 Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (Läsk-pärmen 2001/2003 s.1.1) 
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• Vilken aspekt på intelligens ska man utgå ifrån?  
• Vilken aspekt på läsning ska man utgå ifrån? Ska diskrepansdefinitionen grundas på 

ordavkodning, förståelse eller båda delarna? Vilken roll ska snabbheten i läsningen 
spela?  

• Vad menar man med diskrepans4? Hur kan man definiera läsningen på ett barn som 
går i andra klass när definieringen på dyslexi är att man ska ligga minst två klasser 
under den normala läsförmågan?  

Enligt Madison och Johansson (1998) är det i det stora hela omöjligt att komma fram till en 
definition som täcker alla svårigheter med dyslexi.  

Flera författare (Heimdahl, Janson & Seth, 1997; Lindell & Lindell, 1996; Lundberg, 1995; 
von Euler, 1995) menar att det är svårigheterna med att urskilja de enskilda ljuden i ord och 
att foga samman bokstavsljud till ord som gör personerna till dyslektiker. Svårigheterna gör 
att ord som låter snarlika låter likadant för en dyslektiker t.ex. bro och bror. Dessutom gör 
svårigheter med att komma ihåg ordbilder vid läsning att de måste lägga ner mycket tid och 
kraft på att ljuda orden vilket gör att läsförståelsen kan bli lidande. Dyslektiska barn har även 
svårigheter med att förstå nonsensord då de behöver koppla ihop ordet med en bild. 

Enligt von Euler (1995) är dyslexi det i särklass vanligaste hindret för normal läsinlärning. 
Han säger att mellan 4 och 8 procent av de elever som börjar skolan har specifika läs- och 
skrivproblem/dyslexi medan Ericson (2001) nämner ett något högre procenttal, 5-10 procent.  

Det råder olika meningar om det är vanligare med dyslexi hos pojkar än flickor. Vissa 
forskare menar att det är tre till fyra gånger fler pojkar än flickor medan andra forskare menar 
att skillnaden i antal är obetydlig (Jacobsson, 1995; Høien, & Lundberg, 1997/1999). 
Forskarna (Gillberg & Ödman, 1994; Jacobsson, 1995) påpekar att skillnaden mellan antalet 
flickor och pojkar med dyslexi inte är så stor utan anser att man har inte tagit med de 
biologiska skillnaderna som finns mellan flickor och pojkar. Jacobsson (1995) nämner den 
tidigare mognaden hos flickor samt deras inställning till skola och inlärning som några 
faktorer som påverkar. Gillberg och Ödman (1994) menar dock att det är vedertaget att pojkar 
har svårare med de bitar som har med läsinlärning att göra. 

Forskarna (von Euler, 1995; Gillberg & Ödman, 1994; Lindell & Lindell, 1996) har hittills 
inte hittat något samband mellan dyslexi och låg intelligens, det har istället visats sig tvärtom. 
Både Lindell och Lindell (1996) och von Euler (1995) pekar på att dyslektiker ofta har fått 
större förmåga på andra områden, bland annat de kreativa, än de områden som påverkar läs- 
och skrivförmågan. Några av världens mest framgångsrika människor har varit dyslektiker, 
några kända namn är Albert Einstein, Winston Churchill och H. C. Andersen. 

 
”Dyslexi är lässvårigheter där det finns klara avvikelser (diskrepans) mellan läskunnighet 
och intelligensnivå.” enligt Høien & Lundberg  (1997/1999 s.12-13). 

 
Høien och Lundberg (1997/1999) säger att dyslexi troligen är en neurologisk skada. Det 

skulle då vara lätt att tro att man inte kan göra något för att hjälpa dyslektiker. Men all 
erfarenhet visar att med sakkunnig vägledning, rätta pedagogiska insatser samt att detta sker 
så tidigt som möjligt gör att eleven kan uppnå en fungerande läs- och skrivförmåga (Persson 
& Ödman, 1997). Det gäller dock att hitta elevens begåvningar på andra saker och utnyttja 
dem för att eleven ska kunna gå runt sina problem med läsning och skrivning (von Euler, 
1995). Strömbom (1999) menar att många konsekvenser följer med dyslexin bland annat 
dåligt självförtroende, orsakat av att jämt och ständig misslyckas i skolan. Följderna kan bli 
att barnen hamnar utanför kamratskap och den onda cirkeln bara fortsätter. Tyvärr slutar en 
del av dessa barn skolan med stora brister i läs- och skrivkunskaper. 

 
                                                 
4 Störande brist på överensstämmelse t.ex. mellan teori och praktik. (Svensk ordbok 1999 s.213) 
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”… dyslektiska personer  läser inte därför att de inte kan läsa, och de lär sig inte läsa, därför 
att de inte läser” (Lundberg, 1995. s.37).  

 
Persson och Ödman (1997) nämner några fakta som de tycker är bra att veta om dyslexi: 

• Dyslexi är inte det samma som läs- och skrivsvårigheter utan dyslexi är specifika läs- 
och skrivsvårigheter. 

• Orsaken är medfödd och ofta ärftlig. 
• Avvikelsen finns i de mekanismer som har betydelse för språk och läsinlärningen. Den 

största och vanligast bristen finns i avkodningen. 
• Det kan förekomma bristande koncentration och uthållighet samt dålig motorik. 
• Det är ingen enhetlig företeelse utan visar sig med individuella särdrag. 
• Dyslexi har inget med ögonen att göra trots den gamla benämningen ordblindhet. 
• Dyslexi har ingen enhetlig definition.  

Detta är författarnas egna synpunkter på vad dyslexi är för något och ger en enkel 
sammanfattning av dyslektikers svårigheter. 
 
2.2.1 Dyslexi förr – nu  
 
Kunskap om dyslexi har funnits sedan slutet på 1800-talet men utvecklades mest från mitten 
av 1900-talet då en metodik för att underlätta läs- och skrivinlärning utvecklades. För ca 
hundra år sedan kom de första rapporterna om dyslexi hos skolelever (Høien & Lundberg, 
1997/1999). Det var den engelske skolläkaren Morgan som troligen var först med att i 
litteraturen beskriva det som idag kallas dyslexi, dvs. barn med normal eller över normal 
begåvning som uppvisar stora problem med läsning och stavning (Gillberg & Ödman, 1994). 
Morgan kallade det då ”wordblindness” vilket kan jämföras med att man på svenska kallade 
dyslexi för ordblindhet i början. Svårigheterna med att konstatera dyslexi riktigt långt tillbaka, 
är att förr diagnostiserades inte dyslexi, utan man konstaterade bara om barnen hade svårt för 
att lära sig att läsa (Høien & Lundberg, 1997/1999). Dessutom var det inte var mans 
privilegium att få lära sig läsa. En del forskare menar att det är svårt att skilja på specifika läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi från andra typer av läs- och skrivproblem (Gillberg & Ödman, 
1994). 

Høien och Lundberg (1997/1999) refererar till Samuel Orton som var den mest 
framträdande under 1920-talet då han kom med teorin att lässvårigheterna berodde på att den 
ena hjärnhalvan inte hade klar dominans över den andra. Även om teorin inte höll i längden 
har hans forskning haft stor betydelse för den fortsatta forskningen inom dyslexin.  

Gillberg och Ödman (1994) skriver att på 1950- talet började man uppmärksamma dyslexi 
i Sverige. Detta gjorde att elever med dessa svårigheter fick extra tid på proven och att de inte 
betraktades som dumma utan att det var en funktionsnedsättning som vilket annan 
funktionstörning som helst. Forskningen om dyslexi avstannade, enligt författarna, nästan helt 
under 1970 och 1980-talet då man helt skyllde läs- och skrivsvårigheter på de sociala och 
emotionella förhållandena för barnet. Man frångick det man tidigare ansett, att dyslexin var 
medfödd. Under denna tid var det omöjligt att få diagnosen dyslexi då det även inom 
psykologin ansågs vara ett relationsproblem som orsakade svårigheterna.  På 1990-talet 
svängde bilden av dyslexi tillbaka igen och man ansåg att det var ett stort handikapp för 
barnet. Intresset för dyslexi kom tillbaka och forskningen har gjort stora framsteg sedan dess. 
Forskningen har bl.a. uppmärksammat att läs- och skrivsvårigheter ofta hängde samman och 
även talet var påverkat och försenat. Detta upptäckter man oftast innan läs- och 
skrivsvårigheterna uppmärksammades. Andra svårigheter som Gillberg och Ödman (1994) 
tog fram var att barnen hade koncentrationssvårigheter och dålig grovmotorik. Nu förstod 
man vikten av rätt åtgärder för att lindra effekterna av dyslexin. Både forskningen om vad 
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som orsakar dyslexi samt vilka pedagogiska åtgärder som är framgångsrika har gjort stora 
framsteg (a.a.). 

Det bedrivs mycket forskning, enligt Zetterquist Nelson (2003) om dyslexi i USA, England 
och Canada men även i Sverige och våra nordiska grannländer. Det forskningsfält som idag 
finns om dyslexi är relativt stort och forskningsområdet delas in i fem stora områden: Det 
första handlar om att utreda de biologiska orsakerna, det andra handlar om att kartlägga 
förekomsten, det tredje berör frågan om diagnostik som t.ex. vilka kriterier som ska ingå för 
att kunna diagnostisera dyslexi, det fjärde rör sig om prognostiska aspekter och det femte och 
sista området handlar om hur man ska arbeta fram pedagogiska metoder för att kunna åtgärda 
skriftspråksproblematiken.  

Zetterquist Nelson (a.a) skriver vidare att Svenska Dyslexistiftelsen/Föreningen, som 
bildades 1989, har som huvudsyfte att driva forskningen vidare, att kunna delge information 
till andra behövande samt att föra kunskapen vidare. Dyslexiföreningen lägger stor vikt på att 
upptäcka och identifiera barn med dyslexi samt att de barn som redan ligger i riskzonen 
diagnostiseras för att kunna förhindra att deras dyslektiska svårigheter inte utvecklas till 
bestående handikapp.  

Høien och Lundberg (1997/1999) menar att inom forskningen har det gjorts försök att 
gruppera dyslektikerna i olika undergrupper för att hitta ett arbetssätt som skulle underlättar 
för pedagogerna då varje undergrupp skulle kunna behandlas på ett visst sätt, men ännu har 
forskarna inte lyckats. Det görs nya framsteg inom forskningen hela tiden, enligt författarna, 
och den kommer med all sannolikhet att påverka synen på dyslexi liksom på dess 
undergrupper och orsaken till dyslexi. 

 
2.2.2 Dyslexins uppkomst  
  
Det är klart konstaterat och dokumenterat att dyslexi är ärftligt enligt Borgstrøm och Elbro 
(1997). Forskarna är dessutom relativt övertygade om att orsaken till dyslexi är ett biologiskt 
fel (Heimdahl, Janson & Seth, 1997). Författarna (Ericson, 2001, von Euler, 1995; Heimdahl, 
Janson & Seth, 1997; Høien & Lundberg, 1997/1999Lindell & Lindell, 1996) säger att det nu 
går att bevisa att dyslexi är ärftligt men, det ska dock betonas, att det inte är själva läs- och 
skrivsvårigheterna som ärvs utan det är anlagen.  De barn som har föräldrar med dyslexi och 
därmed har anlagen utvecklar dock inte alltid dyslexi, däremot har de större sannolikhet att 
göra det. Arvsanlagen är dominanta och enligt Gillberg och Ödman (1994) utvecklar hälften 
av de barn som har en eller flera dyslektiska föräldrar dyslexi i någon grad. Det är alltid ett 
samspel mellan arv och miljö om och i så fall i vilken grad dyslexi utvecklas (Lindell & 
Lindell, 1996; von Euler, 1995). Det som också talar för att dyslexi är ärftligt är att 
svårigheterna inte går att avhjälpa med enbart sociala miljöåtgärder utan det krävs även 
pedagogiska åtgärder (Høien & Lundberg, 1997/1999).  

Det finns ingen enkel förklaring till varför dyslexi uppstår. Svårigheterna kan dock 
härledas till ”en biologisk störning i vissa hjärnfunktioner” (Gillberg & Ödman, 1994 s.44). 
Orsakerna till dyslexi har påvisats med hjälp av medicinska undersökningsmetoder och det rör 
sig både om strukturella som funktionella rubbningar, d.v.s. att det handlar om både 
anatomiska5 och neurofysiologiska6 störningar i hjärnan (Ericson, 2001). Forskarna har funnit 
skillnader i pannloberna som har stor betydelse för uppfattning och bearbetning av 
sekventiella7 förlopp, för planering och kontroll av komplexa beteenden samt olika språkliga 

                                                 
5 organismernas form och uppbyggnad (svensk ordbok, 1999 s. 21)  
6 nervernas och nervsystemets byggnad och funktioner (Egidius, 2002 s169) 
7 sökning i tur och ordning (svensk ordbok, 1999  s.1049) 
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funktioner. Dessa avvikande beteendemönster har forskarna sett redan hos förskolebarn som 
senare visat sig få läs- och skrivsvårigheter (von Euler, 1995).  

Høien och Lundberg (1997/1999) refererar till forskning om ett område i hjärnan, Planum 
Temporale, som har fångat forskarnas intresse när det gäller att försöka finna orsaken till 
dyslexi. Galaburda m.fl. gjorde en undersökning på avlidna människor med dyslexi och 
upptäckte att hjärnan såg annorlunda ut på dessa personer än de som inte hade haft dyslexi 
(a.a.). Hos dyslektiker är vänstra och högra Planum Temporale området lika stora medan hos 
icke dyslektiker  är det normalt så att vänstra området är större än det högra. Varför det är så 
och vad det har för betydelse vet man ännu inte (Gillberg & Ödman, 1994; Høien & Lundberg, 
1997/1999; Lindell & Lindell, 1996). Den högra halvan hos dyslektiker har ansetts innehålla 
de kompensatoriska bitarna som mer kreativitet, idérikedom etc. Flera forskare har senare 
kommit fram till att de resultat som Galaburda m. fl. har redovisat inte kan var orsakade efter 
förlossningen utan uppstått någon gång under fosterstadiet, troligen någon gång i mitten av 
fosterutvecklingen (Høien & Lundberg, 1997/1999). Enligt Gillberg och Ödman (1994) har 
man kunnat spåra denna skillnad i hjärnans utseende ända tillbaka till femte 
graviditetsmånaden.  
   Enligt von Euler (1995) kan dyslexi bero på att vissa kopplingar blivit annorlunda i hjärnan. 
Enligt författaren har forskarna upptäckt att det finns en liten grupp nervtrådar s.k. ektopier 
som finns där de inte borde finnas. Vilken betydelse dessa ”vilsna ektopier” har vet forskarna 
ännu inte riktigt men man tror att de har samband med förståelsen av hur språket är uppbyggt 
och därmed påverkar de läsningen.  

Forskning har enligt Lindell och Lindell (1996) även visat att de största syn- och 
hörselcellerna, som har hand om de snabbaste informationsväxlingarna, har utvecklats mindre 
hos dyslektiker. Detta kan förklara att dyslektiker har svårare att klara snabb 
informationsväxling och att skilja ut ljud i snabbt tal. 

 Forskning pågår hela tiden och kommer fram till nya insikter om hur dyslexi uppstår. 
Enligt Høien och Lundberg (1997/1999) har forskningen visat att det genetiska felet kan ligga 
på en gen på en kromosom medan von Euler (1995) säger i sin bok att forskare i USA har 
identifierat en gen på en annan kromosom som inte ligger så långt från de gener som påverkar 
vårt immunsystem. Kan man identifiera genen kan man så småningom, enligt von Euler 
(1995), med ett enkelt blodprov avgöra om man är dyslektiker eller inte. 

Ett tag var det vanligt att man sa att dyslexi berodde på en ”dålig barndom” och detta 
gjorde att det var en skam för dyslektikerna och deras föräldrar när det upptäcktes att barnen 
hade dyslexi, vilket i sin tur gjorde att föräldrarna höll det hemligt och det förvärrade bara 
problemen för barnen (Heimdahl,  Janson & Seth, 1997).  Det finns inget som talar för att den 
sociala situationen påverkar uppkomsten av dyslexi men däremot kan den sociala situationen 
påverka hur man lär sig hantera sin dyslexi. En positiv, hjälpande och stödjande situation 
underlättar alltid arbetet med att komma på lösningar av svårigheterna (Lindell & Lindell, 
1996). 
 
2.2.3 Olika former av dyslexi  
 
Det bör nämnas att alla definitioner på dyslexi och andra svårigheter är preliminära och 
förändras efterhand som forskningen går framåt och kunskapen om svårigheterna blir mer 
specifika (Lundberg, 1995). Men enligt Höien och Lundberg (1997/1999) är ett kriterium för 
att kallas dyslektiker att personen har stora och ihållande problem med ordavkodningen. 

För att förstå svårigheterna för dyslektikern kan man behöva veta lite om 
avkodningsreglerna vid läsning.  

• Den ortografiska. Här känner läsaren igen hela ordet med en gång, dess betydelse och 
uttal. Vilket gör att personen har hög hastighet när de läser. 
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• Den fonologiska. Här utgår läsaren ifrån ordets minsta beståndsdelar som är fonem 
(ljuden). Denna strategi använder de flesta när de läser svåra och långa ord.  Denna 
teknik gör att läsningen tar längre tid, men blir korrekt. 

• Den kontextuella. Här är det sammanhanget som gör att man förstår innehållet. Risken 
är stor att det blir en feltolkning av innehållet.  

Det vanliga är att man som läsare använder sig av alla tre avkodningssystemen. Dyslektikern 
har svårigheter med detta och använder sig oftast av den kontextuella och gissar sig till vad 
där ska stå i texten (Gillberg & Ödman, 1994). 

Det talas om olika sorters dyslexi och då oftast om tre typer, auditiv-, visuell- och 
audiovisuell- dyslexi. Auditiv dyslexi är ofta förknippad med tidig språkstörning och 
fonologiska avkodningsproblem (Gillberg & Ödman, 1994). Dyslektikern har svårigheter att 
skilja på fonem (ljud) som är närbesläktade, då ofta tonande och icke tonande ljud som t.ex. 
b-p, d-t, k-g och v-f.  I praktiken innebär det att man har svårt att höra skillnader mellan olika 
ljud, har dålig språkförståelse samt svårt att imitera tal. Dyslektikerna gissar sig ofta till vad 
det ska stå av den visuella bilden av ordet och läser därför ofta fel även på korta ord (Høien & 
Lundberg 1997/1999). Lindell och Lindell (1996) säger dock att efter träning kan de personer 
som har denna form av dyslexi få en relativt god läshastighet då de lärt sig hur ordbilden ser 
ut. Visuell dyslexi gör att personen, trots lång läskunnighet, har svårigheter med 
helordsläsning. Det innebär att personen får ljuda varje ord, även de minsta, vilket gör att det 
tar lång tid för läsaren att ta sig igenom en text och det kräver mycket energi av läsaren 
(Høien & Lundberg, 1997/1999). De audiovisuella dyslektikerna har svårigheter med både det 
visuella och auditiva. Ofta är det just det auditiva som är den primära svårigheten  

De fonologiska svårigheterna behöver dock inte innebära att man har andra kognitiva 
svårigheter. Det innebär inte heller att man behöver ha andra nedsättningar inom språket utan 
det talade språket är ofta normalt eller över det normala. (a.a.). 

 Madison (1988) talar om de onda cirklar (bilaga I) som är lätta att hamna i som 
dyslektiker, både inom visuell och inom auditiv dyslexi, men hon menar att de kan alltid 
brytas, helt eller delvis. Det handlar inte bara om pedagogiska metoder utan även om skolans 
och omgivningens förhållningssätt. De emotionella problem som kan uppstå är en följd av 
dyslexi och inte en orsak till dyslexi.  
 
2.2.4 Identifiering av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom språket 
 
Vi frågar oss i problempreciseringen om det går att identifiera de barn som ligger i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om det går att identifiera dem redan på förskolan. 
Gillberg & Ödman (1994) menar att ju mer kunskap vi har om dyslexi, desto lättare har vi att 
hitta de barn som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En viktig aspekt är en förstående 
omgivning där barnet får träning och hjälp i rätt omfattning då det underlättar mycket, i stället 
för att man blir betraktad som dum eller lat. Detta borde göra att det har en naturlig del i 
skolans specialpedagogiska arbete.  

1994 när Gillberg och Ödman skrev sin bok fanns det ännu inga internationella 
diagnoskriterier för dyslexi. De tror att det beror på att dyslexi berör så många olika områden 
så som pedagogik, medicin och psykologi och faller inte under ett specifikt ansvarsområde.  

Ett av de första tecknen på eventuellt kommande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en 
försenad språkutveckling.  Gillberg och Ödman (1994) skriver att ”Minst hälften av alla barn 
med dyslexi är språkligt försenade eller har omoget tal” (s.52). Rehnberg (1995) talar om en 
undersökning i Uppsala, gjord av logopeder, som visade att 25 % av en grupp barn med 
talsvårigheter i förskolan senare visade sig få läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Bland de saker pedagogerna ska uppmärksamma på förskolorna, för att kunna identifiera 
barn med språkavvikelser som kan leda till läs- och skrivsvårigheter, nämner Stadler (1994) 
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de barn som har ett allmänt försenat tal, om barnet pratar småbarnsspråk långt upp i åldrarna 
eller om det har dåligt uttal, de som pekar på saker istället för att prata, de som har svårt för 
att lyssna och ta till sig innehållet samt att de kan vara blyga och tillbakadragna. Barnen kan 
även uppvisa koncentrationssvårigheter, ha svårt för att komma ihåg ordningsföljden vid 
enkla instruktioner, ha svårt för att härma och säga efter svåra ord som ”koncentration” samt 
att de har svårigheter med att ta emot och förstå snabba instruktioner. 

Flera författare bl.a. Heimdahl, Janson och Seth (1997), Høien och Lundberg (1997/1999) 
och von Euler (1995) menar att många dyslektiker även har svårigheter med korttidsminnet, 
vilket innebär att man har svårt att förstå långa och komplicerade meningar. Svårigheter med 
att lära sig nya ord, s.k. benämningssvårigheter,  gör att man ofta får ett dåligt ordförråd, 
vilket är viktigt för läsförståelsen. Dålig artikulation 8   påverkar också läsinläringen. 
Svårigheter med minnet kan även visa sig genom att barnen har svårigheter att lära sig 
veckans dagar, månader samt härma eller säga efter.  

I kapitlet om dyslexi (s.7) skriver vi att flera författare (Heimdahl, Janson & Seth, 1997; 
Lindell & Lindell, 1996; Lundberg, 1995; von Euler, 1995) pekar på att det är svårigheter 
med att urskilja de enskilda ljuden i ord och att foga samman bokstavsljud till ord som gör 
personerna till dyslektiker.  

von Euler (1995) nämner några av de fonologiska svagheter man kan hitta hos dyslektiker: 
• Förstå att det talade språket är uppbyggt av serier av talljud 
• Säkert kunna urskilja vissa av de enskilda språkljuden 
• Rätt uppfatta den inbördes ordningsföljden av talljuden i orden 
• Visuellt rätt uppfatta ordningsföljden av bokstäverna i en text 
• Bearbeta snabba informationsflöden; en något långsammare informationstakt bereder 

däremot inga som helst svårigheter. 
För att identifiera riskbarnen tidigt kan man testa fonologisk medvetenhet (Borgstrøm & 
Elbro, 1997). En del av de fonologiska svårigheterna kan man identifiera redan på 
förskolenivå medan andra inte går att identifieras förrän personen har kommit i kontakt med 
läsning under en något längre tid. Svårigheterna med språklig medvetenhet bör man hitta i 
den vardagliga tillvaron där hela barnets utveckling ingår (Lyytinen, 1997).  
 
2.2.4.1 Identifikation av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom motoriska egenskaper 
 
Lillhjärnan spelar en stor roll vid både språkinlärning och motorisk färdighet enligt Heimdahl, 
Janson och Seth (1997). De menar att det har framkommit under åren att dålig motorik kan 
påverka läsinlärningen. Författarna säger att god motorik har betydelse för den egna 
självbilden, vilket i sin tur kan påverka läsinlärningen. De kan däremot inte svara på om det 
finns en direkt koppling mellan läsinlärning och den motoriska färdigheten. 
   En delvis avvikande åsikt om motorikens betydelse för läsinlärningen har andra författare.    
Det finns de som specialiserat sig på motorisk träning och som hävdar att läs- och 
skrivsvårigheter beror på att spädbarns reflexer inte har försvunnit (Björndell, 1995). Dessa 
skulle då påverka den motoriska utvecklingen som i sin tur påverkar läs- och skrivförmågan. 
Gillberg och Ödman (1994) säger att de inte har sett några belägg för att detta stämmer. 
Edvardsson, Forssberg och Johansson (1995) säger samma sak. Om det finns ett samband 
mellan dålig motorik och läs- och skrivsvårigheter är det i så fall svårt att säga, då det finns 
barn med motoriska svårigheter utan lässvårigheter och tvärt om. Då dålig motorik och läs- 
och skrivsvårigheter ofta framträder samtidigt är det lätt att tro att de har ett samband men det 
vill författarna avfärda. Författarna (a.a.) menar att det man vet om hjärnans funktion inte 
styrker att läs- och skrivsvårigheter har ett samband med motoriska svårigheter. Läsning och 

                                                 
8  ”Forma till (språk) ljud med talorgan” (Svensk ordbok, 1999 s. 42)  
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skrivning berör flera delar av hjärnan men framför allt hjärnbarken medan det är på 
ryggmärgsnivå man har rörelseapparaten Det är även olika nervkretsar som rör krypandet och 
läsningen och det är krypandet som många anser vara en av de saker man ska titta på vid läs- 
och skrivsvårigheter (a.a.). 
 

”Till dess att något annat är bevisat, vill vi bestämt hävda att lästräning ger bättre resultat än 
motorisk träning, ifall målsättningen är att främja läsfärdigheten.” (Høien & Lundberg, 
1997/1999. s.184) 

 
Edvardsson, Forssberg och Johansson (1995) har hittat ett flertal barn med läs- och 

skrivsvårigheter som har problem med hand- och fingermotoriken. Det har konstaterats en 
överrepresentation på svårigheter att utföra spegelrörelser mellan höger och vänster sida. Det 
råder dock olika meningar om det finns en överrepresentation av vänsterhänta bland 
dyslektikerna. Enligt Madison (1988), som refererar till forskning av Geschwind och Behan, 
finns det en klar dominans av vänsterhänta eller dubbelhänta i de familjer där det finns läs- 
och skrivsvårigheter. Johansson (1995) skriver att det finns inget som styrker att det skulle 
finnas fler vänsterhänta dyslektiker än icke- dyslektiker. Han har dock funnit att det finns fler 
lässvaga än normalläsande som har mixad handprecisering (använder höger och vänster hand 
lika mycket) liksom Geschwind och Behan (Madison, 1988). Det har även kommit fram att de 
läs- och skrivsvaga barnen hade en klart sämre hastighet i sina händer. Dessutom var barnen 
klart sämre i sina vänsterhänder än en kontrollgrupp. Om dessa skillnader hör samman med 
läs- och skrivsvårigheterna som eleverna har är oklart (Johansson, 1995).  

Andra fysiska svårigheter som ofta nämns i samband med dyslexi är ögonproblem. 
Forskningen har dock inte hittat något hållbart sammanhang mellan dyslexi och brytningsfel 
på ögonen eller generella störningar på ögonen (Johansson, 1995; von Euler, 1995). Björndell 
(1995) skriver däremot att en vanlig orsak till läs- och skrivsvårigheter är att ögat inte har 
utvecklats så som det ska. Trots normal synförmåga kan inte ögat avgöra hur bokstaven ser ut. 
Bokstäverna grötar ihop sig, vrider sig och blir omöjliga att läsa. De kan även ha svårigheter 
att hålla sig kvar på samma rad när de läser utan blicken hoppar mellan raderna och fram och 
tillbaka på samma rad.  
  
2.2.4.2 Diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi  
 
Som framgår av syftet är intresset för denna studie inriktat på att undersöka om det går att 
identifiera de barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter redan i förskolan. Men 
före åtta års ålder talas det inte om att barn har dyslexi eftersom det är svårt att bedöma 
elevens läs- och skrivförmåga före den åldern (Gillberg & Ödman, 1994; Lindell & Lindell, 
1996). Høien och Lundberg (1997/1999) manar till försiktighet när det gäller att ställa 
diagnoser redan på förskolebarn.  De menar att det kan finnas andra orsaker till att barn visar 
svagheter i den fonologiska medvetenheten än att de skulle vara disponibla för läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Författarna säger att framför allt vet man för lite om dyslexins 
orsaker för att göra helt tillförlitliga tester. Gillberg och Ödman (1994) anser att man kan 
genomföra en screentest i förskoleåldern eller i början av skolan som kan visa vilka barn som 
enbart har ”fonologiska språksvårigheter” utan att visa något annat symtom. 
   För att underlätta skolgången är det viktigt att dyslexi konstateras så fort som möjligt 
(Høien & Lundberg, 1997/1999). Här anser författarna Heimdahl, Janson och Seth (1997) att 
förskolan har en stor uppgift. De anser att förskollärarna måste vara uppmärksamma på tidiga 
tecken på dyslexi. Författarna menar att kunskapen ute på förskolorna är dålig och det gör att 
barn ibland inte får diagnosen förrän i tioårsåldern. Man får inte glömma, anser författarna att 
testerna som görs i tidig ålder inte är till för att stämpla utan för att hjälpa barnen. Lindell och 
Lindell (1996) däremot menar att erfaren personal i förskolan ofta kan se vilka barn som 

                                                                                                                                                                               14



kommer att få läs- och skrivsvårigheter i skolan redan under förskoleåldern.  En tidig diagnos 
på svårigheterna gör att vi kan erbjuda rätt hjälp så att barnen kan komma förbi sina 
svårigheter. Den tidiga upptäckten gör samtidigt att man även kan avvärja de eventuella 
känslomässiga och motivationssvårigheter som kan uppstå vid lässvårigheter (Lyytinen, 1997).  
   Det finns inget enstaka test som säger om det är dyslexi eller inte, men det finns tester som 
ger svar på olika saker. Därefter sammanställer man svaren för att få reda på resultaten, är det 
dyslexi eller inte. I testen ingår oftast en språklig del, en kognitiv del samt en psykologisk del. 
Vem som helst får inte utför testerna, utan personen ska kunna testa och kunna analysera 
svaret och se till att resultatet leder till rätt åtgärd.  

Høien & Lundberg (1997/1999) påpekar vikten av att inte ställa för snabba slutsatser på 
enskilda test utan man måste se till helheten hos dyslektikern. Som pedagog får man dock inte 
glömma vikten av att ge hjälp och stöd så tidigt som möjligt. Enligt Lindell & Lindell (1996) 
måste vi komma ihåg att alla dyslektiker inte uppvisar samma symtom och inte heller visar 
upp samma svårigheter, utan de är helt individuella. Alla dyslektiker har läs- och 
skrivsvårigheter men alla med läs och skrivsvårigheter är inte dyslektiker. Däremot, anser 
Madison & Johansson (1998) att kan man lära sig känna igen svårigheterna. Vi kan också lära 
oss de olika inlärningsstilarna som dyslektikerna använder sig utav.  
   Trots att dyslexi kan se så olika ut hos olika personer har forskarna kommit fram till en del 
gemensam hjälp som alla dyslektiker har nytta av. Framförallt handlar det om att identifiera 
det så tidigt som möjligt, att de får direkt undervisning, en god inlärningsmiljö samt ett 
fonologiskt grundarbete (Høien & Lundberg, 1997/1999). Madison och Johansson (1998) tar 
upp Bornholmsprojektet och Boknallen som bra föregångare till att ge barnen en bra start 
inför läs- och skrivinlärning (se sid. 19). Eleven är mycket beroende av den stimulans och 
hjälp de får från hemmet och förskola/skola. Brister i stimulans och hjälp kan annars visa sig i 
psykiska och emotionella problem vilka grundar sig på den frustration som eleven känner när 
den inte kan lära sig det som de jämnåriga kamraterna lär sig (von Euler, 1995). 
 
2.3 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på förskolenivå  
 
Förskoletiden är en viktig tid där barnen ofta tar ett stort steg mot skriftspråket (Häggström & 
Lundberg, 1994). Lundberg (2002) säger att man genom forskning har kunnat bevisa att man 
redan på förskolan med viss säkerhet kan förutsäga vilka barn som kommer att få svårigheter 
med läs- och skrivinlärningen. Det är den fonologiska medvetenheten som avgör. Man ska 
dock inte vara säker på att man hittar alla. En del barn blir inte upptäckta och andra som 
upptäcks visar sig inte få några svårigheter över huvud taget. Man bör därför inte peka ut de 
barn som har svårigheter utan ge alla en positiv lekträning med språket. Om man tränar alla 
barn i språklig medvetenhet i förskolan underlättar man för alla när de ska lära sig läsa, men 
det måste ske på ett lustfyllt sätt. Barnen måste förstå språkets form. Att ordet ko inte börjar 
med nosen utan med ett k (Läsk-pärmen, 2001/2003). 

Barn med dyslexi saknar ofta språklig medvetenhet, att flytta ordets betydelse till ordets 
form. Enligt Heimdahl, Janson och Seth (1997) visar sig svagheter med språklig medvetenhet 
i förskolan som svårigheter att komma ihåg rim och ramsor, att säga efter, förstå språklekar 
och ”hemliga språk”. Barnen kan ha svårt för att förstå hur orden är uppbyggda, att avgöra 
vilka ord som har samma ljud i mitten eller som slutar på samma sätt. De är osäkra på 
bokstävers form och ljud och har besvärligt med svåra ord. von Euler (1995) menar, liksom 
Rehnberg (1995), att förskolan kan upptäcka dessa brister tidigt. Språklekarna som man kan 
använda för att öka språkmedvetenheten är viktiga för alla, inte bara för dem med disposition 
för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dessutom påpekar von Euler (1995) att habiliteringen 
går snabbare och lättare om man sätter in resurserna medan hjärnan är som mottagligast.  
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Enligt Heimdahl, Jansson, och Seth (1997) kan man på förskolan öka den språkliga 
medvetenheten. Detta har visats i ett uppmärksammat projekt på Bornholm där alla barn 
systematiskt tränas med språklekar (se Bornholmsmodellen sid. 20). Språklekar är ett bra 
komplement till den övriga förskoleverksamheten som ser till hela barnets utveckling 
(Häggström & Strid, 2002) 

Nordman (1996) skriver att det har visat sig vara viktigt att eleverna får utveckla sin 
språkliga förmåga redan innan de kommer till skolan. Det är bland annat den fonologiska 
medvetenheten som är viktig. Gillberg och Ödman (1994) anser att förskollärarna bör få 
utbildning i språklig medvetenhet för att på ett lustfyllt och medvetet sätt träna barnen för en 
god läs- och skrivinlärning senare i skolan. Enligt författarna har forskning i Sverige, 
Danmark och Finland visat att man med fonologisk träning i förskolan kan minska risken för 
läs- och skrivsvårigheter även om det inte går att ta bort läs- och skrivsvårigheterna/dyslexin.  
   Enligt Stadler (1994) är det svårt att svara på vilken inlärningsmetod som är bäst för olika 
dyslektiker. Precis som alla andra barn har dyslektikerna olika inlärningsbehov, varje enskilt 
barn behöver sin skräddarsydda metod. Stadler (1994) påtalar också vikten av att se till 
barnets starka resurser lika mycket som de svaga. Vidare bör man tänka på klimatet där barnet 
befinner sig i samt att det finns kompetent personal.  
   Trots att dyslexi är ett av de vanligaste enskilda handikappen skriver Heimdahl, Janson och 
Seth (1997) att de inte hittade några klara riktlinjer hur förskolan och skolan hittar och stödjer 
barn med dyslexi. Enligt Heimdahl, Janson och Seth (1997) är det ofta föräldrarna som först 
anar att något inte är som det ska. De kanske själva har haft samma svårigheter och känner 
igen sina egna problem i barnet. Här är det viktigt att förskollärare och andra lyssnar på 
föräldrarna och tillsammans med dem försöker komma på vad det är som är problemet. Även 
barnet kan signalera att något är fel och det ska man också vara uppmärksam på.   
   Høien och Lundberg (1997/1999) nämner fler forskare som har gjort olika undersökningar 
där de har kunnat bekräfta att det går att identifiera språkavvikelser redan i tidig ålder. Det har 
gjort undersökningar på 8 månaders barn och där konstaterats att barn till dyslektiska 
föräldrar hade ett annorlunda joller än kontrollgruppen. Snowling och Nation (1997), 
Lundberg, Olofsson och Wall (1980) har gjort undersökningar som visar att man kan bedöma 
barns fonologiska medvetenhet i förskolan och hitta de barn som eventuellt kan få läs- och 
skrivsvårigheter. Forskarna skriver att resultaten bör kunna användas för att identifiera barn i 
förskolan och uppmärksamma deras behov för att eventuellt kunna förebygga senare 
svårigheter.  
   Svårigheterna kan vara av övergående art men Gillberg och Ödman (1994) menar att om de 
kvarstår i femårsåldern är risken stor att barnet utvecklar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
Enligt Rehnberg (1995) löper barn med enstaka uttalssvårigheter inte samma risk som de barn 
som har dåligt ordförråd eller bristfällig syntax9 att utveckla dyslexi. Erfarenheter visar att det 
är viktigt att dyslektikern får hjälp så tidigt som möjligt och det finns ingen grund till att hålla 
sig avvaktande och tro att problemen går över av sig själv.  
 

”En låt-gå-hållning till problemen med läs- och skrivsvårigheter visar inte bara på 
ansvarslöshet utan är också en allvarlig pedagogisk förbrytelse, en medverkan till stölden 
av språket från språkets glömda proletärer, som misstror sig själva och resignerar 
oförmögna att göra motstånd eller föra sin talan” (Madison, 1992 s. 68)  

 
Gillberg och Ödman (1994) påpekar att även ett sådant vanligt fel som uttalsfel ofta 

bagatelliseras men även det kan ha ett samband med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det har 
på senare år även dykt upp ett annat problem som man också kan härleda till läs- och 

                                                 
9 Läran om hur ord förbinds med varandra till meningar (Svensk ordbok, 1999 s.1213) 
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skrivsvårigheter/dyslexi och det är när barnen inte kan använda sitt språk i ett socialt 
sammanhang. Det kan även förekomma att barnen har överdrivet korrekt tal. 

Det är framför allt självbilden som blir dålig då de känner att de inte klarar av det som ens 
klasskamrater kan. Barnen behöver stor förståelse och uppmuntran av föräldrar, lärare och 
andra i omgivningen (von Euler, 1995). Det är viktigt att elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi möts med respekt och att de får hjälp med sitt självförtroende enligt 
författaren.  
   Enligt Svensson (1990) har undersökningar visat att barn som vistas på förskolor har ett 
större ordförråd och kan använda sitt språk bättre än de barn som vistas hos dagbarnvårdare 
eller enbart i hemmamiljö. Hon menar att de barn som vistas på förskolorna har en stor fördel 
av att de befinner sig bland så många olika personer som alla talar på olika sätt och genom 
det lär sig barnet att dels ta emot information men även att förmedla sina budskap på olika 
sätt beroende på vem som ska ta emot informationen.  
 
2.4 Språklig medvetenhet  
 
I föregående kapitel pekar vi på att Lundberg (2002) funnit att det är den fonologiska 
medvetenheten som avgör om barnen får läs- och skrivsvårigheter. Fonologisk medvetenhet 
är en bit i den språkliga medvetenhet som barn behöver. Språklig medvetenhet10 är samma 
sak som lingvistisk medvetenhet. Termen är vanlig då läs- och skrivsvårigheter diskuteras. 
Detta beror på att man insett vikten av språklig medvetenhet i samband med läs- och 
skrivsvårigheter. Enligt Snowling och Nation (1997) är språklig medvetenhet direkt kopplad 
till läsinlärningen. Det har också konstaterats att fonologisk11 medvetenhetsträning påverkar 
möjligheten till att lära sig läsa. Forskarna vet dock inte vilken mekanism som gör att de barn 
som har fonologisk medvetenhet har lättare att förstå hur fonem12 och grafem13 hänger ihop i 
orden. De har även svårigheter med att med säkerhet säga vad som avgör vilka av de barn 
som visar svårigheter med den fonologiska medvetenheten som senare utvecklar dyslexi. 
Studier av förskolebarn i riskzonen för dyslexi visar dock att de ofta har försenad språklig 
utveckling (Snowling & Nation, 1997). Detta har i sin tur gjort att man har ansett att det finns 
ett behov av att kunna testa barns språkliga medvetenhet för att kunna sätt in rätt pedagogiska 
åtgärder (Magnusson & Nauclér, 1993).  
   Att bli språkligt medveten är att inse att språket har en form, inte bara ett innehåll.  De barn 
som inte är språkligt medvetna noterar bara vad som sägs inte hur det sägs. Säger man ett ord 
och frågar barnet vad ordet börjar och slutar på förstår det inte vad man menar utan förstår 
bara vad ordet betyder.  Enligt Löge (1995) är språkmedvetenheten en process som växer 
fram i olika nivåer och under en längre tid. Man ska inte blanda ihop språkförmåga med 
språklig medvetenhet, då det finns barn med god språklig medvetenhet men dålig 
språkförmåga och tvärtom (Magnusson & Nauclér, 1993). Det innebär att det finns barn som 
kan använda sig av och förmedla sig med sitt språk men inte vet att språket består av mindre 
delar som stavelser och olika ljudkombinationer och tvärtom. Det finns barn som vet att orden 
består av olika stavelser men kan t.ex. inte berätta vad som hände igår. Olofsson (1985) menar 
i sin avhandling att den vanliga förskolans tradition av aktiviteter och lekfullhet liksom den 
sociala situationen i den ordinarie gruppen skapar en stimulerande förutsättning för träning av 
språklig medvetenhet.  
   Magnusson och Nauclér (1993) talar om språklig medvetenhet på alla språkliga nivåer. Den 
fonologiska medvetenheten gäller språkets ljudstruktur, den morfologiska nivån språkets delar 
                                                 
10 Att bli medveten om att språket har en form och inte bara en betydelse. 
11  Språkljud. (svensk ordbok , 1999 s. 309) 
12 Minsta språkliga enhet (Svensk ordbok, 1999 s. 308) 
13 minsta skrivna enhet (svensk ordbok,1999 s. 406) 
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(stavelser och ändelser), på syntaktisk nivå hur orden sätts ihop till satser (meningsbyggnad) 
och på semantisk nivå om betydelsen. Dessutom kan den pragmatiska, medvetenheten om hur 
språket används, nämns ibland. I samband med läsning är det oftast den fonologiska 
medvetenheten som menas. Det innebär att barnet vet att orden är sammansatta av olika ljud, 
vilka ljud och i vilken ordning de kommer. Att vara fonologiskt medveten innebär att man kan 
avgöra om ett ord är långt eller kort genom att höra ordet utan att lägga in någon betydelse i 
ordet, t.ex. tåg. Även den morfologiska medvetenheten nämns i samband med läsning då det 
t.ex. gäller att kunna avgöra vilka ord ett sammansatt ord består av t.ex. handduk, hand och 
duk. Att två ord kan ha olika betydelse beroende av hur de är sammansatta. Som exempel 
lämnar författarna orden potatisskal och skalpotatis samt att kunna höra felsägningar på 
ändelser och böjningar (a.a.).  
   Magnusson och Nauclér (1993) skriver att forskarna har olika uppfattning om fonologisk 
medvetenhet. Vissa forskare menar att den fonologiska medvetenheten är en förutsättning för 
att lära sig läsa medan andra menar att läsning är en förutsättning för att lära sig fonologisk 
medvetenhet.  Magnussons och Nauclérs undersökning (a.a.) visar att barn som är fonologiskt 
medvetna har lättare för att lära sig läsa än de som inte är det. Det kan finnas skäl, anser 
författarna, att se på den språkliga medvetenheten som en kombination av språklig 
medvetenhet före läsinlärning och en kunskap som kommer i samband med läsningen. Många 
forskare menar, enligt författarna, att den kognitiva nivån har stor betydelse för utveckling av 
språklig medvetenhet. Språkstörda barn har betydligt svårare att klara av uppgifter med 
fonologisk medvetenhet än de med normal språkutveckling. Man ska däremot inte tro att det 
alltid är så. Det finns språkstörda barn som har en god språklig medvetenhet likaså finns det 
barn med normalt språk som har dålig språkmedvetenhet. Därför vet man inte vad som får den 
språkliga medvetenheten att utvecklas. 
   Enligt Magnusson och Nauclér (1993) är rim och ramsor det som börjar den språkliga 
medvetenheten. Detta kan visa om barnet kan flytta uppmärksamheten från ordets betydelse 
till dess form. Barnen fyller själva i rimorden för att senare hitta på egna rimord. Formellt kan 
man prova den fonologiska medvetenheten genom att låta barnen avgöra om orden som man 
säger rimmar. Detta gör man för att barn med begränsat ordförråd kan ha svårt för att hitta 
egna ord som rimmar men de kan höra vad som rimmar när andra säger dem. Ett annat sätt att 
prova fonologisk medvetenhet är att låta barnen lyssna efter givna ljud i orden. Innehåller 
ordet katt ljudet k? Enligt vissa forskare är det lättare för barnen att sätta samman ord av 
mindre delar (morfem och fonem) än att dela sönder ord (a.a.).  
   Anledningen till att testa barns språkliga medvetenhet är att den språkliga medvetenheten 
varierar mycket bland barnen, både bland de med normalt språk men även bland dem som har 
språkstörningar. Flera undersökningar, bland annat en av Lundberg, Olofsson och Wall 
(1980), som Høien och Lundberg (1997/1999) hänvisar till, har visat att man kan träna upp 
den språkliga medvetenheten hos förskolebarn och på så sätt underlätta deras kommande läs- 
och skrivinlärning. 
 
2.4.1 Bedömning av språklig medvetenhet 
 
Det finns ett par tester som man kan använda sig av för att testa barnets språkliga 
medvetenhet. Ett av dem är B.A.S. som står för ”Bedömning Av Språk” (2002) och är 
utformat av logopeden Frylmark. Det andra är utformat av Magnusson och Nauclér och 
heter ”Bedömning av språklig medvetenhet hos förskolebarn och skolbarn” (1993).  

Frylmark (2002) som har gjort B.A.S har enligt egen utsago saknat ett bedömningsmaterial 
som kan bedöma barnens hela språkliga förmåga med ett snabbt test. B.A.S. är en 
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sekundärscreening14 som ger en överblick av barnets språkliga förmåga och dess språkliga 
medvetenheten. Testet är framtaget för logopeder men får även användas av annan personal 
med kunskap om normal och avvikande språkutveckling så som talpedagoger och 
specialpedagoger. Undersökningen tar mellan 20 och 40 minuter och testet består av uppgifter 
som är bildbaserade med rent språkliga uppgifter. Svårighetsgraden på uppgifterna är inte 
stegrande utan de flesta barn bör klara de flesta uppgifterna. Mer än 75 procent av barn med 
normal språkutveckling bör klara uppgifterna. Författaren anser att det kan vara informativt 
att använda det även på tvåspråkiga barn men man måste då vara medveten om tvåspråkiga 
barns språkutveckling. 

Författaren påpekar att B.A.S. inte är något test utan ett observationsmaterial. Man måste 
vid tillfället för testet också tänka på omständigheterna vid testtillfället t.ex. samarbetsvilja, 
koncentration, språkförståelse etc. Syftet med B.A.S. var att man snabbt skulle få en 
uppfattning av de olika delarna i barnets språk och språkliga medvetenhet för att se var det ev. 
behövs en djupare utredning. 
   Testet på fonologisk medvetenhet som Magnusson och Nauclér (1993) har utformat är 
rangordnat och omfattar rimigenkänning, barnet ska känna igen ljud i ord, ange hur många 
stavelser som finns i ett specifikt ord, dela in ord i ljud, ta bort ett ljud i ett ord och ersätta 
med ett annat och på så sätt bilda ett nytt ord av detta, byta ljud i ord och på så sätt bilda nya 
ord samt två test där barnet ska avgöra om meningen har riktig meningsbyggnad, riktiga 
ändelser och till sist rätta fel i meningar som barn med ofullständigt språk har sagt. Några av 
testen är inte möjlig att göra förrän barnen har kunnat läsa en tid. På förskolebarn kan man 
göra testen på rimigenkänning, ljudigenkänning och om meningarna har rätt ordföljd och rätt 
ändelser och få en prognos för barnets läs- och skrivinlärning. Dessutom kan man se vad man 
bör träna för att ge barnen en så god beredskap som möjligt inför skolstarten. Testningen kan 
utföras av förskollärare, klasslärare, speciallärare, talpedagoger och logopeder enligt 
författarna men det kräver kunskap om språkutvecklingen. I materialet anges en lägsta nivå 
för förskolebarn för att de ska ha chans att utvecklas till goda läsare och skrivare.  
 
2.5 Språklig stimulans 
 
Alla barn mår bra av att träna fonologisk medvetenhet redan på förskolan, inte bara de barn 
som ev. kan få läs- och skrivsvårigheter (Häggström & Lundberg, 1994). Grunden till att 
barnet lär sig förstå språket och dess funktion är att barnen möts på den språknivå de befinner 
sig på. Därför krävs rätt stimulering av den språkliga medvetenheten och att man hittar 
motivation genom lek med språket. Detta är viktigt för att kunna lära sig läsa (Lyytinen, 
1997).  
   Behovet av att tidig stimulans av språklig medvetenhet har uppmärksammats av en del 
kommuner där ibland Markaryds kommun. Projektet som bedrivs sedan 80- talet kallas 
Boknallen. Från början var det ett tidsbegränsat projekt men efter utvärdering av Svensson 
(1990) på Malmö högskola har man numera permanentat arbetet i förskolan och skolan. Syftet 
med projektet är enligt Svensson (1990) att alla barn i kommunen ska ha ett rikt språk och 
stort ordförråd vid skolstarten för att underlätta vid läsinlärningen.  

Lindell & Lindell (1996) skriver att genom projektet ska föräldrarna få information om 
barns språkutveckling samt hur viktigt det är att föräldrarna tar sitt ansvar och stimulerar sitt 
barns språk tidigt. Projektet ska även stärka föräldrarollen och informera om bra barnböcker 
och om biblioteket. 

                                                 
14 ”screening = gallring, en första grovsortering, varigenom man får med så många som möjligt med sökt 
egenskap för att sedan göra en noggrannare studie av dessa.” (Egidius, 2002 s.222). 
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I det språkstimulerande arbetet ingår att någon ur Boknalleprojektet kommer hem och 
besöker barnen två gånger under förskoletiden. Bland de tips som föräldrarna får vid andra 
besöket är att de ska tala mycket med sina barn om vardagen, berätta egna historier upplevda 
eller påhittade, fantisera och berätta om bilder i böcker tillsammans med sitt barn, visa att de 
tycker det är viktigt det som barnet berättar, svara på frågor och slå upp de saker som de inte 
kan tillsammans med barnet, leka med rim och ramsor samt sjunga. Förutom arbetet med 
föräldrarna erbjuder kommunen sina anställda, som arbetar med barn, att lära sig om barns 
språkutveckling. Projektet påpekar även vikten av att de vuxna lyssnar på barnen och låta dem 
berätta själva och på så sätt använda sitt språk. 

Inom förskolan arbetar de med något som heter ”Tåget mot Läs och skrivlandet” (Bilaga 
II). Där har man på ett lekfullt sätt visat hur man kan göra barnen språkmedvetna.  

I den utvärdering som Svensson (1990) gjorde av projektet visade det sig att barnen som 
varit med i ”Nalle – projektet” presterade bättre än kontrollgrupperna på testerna som gjordes. 
De var mer aktiva i sitt språk.  
   Även ”Bornholmsprojektet” är ett språkstimulerande arbetsmaterial där de arbetar med att 
göra barnen språkmedvetna för att underlätta för läs- och språkinlärningen. (Lindell & Lindell, 
1996). Flera författare, däribland Høien och Lundberg (1997/1999) och Nordman (1996), 
nämner materialet som är gjort för 6- åringar och är framställt för att utveckla och stimulera 
barnens språkmedvetenhet. I programmet ingår bl.a. lyssnalekar, där man lyssnar efter ljud i 
omgivningen och lär sig urskilja dem. Rim och ramsor, meningar och ord, där man övar på att 
skilja på långa och korta ord och sammansatta ord, för att så småningom gå över till långa och 
korta meningar. Nästa steg är att man går över till stavelser, då man delar upp orden i mindre 
bitar. Därefter tränar de på att urskilja de enskilda ljuden i orden vilket avser analys15 och 
syntes16 av fonem17, samt betoningsövningar där man kan visa att orden kan få olika betydelse 
efter hur man uttalar dem. 
   I en undersökning som gjorts i Danmark av Lundberg, Olofsson och Wall (1980) på 
förskolor visade det sig att de barn som gick på förskolor som medvetet tränade språket varje 
dag i 20 minuter under åtta månader hade betydligt lättare i sin läs- och skrivinlärning än vad 
de barn hade som gick i kontrollgruppen där man bedrev vanlig förskolepedagogik med viss 
språkträning, dock inte lika systematiskt. De började med lyssnarlekar för att sedan gå över 
till att lägga märke till språket. Rim och ramsor var nästa steg och därefter kom meningar och 
ord. Där ingick det att lära sig att meningar består av ord och man lärde sig att dela in ord i 
stavelser. De lärde sig att markera stavelser genom att t.ex. klappa händerna. Därefter lärde de 
sig begynnelseljud, barnen fortsatte med att lära sig att sätta ihop olika begynnelseljud med 
resten av orden och på så sätt få fram nya ord. Som sista punkt lärde barnen sig att dela upp 
orden i dess olika fonem och att sätta ihop olika fonem till ord. De arbetade inte med 
bokstäver utan bara med ljud. Vid uppföljning av undersökningen under skoltiden visade de 
flesta barnen att de hade stor nytta av förskolestimulansen.  

Enligt Borgstrøm och Elbro, (1997) ger den fonologiska träningen bästa resultatet när man 
kopplar samman ljuden med bokstäver. Dessutom menar författarna att träning av riskbarnen 
gjorde att dessa visade sig få fonemmedvetenhet i samma utsträckning och tid som 
kontrollgruppen. Man använder liknande språklekmodeller i ett flertal länder där ibland Israel, 
Spanien, Tyskland m.fl. (Häggström & Strid, 2002)  . 
   Rehnberg (1995) säger att för de barn som ha stora svårigheter hjälper det inte enbart med 
att träna den språkliga medvetenheten men det ger lite hjälp som sedan kan kompletteras med 
enskild anpassad träning. Uppföljning och träning bör ske av logoped eller specialpedagog 
med speciella kunskaper i ämnet enligt Persson och Ödman (1997).  
                                                 
15 delar upp ordet i ljuddelarna (Svensk ordbok, 1999 s. 20) 
16 sätt ihop de olika ljuddelarna till ord (svensk ordbok,1999 s.1213) 
17 de minsta ljuddelarna i ett ord (svensk ordbok, 1999 s. 309) 
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   Föräldrarna kan hjälpa sina barn genom att läsa högt för dem en stund varje dag, att så tidigt 
som möjligt börja använda besvärliga ord på ett lustfyllt och tydligt sätt. De kan också i tidig 
ålder börja leka med alfabetet och olika ord, som t.ex. ordbilder. Det viktigaste man bör tänka 
på som förälder är att ge barnet den tid det behöver och inte skynda på (Heimdahl, Janson & 
Seth, 1997). Vidare hänvisar författarna till de forskare som visat att dyslektiker kan ha svårt 
att uppfatta snabba ljud och vissa korta konsonanter som b, d, g, k och t. Det man då bör tänka 
på mot bakgrund av dessa rön är att det är viktigt att tala långsamt och tydligt med ett barn 
som är dyslektiker. Hörseln utvecklas mer vid tidig träning. Ett barn som inte får höra olika 
ljud tidigt kan senare få mycket svårt att höra eller att uttala dem. Barn kan även ha 
artikulationssvårigheter och det kan man träna genom att tala mycket med barnet men det 
krävs oftast träning hos en logoped för att komma tillrätta med problemet. (Lindell & Lindell, 
1996)  
   Madison (1992) skriver att det som kan göras för att stimulera barnen språkligt är att sätta 
ord på vardagliga ting och saker som görs, att de vuxna lyssnar på barnet och låter det berätta. 
Som vuxen är det viktigt att vänta på att barnet svarar, att inte kräva mer än vad som kan 
förväntas av barnet. 

 
2.6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och lärarutbildningen  
 

Gillberg och Ödman (1994) menar att skolan måste inse att läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi är ett allmänt problem och sluta låtsas som om det inte finns. 
Riksdagen har slagit fast att elever som har problem med skolan skall ha särskilt stöd. Det är 
kommunerna som driver skolan och ska se till att regeringens uppställda mål följs. Detta 
innebär att alla elever som slutar grundskolan ska kunna läsa och förstå en text och så är inte 
fallet. Därför skriver von Euler (1995 & 1996) att det är ett av specialpedagogikens viktigaste 
mål att se till att elever med dyslexi får hjälp att erövra och bli vän med det skrivna ordet. 
Madison (1992) och von Euler (1996) säger vidare att alla pedagoger borde ha kunskap om 
dyslexi och de problem som det medför. Dessutom bör en grundlig kunskap om språk ingå i 
lärarutbildningen. Detta har varit åsidosatt, enligt författarna, under flera år inom 
lärarutbildningen. Även Gillberg & Ödman (1994) efterlyser utbildning av lärare, även 
speciallärare, med kunskap om dyslexi.  

Författarna till Läsk-pärmen (2001/2003) skriver att speciallärarna bör ha stor kunskap om 
olika läsinlärningsmetoder och kunna anpassa dessa till den enskilda eleven. Detta behövs då 
så gott som alla dyslektiker kan uppnå en godtagbar läsförmåga om de får rätt hjälp. 
Heimdahl, Janson och Seth (1997) säger att det på 25 procent av högskolorna som har 
lärarutbildning inte förekommer någon obligatorisk litteratur om dyslexi vilket de anser vara 
oroväckande.  
 

 Det måste betonas, om och om igen, att specialpedagogiska insatser och kunnigt ledd 
träning ger goda resultat.” (von Euler, 1996. s. 35)  
 

von Euler menade 1996 att våra nordiska grannar satsat mer på dyslexi i utbildningen av 
lärare än vad vi hade gjort i Sverige men han ansåg att en förändring vara på väg. Att dyslexi 
är en medfödd språklig svaghet får inte påverka möjligheterna till en god habilitering utförd 
av specialpedagoger med god kunskap om dyslexi (von Euler, 1996). 
   Knutsson(1996) säger att i den nya grundskollärarutbildningen ingår specialpedagogik som 
ett obligatoriskt ämne och det är ett steg på rätt väg men det kommer alltid att behövas 
specialpedagoger med ett intresse och engagemang för elever med dessa svagheter.  
   Nordman (1995) menar att speciallärarna har en nyckelroll då det gäller att hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter. De har fått för lite fortbildning inom området och måste bli den 
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stora målgruppen för fortbildningen i framtiden. Synen på dyslexi under 70- och 80-talet 
påverkade även utbildningen av speciallärare, läkare och psykologer så att de inte fick någon 
utbildning i ämnet.  
 

”Dessa barn behöver sakkunnig och engagerad hjälp av speciallärare/pedagoger, som har 
lärt sig hur man kan hjälpa barnen att komma runt och förbi sina särskilda svårigheter och 
nå fram till en god läs- och skrivkompetens. Annars drivs de lätt in i onda cirklar”. (von 
Euler, 1995.  s. 22)  

 
Rehnberg (1995) skriver att man skulle kunna gör mycket för barn med stora svårigheter om 
man utvecklade förskolepedagogiken och använde den under de första åren på skolan.  
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3 Empirisk del 
 
 
I vårt arbete har vi valt att ta upp frågan om det går att identifiera barn som ligger i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter redan på förskolan. Undersökningen är baserad på intervjuer med 
logopeder och en specialpedagog som arbetar med inriktning på barn med eventuella läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Vi börjar den empiriska delen med att gå igenom 
metodbeskrivningen. Därefter redovisar vi en sammanställning av resultaten och avslutar med 
en diskussion.  
 
3.1 Metodval 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att försöka få svar på de frågor vi ställde i 
problempreciseringen: 

• Går det att identifiera barn som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi redan i förskolan? 

• Hur kan vi i så fall identifiera dem? 
• Kan vi underlätta för dem inför deras läs- och skrivinlärning? 

Vi valde intervjuer eftersom vi ansåg att det skulle ge en bättre bild av respondenternas arbete. 
Trost (1997) skriver att intervjuer bland annat går ut på att kunna förstå vilken erfarenhet den 
intervjuade har. Denscomb (2000) menar att det avgörande valet för att använda intervjuer är 
att man vill samla in detaljerad data från ett mindre antal människor. 
   För att få ett så uttömmande svar som möjligt på våra frågor valde vi semistrukturerade 
frågor (bilaga III). Denscomb (2000) säger att de semistrukturerade frågorna ger 
respondenterna möjlighet att utveckla sina idéer och att ge mer utvecklade svar på frågorna 
som ställs likaså så behöver man inte hålla sig till en specifik ordning på frågorna utan kan ta 
dem som de kommer upp. Vi ansåg att detta var precis vad vi ville uppnå. Semistrukturerade 
frågor ger respondenten större möjlighet att ge sina egna åsikter på frågorna och för oss att ge 
följdfrågor för att få uttömmande svar.  
   Från början hade vi tänkt, att som en kompletterande undersökning till våra intervjuer, göra 
en enkätundersökning på hur föräldrarna till barn med dyslexi blev bemötta under sin tid på 
förskolorna. Vi stötte dock snabbt på problem då vi inte fick svar från den förening som vi 
hade skrivit och bett om hjälp för att komma i kontakt med föräldrarna. Vi ändrade då vår 
målgrupp i enkätundersökningen till att undersöka hur kunskapen bland pedagogerna var ute 
på förskolorna om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  Frågeformuläret hade vi ute på pilottest 
för att få synpunkter på det samt för att kunna avgöra om frågorna gav svar på det vi ville ha 
fram (bilaga IV & V).  
   Vi insåg ganska snabbt att arbetet skulle bli för stort om vi hade med både intervjuerna och 
enkätundersökningen och bestämde oss då för att koncentrera oss på intervjuerna eftersom de 
gav mer ingående svar på de frågor vi ställt i problempreciseringen.  
 
3.2 Urval och undersökningsgrupp 
 
Från början ansåg vi att sex intervjuer skulle vara lagom för att ge en klar bild av hur man 
arbetar med dessa barn. Det visade sig dock vara svårare än vi trodde med att få tag på 
logopeder som hade de arbetsuppgifter vi sökte. De vi fick tag på var lite tveksamma till att 
ställa upp på intervjuer då deras arbetsbörda är stor samt att de är hårt belastade av intervjuer 
från andra utbildningar. Några av respondenterna angav även att vi var tvungna att ta kontakt 
med deras chefer för att vi skulle få tillåtelse till intervjuerna. Enligt Trost (1997) räcker det 
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med fyra till fem intervjuer för att få ett tillräckligt material att arbeta med. Därför valde vi att 
nöja oss med de fem respondenter vi hade varit i kontakt med. Det är enligt Trost (1997) svårt 
att tala om tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar. Det gäller dock att ta till vara allt som 
kommer fram vid intervjutillfället och att behandla det på ett trovärdigt sätt. Därför anser vi 
inte att fler intervjuer skulle ge ett annat resultat. 
   Vi har valt att intervjua personer som arbetar dagligen med barn med språksvårigheter eller 
dyslexi. De personer som har den erfarenhet vi söker, är enligt vårt tänkande, logopeder och 
specialpedagoger. Därför vände vi oss till dem för att få fram deras erfarenhet och arbetssätt i 
ämnet. För att få fram en undersökningsgrupp använde vi oss dels av de kontakter vi har 
bland logopeder i vårt yrke samt att vi sökte logopeder inom regionen. Vi har inte valt en 
specifik yrkesgrupp utan valt personer som dagligen arbetar med de barn som ligger i 
riskzonen för de svårigheter som vi är intresserade av och genom det har de den kunskap som 
vi söker. Urvalet har blivit att vi har intervjuat fyra logopeder och en specialpedagog. En av 
logopederna arbetar som utredare på ett sjukhus, en logoped arbetar i språkklass, en logoped 
arbetar på en BVC-mottagning och specialpedagogen arbetar på ett dyslexicenter. 
 
3.3 Genomförande  
 
När beslutet var taget om att skriva om detta ämne kontaktade vi föreläsaren, som inspirerat 
oss till denna uppsats, för att ev. få intervjua henne och få en inblick i hennes arbete. Vi fick 
snabbt svar att hon tyvärr var för upptagen under året för att kunna hjälpa oss. Vi vände oss då 
till de kontakter vi har inom logopedverksamheten genom vårt arbete för att få kontakt med 
logopeder som sysslar med dyslexi. Därigenom fick vi veta vart vi skulle vända oss. Vi har 
även tagit kontakt med logopeder som arbetar på kringliggande sjukhus genom att slå upp 
telefonnummerna till institutionerna i telefonkatalogen. Vi kontaktade dem per telefon och 
presenterade oss och vårt ärende. Vi meddelade redan vid första kontakten att deras 
deltagande var frivilligt. En del respondenter var tveksamma till att delta och vi fick noggrant 
redogöra för vad vi skulle ha intervjun till samt hur det hela skulle gå till väga. Det visade sig 
senare att de hade negativa erfarenheter av att delta i examensarbete. När vi förklarat vad vårt 
arbete gick ut på ställde de flesta upp. I de fall vi fick negativa besked var det så att de hade 
för många utbildningar som ville ta del av deras kunskaper i olika sammanhang och det 
gjorde att de var tvungna att begränsa sitt deltagande i intervjuer. Trost (1997) anser att man 
inte behöver ge sig första gången man får ett nej men vi ansåg att det var viktigt att 
respondenterna var positiva till intervjun och att de kände att de hade tid till denna därför 
försökte vi inte övertala de respondenter som inte ville delta.  
   Vid första kontakten lämnade vi även besked om hur lång tid vi räknade med att 
intervjuerna skulle ta (Denscomb,2000). Vi hade beräknat ca 30 minuter och satte en maxtid 
på en timme och den tiden stämde när vi senare genomförde intervjuerna. 

Vi frågade respondenterna om vi kunde spela in intervjuerna på band och alla accepterade. 
Vi ansåg att det var bästa sättet att få med allt som sades under intervjuerna. För att underlätta 
lät vi våra respondenter välja när och var vi skulle träffas (Trost, 1997). Det innebar att det var 
vi som sökte upp dem på deras arbetsplatser. Detta gjorde att vi kom till nya platser varje 
gång och att det var vi som inte kände oss hemma. Därmed kunde vi inte garantera att vi 
skulle kunna uppfylla de kriterier som Denscomb (2000) anser vara viktiga för att få bra 
förutsättningar för intervjun som t.ex. att intervjun ska ske på en avskild och lugn plats. Trost 
(1997) däremot säger att det är viktigare att de intervjuade är trygga och känner till platsen än 
de som intervjuar. Nackdelen var att vi inte kunde förbereda intervjuplatsen så att den var 
optimal men vi anser att vi fick tillfredsställande kvalitet på intervjubanden ändå. Vi gjorde så 
att vi båda var med på intervjuerna, men en förde intervjun och den andre var observatör och 
stack bara in med kommentarer när det var något speciellt. Enligt Trost (1997) bör man vara 
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en intervjuare och en intervjuad. Det finns dock en fördel att vara två, säger han, då 
intervjuarna kan samspela och få fram en större informationsmängd och förståelse av 
intervjun. 
   Vi använde oss av semistrukturerade frågor och hade formulerat ganska vida frågor som vi 
vill ha svar på. Vi erbjöd inte våra respondenter att få frågorna i förväg då vi ansåg att det 
varken skulle vara till fördel eller nackdel för intervjun då respondenterna inte kunde påverka 
sina svar eller förändra faktiska omständigheter genom att få frågorna innan intervjun. Endast 
en respondent begärde frågorna i förväg, vilket vi naturligtvis tillgodosåg. 
   Innan vi genomförde intervjuerna läste vi in oss på litteraturen. Kvale (1997) skriver att det 
krävs stor kunskap i ämnet hos intervjuaren för att kunna leda intervjun. Litteraturen valde vi 
ut tidigt för att skaffa oss en grundkunskap om dyslexi. Vi gick in på bibliotekets katalog på 
nätet och sökte på ordet dyslexi. Vi har varit inne på dyslexiföreningens hemsida för att se 
vad de hade för förslag på litteratur. Vi har även sökt litteratur på Libris, bland annat 
doktorsavhandlingar, tidskrifter och artiklar. Det finns en mängd litteratur i ämnet men det 
mesta rör skolverksamheten. Eftersom vi vill undersöka barn i förskoleåldern i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi var det framför allt svårt att hitta avhandlingar i ämnet som 
rörde den perioden av barnens utveckling. För att öka trovärdigheten i vårt litteraturval har vi 
valt att använda oss av skriven litteratur. Den enda litteratur vi har fått över Internet är LÄSK- 
pärmen. Vi anser ändå att den är trovärdig i sitt innehåll. LÄSK-pärmen är gjord av en 
projektgrupp som främst vänder sig till föräldrar med barn i grundskolan och den bygger på 
erfarenheter från ett pilotprojekt i Vallentuna. Pärmen uppdateras kontinuerligt med skrivet 
datum när det senast är gjort i litteraturen. 
   Vi skrev sedan ut intervjuerna som var inspelade på band. Vi försökte göra utskrifterna så 
ordagrant som möjligt men eftersom vi inte är några proffs på detta har de kommit att se lite 
olika ut. Det är alltid svårt att fånga dem ordagrant och vi har även ändrat språket från 
talspråk till skriftspråk för att lättare kunna läsa utskrifterna. Vi anser dock att vi har fått med 
de variationer som kom fram under intervjuerna och som är viktiga för innehållet. Denscomb 
(2000) pekar på alla de svårigheter som man har när man gör en utskrift, svårigheter att höra 
vad som sägs på bandet, personerna talar inte i fullständiga meningar samt att det är svårt att 
fånga intonationer, betoningar och uttal. Alla dessa saker har vi råkat ut för vid utskrifterna. 
Vi har inte låtit respondenterna läsa igenom utskrifterna. Ingen av respondenterna har frågat 
efter det och vi har heller inte erbjudit dem detta. Trost (1997) och Denscomb (2000) har här 
olika åsikter om vilket man ska göra. Trost (1997) anser inte att det finns någon anledning till 
att låta respondenterna ta del av utskrifterna eftersom de då kan korrigera sina uttalanden 
medan det är just det att lägga saker till rätta som Denscomb nämner vara orsaken till att man 
ska låta respondenterna läsa utskrifterna. Några respondenter har däremot sagt att de varit 
intresserade av slutresultatet av uppsatsen men ingen har uttryckligen bett om att få se det. 
Framkommer en sådan önskan från någon ska vi naturligtvis se till att de får ett exemplar av 
uppsatsen (Trost, 1997). 
   Vi har haft kontakt med en logoped i en storstad i Mellansverige, som genomför 
screentester på förskolebarn för att identifiera de barn som senare eventuellt visar sig kunna få 
läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt. Vi kom i kontakt med henne genom 
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) som vi kontaktade för att få adressen till 
lokalföreningen i Sydsverige. De tipsade oss spontant om denna logoped och logopeden har 
visat sig vara mer än villig att delta och ge oss information om testen. Från början planerade 
vi att åka upp till henne för att få en intervju samt att få en inblick i hennes arbete, men 
tidsbrist och sjukdomar hos oss gjorde att vi fick nöja oss med en intervju över Internet istället. 
Detta gäller även för en av intervjuerna med en logoped inom vårt eget område. På grund av 
sjukdom hos henne och hennes barn omöjliggjorde det ett personligt möte. Då vi bara hade 
goda erfarenheter av intervjun över Internet var det sista utvägen att få med just denna 
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logoped, som vi ansåg hade de erfarenheter vi var ute efter. Detta har inte vållat några 
problem utan vi har kunnat ställa följdfrågor till dem på samma sätt som vi har gjort till dem 
som vi har intervjuat personligen. Det vi kan säga som nackdel är att man inte ser den 
man ”talar” med och på så sätt inte kan se kroppsspråk m.m. Det finns heller ingen garanti att 
det är vår respondent som har svarat på frågorna men vi finner ingen anledning att misstro 
dem och ifrågasätta äktheten i svaren.  Vi har tagit utskrifter på allt som har skrivits och 
bevarats liksom vi har tagit vara på band och utskrifter från de intervjuer som vi har gjort 
personligen. Att vi har valt att använda oss av intervjuerna, trots det lite annorlunda 
intervjusättet, är att vi ansåg att det skulle kunna innebära en kontrast och eventuellt ett 
annorlunda synsätt till de andra intervjuade som tillhör samma geografiska område. 
 
3.4 Bearbetning 
 
   För att komma fram till vilken indelning vi skulle ha på intervjuresultaten gick vi igenom 
svaren med utgångspunkt från våra frågor. Därefter sorterade vi svaren så att de som berörde 
samma punkt kom tillsammans. Det var ibland svårt att avgöra under vilken rubrik svaren 
hörde hemma men vi har, enligt vår tolkning av svaren, lagt de som hör ihop tillsammans. 
Därefter har vi namngett rubrikerna med utgångspunkt både från våra frågor och från svaren 
vi fått av respondenterna. 

Vi har anpassat citaten från talspråk till skriftspråk för att underlätta läsningen. Vi har inte 
delat upp svaren efter vilken utbildning våra respondenter hade utan svaren redovisas efter 
ämnesområde. 
   Vi har använt oss av ordet avvikelser när vi talar om barnens svårigheter. Detta har inget att 
göra med att dessa barn skulle vara avvikande i allmänhet och det ligger ingen värdering i vad 
som skulle vara ”normalt” eller inte, utan det är ett ord som får stå för alla grader av 
svårigheter som barn med eventuella läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har. 
   Vi har även tagit med svaren vi fick på vår pilotstudie av den enkät som vi planerade att 
skicka ut till pedagogerna, då vi anser att det kan vara av intresse att se vad pedagogerna säger 
ute på förskolorna i ämnet. 
 
3.5 Etiska frågor 
 
Vi har tagit del av de Forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (1990) tagit fram 
och har beaktat dem när vi gjort våra intervjuer och vår enkäthantering.  

Vi har redan vid första kontakten med respondenterna klarlagt att det är helt frivilligt att 
delta och att avbryta intervjuerna när som helst. Likaså har vi upplyst respondenterna om att 
allt som sägs under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt dvs. ingen utomstående 
kommer att ta del av något som sägs så att det går att spåra till en speciell respondent (Trost, 
1997). Vi kommer att redovisa resultatet så att ingen av respondenterna går att känna igen och 
när vi använder citat kommer vi att koda dessa. Det är viktigt att respektera de intervjuade och 
deras integritet. Detta även om det aldrig kommer fram vilka som har deltagit i 
undersökningen eller att respondenterna aldrig kommer att läsa rapporten (a.a.).  

Vi har inga belägg för att de resultat vi har fått fram inte skulle stämma med verkligheten. 
För att tillförlitligheten av resultatet ska kunna användas i ett större sammanhang bör det 
eventuellt göras en större studie med fler respondenter och eventuellt en studie av barn med 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som kontrollgrupp. 
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4 Resultat  
 
 
4.1 Resultatbeskrivning 
 
Under resultatbeskrivningen presenterar vi de svar vi fick vid intervjuerna med våra 
respondenter. Vi redovisar respondenternas svar i löpande text samt citat som vi tycker 
förstärker det som respondenterna säger.  

Vi kommer efter det att göra en sammanställning av svaren för att under 
diskussionspunkten diskutera vad vi fått fram av resultatet samt ge några av våra egna 
synpunkter på detta. Därefter gör vi en kort sammanfattning av resultatet. 
 
4.1.1 Respondenternas arbete 
 
Vi har intervjuat fyra logopeder och en specialpedagog. Tre av respondenterna arbetade med 
förskolebarn medan två respondenter arbetar med utredningar av barn med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi vilket gör att dessa barn är något äldre, då barnen måste ha varit i 
kontakt med bokstäver och läsning under en längre period innan man kan avgöra om barnet 
har dyslexi. 

En av respondenterna, vars huvudsakliga arbetsuppgift i dag är att utreda barn med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, har tidigare arbetat med förskolebarn. Hon arbetade då på en BVC- 
mottagning (barnhälsovården) där hon, som hon beskriver det, hade en blandad tjänst, men 
den absoluta majoriteten patienter var barn med försenad eller avvikande språkutveckling. 
Respondenten har arbetat i många år och säger sig själv vara barnspecialist. 

En av respondenterna arbetar i en förskoleklass. Klassen har en integrerad språkgrupp, som 
från början bestod av 5 gravt språkstörda barn, som integrerades i en vanlig förskoleklass. 

De arbetsuppgifter som våra respondenter säger sig arbeta med är allt som har med 
tal/röst/kommunikation att göra.  När det gäller förskolebarn handlar det oftast om olika typer 
av avvikande eller försenad språkutveckling samt stamningsproblematik. De framhåller dock 
arbetet med barn som har grava språkstörningar. 

En av respondenterna, som är inriktade på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utredningar, 
har arbetat i språkförskola innan hon fick den tjänst hon har nu. Respondenten påpekar att 
utredningar är en av hennes arbetsuppgifter just nu, men hon har andra arbetsuppgifter också.   

En respondent, som har hand om utredningar av dyslexi, säger, att där hon arbetar, 
skräddarsyr de utbildningar till personal på skolor men även att de har färdiga utbildningar för 
skolpersonal. De kan ge handledning till lärarna, på inrådan av skolan. Vid handledningen 
begär de in utredningsmaterial, om barnet inte är utredd hos respondenten, för att få en 
bakgrund till barnets behov och kunna anpassa handledningen därefter. Detta arbete, med 
handledning, innebär att de får uppdrag från många olika håll. De utför även kompletterande 
utredningar till de utredningar som redan har påbörjats ute på skolor eller på skoldaghem. 
Respondenten menar att hon är först i ett led med en pedagogisk läs- och skrivutredning, 
därefter kommer psykologen med den kognitiva bedömningen och sen en logoped som gör en 
språklig utredning. Därefter sammanställs resultaten och en logoped ställer eventuell diagnos.  

En av respondenterna påpekar att hon inte arbetar med barn som har en diagnos som ingår i 
habilitering/omsorg.  
 
4.1.2 Avvikelser och varningstecken 
 
Pedagogerna ska utgå ifrån en naturlig språkutveckling när de bedömer språkavvikelser. Ju 
svårare och ju tidigare avvikelser man upptäcker desto sämre prognos, desto allvarligare 
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problem.  Det går att hitta barn ända ner i 1 ½ till 2 års ålder som i sin kommunikation vid lek 
visar svårigheter i den pragmatiska biten samt svårigheter med språkförståelse. Är barnet 
språkligt sent ska man vara observant på barnet. Språksvårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter är som syskon där svårigheterna går hand i hand, enligt en av respondenterna. 

För att hitta avvikelser ska vi inte börja tala om barnen i sexårs- ålder utan redan som ett, 
ett och ett halvåringar säger en av respondenterna. Hon anser att redan där ska man ha ett 
väldigt grovmaskigt nät som senare får allt finare maskor vartefter barnen blir äldre så att man 
hittar de barn som har språkavvikelser. Även BVC ska ha hållpunkter vid deras regelbundna 
kontroller. Respondenten nämner en pågående studie där en forskare följer en grupp barn 
språkmässigt från 18 månaders ålder och framåt till skolåldern för att se om och när man kan 
hitta avvikelser.  
 

”Så det är inte så att den kritiska punkten ligger vid sex års ålder eller så, det tycker jag är 
viktigt att säga.” (Respondent  A)  

 
   Vad som är avvikelser är en definitionsfråga säger en av respondenterna. Vad är det man 
definierar som läs- och skrivsvårigheter? Det går att hitta svårigheter hos 6-åringar som kan 
få läs- och skrivsvårigheter i skolan men direkta läs- och skrivsvårigheter kan man inte se 
förrän i tredje klass.  
   Våra respondenter dyslexitestar aldrig barn förrän efter andra klass eftersom det är så 
individuellt när barn lär sig läsa och skriva. Innan dess kan man göra andra tester där det går 
att kontrollera barnens språkliga medvetenhet, grammatiska förmåga och mycket annat som 
eleverna måste ha för att kunna lära sig läsa och skriva och där se om det finns avvikelser. 
Men själva läs- och skrivprocessen kontrollerar man inte på logopedmottagningen förrän efter 
andra klass. I Skåne är det i alla fall så, enligt respondenten, att man har de här riktlinjerna 
och hon tror att det är så nationellt också.  
   Enligt en annan respondent går det att vid fem års ålder klart se avvikelser som är väsentliga 
för framtida läs- och stavningsinlärning. 

En av respondenterna påpekar att barn med svårigheter uppmärksammas alldeles för sent. 
 

Tyvärr kommer de flesta barn till mig för utredning av sina läs- och skrivsvårigheter först 
i mellan- eller högstadiet. (Respondent  E) 

 
   Ett flertal av de barn som respondenterna senare utreder för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
har varit i kontakt med logopeder av någon anledning under förskoletiden. Respondenterna 
vill inte säga någon procentsats och inte heller att det är en majoritet av barnen. De menar att 
det är inte så att det går att fånga alla barn i förskolan som får läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi senare. Det kan vara så att det inte har varit några andra märkbara 
problem före barnet börjar med läs- och skrivträning. Har man en språkstörning visar den sig 
oftast innan barnen börjar med läs- och skrivträning.   

En hel del barn som senare uppvisar svårigheter med läsning/stavning ”låter” inte 
avvikande, varför man kommer att missa dom om man inte gör en screening vid 5 – 5½ år, 
enligt en respondent.  
   Ska man indela språkavvikelserna i allvarlighetsgrad är de pragmatiska svårigheterna 
allvarligast. De pragmatiska svårigheterna innebär svårigheter med kommunikation, 
språkanvändning etc. En annan allvarlig avvikelse är svårigheter med språkförståelse medan 
fonologiska svårigheter är mindre allvarligt. 

Enligt en av respondenterna är brister i språkförståelsen en av de allvarligaste avvikelserna. 
Läsning och skrivning bygger ju på språket så förstår inte barnet det talade språket så blir det 
väldigt svårt att förstå det skrivna språket. Det är samma sak med grammatiska svårigheter. 
Är där fel i det talade språket blir det också svårt att skriva rätt. Använder barnen inte 
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fullständiga meningar i talet blir det svårt att skriva fullständiga meningar. Detta gäller även 
de barn som har grava fonologiska svårigheter. Dessa barn kan få svårt med auditiv 
diskrimination. Saknar man den auditiva förmågan att diskriminera ljuden från varandra slår 
det igenom på andra saker i språket också. När vi skriver ett ord för första gången sitter vi och 
auditivt bearbetar ordet och sedan för vi ner det på pappret men, som en respondent säger, har 
man svårt med den auditiva bearbetningen… ”Hur vet man då vad som ska föras ner på 
pappret”? Här kommer även det auditiva minnet in. Vi måste komma ihåg hur orden låter för 
att utöka vårt ordförråd, för att kunna komma ihåg hur orden stavas och vad de betyder. En 
väl utvecklad språklig förmåga är nödvändig för att man ska kunna uppnå en god läsförståelse. 
Andra avvikelser när det handlar om visuell- och auditiv förmåga, minne, finmotorik, 
koncentration etc., kan också inverka negativt enligt respondenterna. 

En av respondenterna påpekar att, enligt forskarna, är en av de vanligaste avvikelserna vid 
läs- och skrivsvårigheter brister i den språkliga medvetenheten. Detta är dessutom ganska lätt 
att upptäcka enligt samma respondent. 
   Frågan kom upp, under intervjuerna, om ordet dyslexi har fått en betydelse som det 
egentligen inte ska ha. En av respondenterna menar att alla läs- och skrivsvårigheter kallas 
dyslexi idag och så är inte fallet. Dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter som visar sig 
på speciella sätt. Respondenten säger att är du analfabet till exempel och aldrig har fått 
undervisning har du läs- och skrivsvårigheter men du har ju definitivt inte dyslexi. Det finns 
ett flertal sådana exempel för att göra skillnaden tydlig mellan läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi.  Är du döv, är du understimulerad, har du emotionella problem, samt din sociala 
situation allt detta kan påverka din läs- och skrivförmåga men du har inte dyslexi för det.  
Om det var så att alla som hade läs- och skrivsvårigheter hade dyslexi skulle det aldrig 
behövts göras några utredningar, enligt respondenten. Vitsen med att göra en analys är, tycker 
hon, inte att det ska mynna ut i en diagnos utan analysen ska ligga som bas för vilka åtgärder 
man ska vidta. 
   Många som söker sig till logopedmottagningarna har inte alls problem av de slag som går 
att referera till dyslexi. Eleverna kan ha svårigheter att ta upp innehållet från en text, att ta ut 
det viktigaste när de läser den, precis som elever kan ha svårt att ta upp innehållet i en muntlig 
föreläsning. Då är det naturligtvis inte dyslexi men det är ett språkligt problem och då får man 
se vad de svårigheterna kan hänga ihop med. Man kan då kalla det för lässvårigheter enligt 
respondenten.  
   De flesta förskolor har någon form av språklig medvetenhetsaktivitet och märker 
pedagogerna att barnen inte riktigt verkar hänga med är det en varningssignal. Rim och 
ramsor är en av de saker man kan syssla med för att se hur den språkliga medvetenheten är.  
   Pedagogerna bör även vara uppmärksamma på barnets aktiva och passiva ordförråd så att de 
får en språkförståelse som ligger i nivå med åldern. De behöver detta för att de ska förstå 
gruppinstruktioner och för att de ska kunna hålla fokus när de väl sitter i skolbänken. Den 
språkliga medvetenheten är viktig men ordförrådet, både det aktiva och det passiva är lika 
viktigt. De ligger på olika sidor av språkförståelsen enligt en respondent. Samhället idag 
fokuserar på formsidan men vi får inte glömma innehållsidan. Språkförståelsen är viktig den 
också och det är verkliga problem, enligt respondenten, om vi inte förstår innehållssidan av 
språket. 
   Varningssignaler för pedagogerna är när barnet är väldigt ojämnt i sin utveckling, när barnet 
inte alls är intresserat av att sitta och lyssna på böcker, inte är intresserat av ordbilder, inte kan 
rimma eller har svårt för det. Även att barnet inte är intresserat av bokstäver är ett 
observandum.  

En av respondenterna säger att det är ett varningstecken att barn i 5-6årsåldern inte kan 
rimma, inte kan sätta ihop/ta isär ord, inte kan lyssna ut ljud ur ord trots långvarig träning och 
att barnet avviker från sina kamrater beträffande detta. Då finns det anledning att 
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uppmärksamma detta och exempelvis skicka till logoped för fortsatt utredning. Är barnet 
allmänt sent kan man kanske avvakta och se men är det ett barn som är framme i andra 
avseenden blir det ju väldigt tydligt om språket är avvikande. Vi får inte glömma att barnen är 
individer och inte stöpta efter samma mall och därmed utvecklas olika.  

Det finns ingen anledning att vänta och se om svårigheterna rättar till sig av sig själva 
anser flera respondenter.  
 

”Jag tänker att det är bättre att reagera än att än att vänta och se.” (Respondent B) 
 
4.1.3 Kunskapen hos pedagogerna 
 
Diskussionen om hur tidigt man kan identifiera avvikelser ledde till att frågan om hur vi ute 
på förskolorna blir bemötta av institutionerna, logopeder och BVC, när det gäller 
språkavvikelser. När vi framförde vår syn på saken, att vi ofta hörde att man inte gör något åt 
språksvårigheter innan 4-5 års ålder protesterade våra respondenter. En av dem framförde att 
hon tyckte att så har det inte varit sedan sjuttiotalet. 
 

”Så var det när jag började jobba, men det var på sjuttiotalet, så såg det ut då, vänta på det 
ena, vänta på det andra, så ser det inte ut idag.” (Respondent  A) 
 

   Enligt respondenten är den allmänna åsikten bland logopeder att man inte ska vänta för att 
se om svårigheterna går över. Hon säger samtidigt att hon inte kan svara generellt. 
Respondenten menar att ju tätare samarbete man har med BVC desto bättre fungerar det 
naturligtvis. Det ligger en stor poäng i att man har decentraliserat specialistvården, att 
logopeden sitter ute på vårdcentralen, anser respondenten. Fördelarna med det är, anser 
respondenten, att när man jobbar så tätt ihop och sitter i samma korridor har man ett naturligt 
utbyte och det blir som en daglig fortbildning på båda håll.  
   Respondenterna vet inte riktigt hur vetskapen om läs- och skrivsvårigheter är ute på 
förskolorna men säger att den säkert skiftar. Just kunskapen om läs- och skrivsvårigheter 
kanske inte är så stor eftersom man inte har så mycket med läsning och skrivning att göra på 
förskolorna men vetskapen om språkstörningar är bra anser en av respondenterna. 
Pedagogernas kunskap beror ofta på hur stort intresse de har av just dessa svårigheter. En 
respondent säger att det är ju pedagogerna som träffar barnet i deras vardagliga miljö så de 
borde kunna en hel del.  

En annan respondent menar att det finns en omedveten vetskap hos pedagogerna, så kallad 
förtroende kunskap, och att denna måste lyftas upp till ett medvetet plan. Detta kräver både 
erfarenhet och lärdom i ämnet. 
 

”Viljan är alltid större än möjligheterna att göra saker vilket jag tycker är väldigt 
sorgligt.” (Respondent B)   

 
   Enligt en av respondenterna finns en stor vilja och motivation hos pedagogerna men tiden 
räcker ofta inte till. Får man en resurs till avdelningen används den ofta som vikarie eller till 
att täcka upp andra brister i verksamheten, eftersom personen ses som en extra tillgång och 
inte enbart som en resurs för att stimulera, eller avlasta så att någon annan kan stimulera, 
barnet som behöver språkträning. Dessutom påverkar de stora grupperna, som finns i 
verksamheten, de språksvagas situation då man ofta inte har tid att sätta sig in i problemen 
hos varje enskilt barn samt de ekonomiska resurserna som gör att det inte alltid sätts in 
vikarier vid pedagogernas frånvaro. En av respondenterna påpekar att det inte borde vara så 
eftersom forskning visat att sätts det in resurser tidigt hos språkstörda barn, kanske i 3- 4 års 
ålder, behöver barnet förhoppningsvis inte komma så långt efter i språkutvecklingen och 
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eventuellt slippa en del av problemen längre fram. Svårigheterna byggs bara på hela tiden om 
det inte görs något och när barnet går i femte klass och inte klarar nationella proven börjar 
man jobba vilket är alldeles för sent, enligt respondenten.  
   En respondent nämner lärarutbildningen och anser att lärarstuderande har så mycket annat 
att lära så det går kanske inte att begära att de ska kunna allt om läs- och skrivsvårigheter när 
de är färdigutbildade och dessutom måste de kunna det normala innan de kan se det 
avvikande.  
 
4.1.4 Ansvar 
 
Pedagogerna, föräldrarna och BVC har ett delat ansvar anser några av respondenterna när det 
gäller att upptäcka språkliga avvikelser hos barnen. En annan respondent menar att det är 
svårt att veta vem som har ansvaret för barn med språkavvikelser. Barn, i förskoleklass, med 
svårigheter med läsning, skrivning och språklig medvetenhet hamnar i skarven mellan vården 
och skolan. Det har diskuterats mycket vem som ska ta hand om sexåringarna i och med att 
det har införts förskoleklasser. Vården har tyckt att sexåringarna ska tillhöra skolhälsovården 
medan skolhälsovården säger att det inte är obligatoriskt med förskoleklass och vem ska ta 
hand om dem som hamnar mitt emellan.  
 

”Tyvärr, är det mycket pengarna som styr” (Respondent B) 
 

Enligt en annan respondent kan man inte kräva av pedagogerna att de ska upptäcka 
avvikelserna utan det ska göras på BVC vid deras 5- års kontroll. Innan dess kan man inte 
anse att barnen är mogna enligt respondenten. 
   En respondent anser att handlar det om svårigheter med både språklig förmåga och språklig 
medvetenhet bör pedagogerna tala med föräldrarna och rekommendera föräldrarna att ta 
kontakt med logoped för utredning. En annan respondent säger att pedagogerna alltid bör ta 
upp med föräldrarna när de tycker att det finns svårigheter. Men sedan är det inte upp till 
pedagogerna att hela kedjan fullföljs utan de kan bara uppmana föräldrarna att söka hjälp 
enligt en respondent.  
   De respondenter som sysslar med utredningar av läs- och skrivsvårigheter säger att 
remisserna kommer från många olika håll. Bland annat från psykologer, barnpsykiatriker samt 
olika team som arbetar med barn i den åldern. Även föräldrar som anser att de inte fått gehör 
från pedagogerna på skolan kan göra en ”egenremiss”. Vid egenremiss tar logopeden alltid 
kontakt med skolan för att få mer information om eleven då det oftast handlar om föräldrar 
som känner sig ensamma om problemet och inte tycker sig ha fått respons från skolan. Det 
vanligaste är dock att eleverna kommer på remiss från skolpsykologerna då läs- och 
skrivsvårigheterna ofta är sammankopplade med andra svårigheter i skolgången. 
 

”Skolpsykologen, tycker jag, är en nyckelperson” (Respondent A) 
 

   Om svårigheterna är lindriga och föräldrarna omotiverade, är det viktigt att 
förskolepersonalen handleds så att de kan arbeta vidare med detta på förskolan. Mycket kan 
man arbeta med i grupp och exempelvis språklig medvetenhet är något som alla barn mår bra 
av att träna.  
 
4.1.4.1 Specialpedagogens roll 
 
En av respondenterna ser det ur en specialpedagogisk synvinkel och säger: Frågan är vem 
specialpedagogerna ska slå larm till? Om det handlar om betydande språkliga svårigheter som 
behöver utredas och behandlas är det bra om barnet remitteras till logoped annars menar 
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respondenterna att specialpedagogernas arbete är mycket betydelsefullt då logopedresurserna 
inom kommunerna är mycket bristfälliga. Har specialpedagogerna möjlighet att upptäcka barn 
i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter är det bra. En respondent påpekar dock 
att de specialpedagogiska resurserna ser mycket olika ut inom olika geografiska områden. 
   Respondenterna menar att specialpedagoger som arbetar ”ute på fältet” kan göra ett bra 
arbete för logopederna har tyvärr ingen möjlighet att träffa ett enskilt barn enbart för primär 
träning av språklig medvetenhet eller för att träna läsning och skrivning. En respondent anser 
att det går framåt ute på områdena då man har börjat anställa specialpedagoger i resursteam 
och i vissa fall på förskolorna. Innan dess fick man vända sig till skolans personal eller till 
vårdcentralerna. Hon anser att det är jättepositivt att det kommer specialpedagoger till 
förskolorna som kan stötta kunskapsmässigt. Specialpedagogerna ska ha en handledande roll. 
 

”…för att träffa barnen i enskild träning är kanske inte den främsta uppgiften utan att 
finnas som en kompetensförstärkning. Det känns ju mycket mer effektivt.”  
(Respondent B) 
 

   En respondent anser också att man som pedagog bör ha en specialpedagog som man kan 
rådfråga. Det ska gå att rådfråga anonymt om ett barn som har svårigheter. 
Specialpedagogerna ska kunna ge råd, tips och vägledning i vad som ska göras.  
 

”Jag tycker det är jättepositivt att det kommer fler specialpedagoger till kommunerna som 
stöd.” (Respondent B) 
 

   En av respondenterna nämner specialpedagogerna speciellt och anser att de är mycket 
duktiga i arbetet med barn med språkstörningar. 
   Specialpedagogernas roll ska framförallt vara att handleda förskolepersonal i hur man kan 
arbeta med språklig medvetenhet och språk. Man kan också tipsa föräldrar om böcker och 
lekar med rim. Överföring till skolan är också viktig, anser en respondent. 
 
4.1.5 Åtgärder och tester 
 
Som vi tidigare har nämnt bör pedagogerna tala och ”bolla” med barnets föräldrar för att 
underlätta för barnet vid svårigheter. Föräldrarna och pedagogerna bör ta kontakt med någon 
som har specialkunskaper i ämnet för att se hur de lättast kan hjälpa barnet. I detta, att hjälpa 
barnen, ingår att arbeta med språklig medvetenhet så som Bornholmsmodellen (se sid. 20) 
eller annat material om barnet är yngre. 
   En av respondenterna efterlyser logopeder i resursteamen ute i verksamheten, då det hade 
varit till stor hjälp både för barnen och för pedagogerna men inser att här finns en svårighet i 
att hitta resurser till det. Vi rör oss här, enligt respondenten, i ett gränsland mellan sjukvård 
och pedagogiska åtgärder och vem ska då betala för logopedtjänsten. Som det är idag bistår 
man bara med en utredning från logopedhåll och sedan är det upp till skola och föräldrar att 
arbeta vidare på de resultaten, för så är resurserna satta.  
   Det finns ingen generell testning av barnen på BVC (barnhälsovården) i samband med 5 ½ 
års kontrollen i vårt distrikt, enligt en av respondenterna i undersökningen. Hon tycker att det 
skulle vara konstigt att låta BVC sköterskorna testa enligt Magnussons och Nauclérs test (se 
sid. 19) av språklig medvetenhet. Respondenten anser i så fall att det vore lämpligare att man 
lade det ansvaret på förskollärare och lärare i förskoleklassen (0: an) men hade ingen direkt 
önskan att det skulle göras. 

En av respondenterna beklagar att resurserna är begränsade och säger att, det är därför det 
inte utförs någon generell testning när det gäller förskolebarnens framtida läs- och 
skrivutveckling. 
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Önskvärt vore, enligt en respondent, att testa samtliga barn som besöker logoped, av någon 
anledning, när det gäller språklig medvetenhet, året innan de börjar skolan. Ännu bättre vore 
det om det fanns möjlighet att screena samtliga barn som ska börja skolan. Detta görs i t.ex. 
Halmstad, som har gott om logopedresurser i kommunen, enligt en respondent. Barn som 
bedöms vara i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter, fångas på så sätt upp tidigt och 
ges möjlighet att träna bristande förmågor lite extra. 

Endast i en respondents distrikt screentestas alla fem och halvtåringar vid BVC besöket. 
Respondenten säger vidare, att det inte görs 5½-årsscreeningen på flera ställer beror sannolikt 
på att i samma veva som projektet blev klart fördes alla barn över från BVC till 
skolhälsovården sommaren det år barnen fyller 6 år, dvs. BVC "förlorar" barnen ur sikte då. 
Man bedömde det som svårt att introducera denna screening av det skäl. 
   Den test vi speciellt frågade om som heter B.A.S. var det ingen mer än den respondent som 
kom från en större stad i Mellansverige som hade sett. Enligt henne uppstod B.A.S. efter ett 
projekt, finansierat av Socialstyrelsen, där Astrid Frylmark tillsammans med BVC-
sjuksköterskor utvecklade den 5½-årskontroll som används. BVC-sjuksköterskorna i 
försöksområdena ville inte sluta med testen efter avslutat projekt därför har de fortsatt. Det är 
BVC-chefen som bestämmer om och hur länge man fortsätter. Som uppföljningsmaterial för 
logopederna i projektet utvecklades BAS. De delaktiga i projektet samt Astrid Frylmark 
ställde samman materialet som sedan har utvärderats och normerats. Det kan användas av 
andra än logopeder som har kunskap om språklig förmåga och språklig medvetenhet. Det 
finns, vad respondenten vet, ingen annan språklig screening av detta slag för BVC där man 
undersöker språklig förmåga och medvetenhet. Inte heller finns det något utprövat 6-
årsmaterial liknande B.A.S. i Sverige, enligt respondenten. Respondenten anser att det är 
viktigt att föräldrar och skola tidigt får veta vilka barn som behöver extra uppmärksamhet i 
samband med läsinlärningen. 

När vi beskriver testet för de respondenter som undrar över vår fråga säger respondenterna 
att det låter intressant, vettigt och de skulle vilja få mer information om det. 
 
4.1.6 Språklig medvetenhet och stimulans 
 
En respondent säger att pedagogerna bör tänka på den språkliga medvetenheten och den 
språkliga förmågan hos barnen när man ska identifiera språksvårigheter Pedagogerna måste 
då veta vad språklig medvetenhet är, för att kunna arbeta med det. Respondenten tror att man 
arbetade mer intensivt med språklig medvetenhet för tio år sen och att det fallit lite i glömska 
men att vi måste trycka ännu mer på vikten av att arbeta med det.  
   Språklig medvetenhet är viktig enligt respondenterna när det gäller eventuella läs- och 
skrivsvårigheter. Enligt en respondent är språklig medvetenhet mer ett förhållningssätt än en 
metod. Det förhållningssättet ska man ha på småbarnsavdelningarna och uppåt.  

Det handlar om kvalitet och hur pedagogen fångar ögonblicket när det låter sig göras. 
Respondenten anser att det går att träna språklig medvetenhet lika lätt i de vardagliga 
situationerna precis som pedagoger gör med prepositionerna. När man tränar på att lyssna 
vilket ljud ordet börjar med, kan pedagogen be dem skicka något som börjar på p vid 
matbordet etc. Detta är språklig medvetenhet i allra högsta grad på rätt hög nivå enligt 
respondenten. Sedan gäller det att hitta en lagom mängd så att barnen tycker att det är roligt, 
för det går inte att hålla på så hela tiden, enligt respondenten. Respondenterna säger att det är 
viktigt att träna språklig medvetenhet strukturerat för barn befinner sig alltid på olika nivåer, 
vilken ålder du än tittar på. Finns det struktur på träningen så är det ett sätt att fånga upp 
olikheterna och se vilka som inte är med på noterna, det låter sig inte göras lika lätt i 
vardagliga situationer. En av respondenterna nämner Bornholmsmodellen (se sid. 20) som ett 
sätt att hålla struktur på träningen av den språkliga medvetenheten. 
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   En av respondenterna säger att pedagogerna säkert vet att man ska hålla på och leka med 
ord och ljud, rimma etc. i förskolan. Respondenten säger vidare att vissa 6-årsverksamheter 
förefaller tro att det är där man ska lära barn att läsa. Enligt respondentens uppfattning är det i 
6-årsverksamheten man bör jobba stenhårt och systematiskt med träning av språklig 
medvetenhet med exempelvis de utarbetade och utprövade program som finns, och inte med 
läsning! Lärarna bör ha god utbildning i språklig medvetenhet och inte bara ”dutta” lite då 
och då. 
   Flera av respondenterna anser att det är viktigt att arbeta med rim och sammansatta ord samt 
ta bort saker från sammansatta ord, att jobba på fonem nivå. En av respondenterna påpekar att 
skrivandet inte är så viktig då det är viktigare att arbeta med språklig medvetenhet än med 
bokstäver i förskolan. Även om språklig medvetenhet är viktig får man för den skull inte 
glömma bort svårigheter vad gäller andra språkliga förmågor menar respondenterna. 
   En respondent nämner att det är väldigt noga att prata med barn, inte bara till barn. Att 
pedagogerna gör förtydligande i ord och inte bara pratar så kort som möjligt. Det är lättare att 
förstå när pedagogen klär in det de ska berätta i många ord och gärna förtydligar det. ”Det 
svarta fatet med beiga ränder som står på bordet” istället för ”fatet på bordet”. Gör 
pedagogerna så ger de samtidigt många ord som förklarar och ordförståelse är jätteviktig när 
man börjar läsa för att eleven ska förstå vad den läser.   
   En annan respondent lägger stor vikt på hur man läser högt för barnen då hon anser att man 
inte ska läsa rakt upp och ner utan att arbetar mycket med förförståelse till det man ska läsa. 
Detta gör att man har lättare för att ta till sig texten, att man stannar upp i läsningen och 
frågar ”Vad tror du kommer att hända nu” så att barnet själv tänker till. Det är viktigt att 
pedagogerna frågar på detta viset så att barn gör referenser, ”läser mellan raderna”. Det tycker 
respondenten att man ska börja arbeta med mycket tidigare än vad man gör. Det är en av de 
saker barn missar vid läs- och skrivinlärning. Det är också viktigt med kritiskt lyssnanden, att 
de ställer sig frågan, stämmer det här? De ska inte köpa allt vad de hör eller vad de läser. 
   Respondenterna har olika åsikter om vikten av ordbilder. En av respondenterna ifrågasätter 
om de har någon betydelse när man bara sätter en lapp på bordet där det står bord. 
Respondenten anser däremot att det är en viktig kontakt med det skrivna ordet om man 
använder det som en ledtråd för information. Skriv ordet bil på hyllan där det ska stå bilar 
men sätt inte upp en bild också för som respondenten säger: ”Varför använda både hängslen 
och livrem?” Respondenten menar vidare att det är av vikt att man kommer i kontakt med det 
skrivna ordet på ett naturligt sätt. Till exempel att barnen är med när man skriver 
handlingslistor, man följer med fingret i boken när man läser, att man lär sig identifiera namn 
etc. 

Två andra respondenter säger sig inte veta men tror att det kan ha betydelse. Det skadar i 
alla fall inte som en respondent säger. Barnen lär sig känna igen bokstäver, skriven text och 
att det betyder något. Det handlar om ”helordsläsning” – igenkänning av ordbilden och inte 
läsning på fonologisk grund, men respondenten anser att allt som kan intressera barn för 
bokstäver/läsning är bra. Det får bara inte uppfattas som ett sätt att lära barnen läsa här är 
respondenten mycket tydlig och säger: 
 

”Det viktiga är att uppfatta språkljud rätt och höra om de finns i ord, inte se.” 
(Respondent C) 

 
En av respondenterna anser att det blir naturligt med det skrivna ordet på detta sätt, att det är 
en naturlig del av vardagen och det finns skrivna ord överallt i vår värld. Respondenten anser 
det vara viktigt att man lär sig se ord och det finns vissa barn som lär sig att läsa och skriva i 
väldigt unga år med hjälp av den här tekniken med ordbilder.  

En respondent säger att barn i allmänhet inte är hjälpta av att lära sig ordbilder. Det är 
viktigare att öva upp den språkliga medvetenheten först. Sedan måste man utgå från barnets 
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egen vilja och intresse. Är barnet mer intresserad av bokstäver ska man rättade sig efter det. 
Då kan orden ha positiv effekt. Dessutom kan vissa barn vara hjälpta att träna sig på att 
urskilja symboler visuellt. 

En av respondenterna anser att ordbilder kan ligga till grund för läs- och skrivinlärning, att 
pedagogerna ska ta tillvara på tillfällena. Om eleven blir utsatt för ordbilder börjar hjärnan att 
arbeta men dock inte hos alla, och det är dessa man ska uppmärksamma. Vidare anser 
respondenten att det är bara fantasin som sätter gränser för den språkliga träningen. 
Respondenten anser att man ska använda sig av små bokstäver, gemener. Hon lämnar som ett 
exempel att om man tittar sig omkring i samhället så är det gemener man använder. 
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4.2 Pilotstudie av enkätundersökning  
 
Vi hade planerat att göra en enkätundersökning för att ta reda på hur kunskapen om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi är hos pedagogerna på förskolorna. Innan vi bestämde oss för att inte 
göra undersökningen, p.g.a. att vi var tvungna att begränsa storleken på arbetet, hade vi  
frågeformuläret(bilaga IV & V)  ute på en pilotstudie som skulle ge svar på om frågorna var 
förståliga och om de gav svar på det vi undrade över. Denna pilotstudie var så pass intressant i 
för hållande till studiens syfte att vi bestämde oss för att redovisa resultaten i korthet. 
   Vi redovisar var fråga för sig i löpande text samt att vi har gjort ett stapeldiagram som visar 
svaren på vilka tecken, vi som pedagoger, ska vara uppmärksamma på när det gäller 
identifiering av eventuella läs- och skrivsvårigheter. 
   Vår pilotstudie är gjord på sex personer. De har arbetat som förskollärare i 11,5 år i snitt. 
Den som hade arbetat längst hade arbetat i 32 år och den som arbetat kortast tid blev klar med 
sin utbildning för 6 månader sedan.  
   Alla var överens om att man kan identifiera barn som ligger i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter redan på förskolan. Däremot var de inte lika säkra på vilka tecken man skulle 
titta efter för att kunna identifiera dem. 
 
Tabell 4.1. Vilka avvikelser, anser pedagogerna, kan vara tecken på att barnet eventuellt kan få läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi.  
 

3

1

2

1 1

3

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

försenad språkutveckling
uttalssvårigheter av bokstavsljud
ointresse för bokstäver och språklekar
ointresse för högläsning
dåligt närminne
svårigher med rim och ramsor
alltför korrekt språk
kan inte använda sitt språk socialt
kan inte höra skillnad på olika språkljud
kan inte förstå skillnanden mellan ordets form och betydelse

 
 
   Fyra av respondenterna ansåg att barn som inte kunde skilja på ordets form och betydelse 
låg i riskzonen. Därefter var det barn med försenad språkutveckling, barn med svårigheter 
med rim och ramsor samt barn som inte hör skillnad på språkljud som var de barn som låg 
mest i riskzonen ansåg våra respondenter. Barn som inte kunde använda sitt språk socialt eller 
barn som visade ointresse för bokstäver och språklekar trodde respondenterna inte var i 
riskzonen i samma omfattning. Därefter kom uttalssvårigheter, ointresse för högläsning samt 
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dåligt närminne. Ingen av respondenterna trodde att ett alltför korrekt tal kunde vara ett tecken 
på eventuella läs- och skrivsvårigheter. 
   Alla respondenter ansåg att de hade för liten kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
hos barn.  
   Tre av sex hade fått undervisning om läs- och skrivsvårigheter under sin utbildning. Det 
fanns inget som visade om de som hade nyare utbildning hade mer utbildning på läs- och 
skrivsvårigheter än de som varit färdiga förskollärare länge. 
   Alla respondenter ansåg att förskolläraren hade betydelse när det gällde att underlätta för 
barn som eventuellt kunde få läs- och skrivsvårigheter/dyslexi senare i skolan. 
   Alla respondenter arbetade medvetet med språket varje dag på sina avdelningar. Det 
skiftade vad språklig medvetenhet betydde för respondenterna. Ingen sa entydigt att det är när 
barnet flyttar ordets betydelse till dess form. De flesta bedömer barnets språkliga medvetenhet 
som deras språkliga förmåga. Att barnen kan använda sitt språk på ett korrekt sätt och 
utvecklar det efter sin ålder. 
 
4.3 Sammanfattning av resultaten 
 
Alla respondenterna, både logopederna och specialpedagogen arbetar eller har arbetat med 
förskolebarn, utom en som arbetade enbart med dyslexiutredningar. De arbetsuppgifter som 
våra respondenter säger sig arbeta med är allt som har tal/röst/kommunikation att göra.  När 
det gäller förskolebarn handlar det oftast om olika typer av avvikande eller försenad 
språkutveckling och oralmotorik samt stamningsproblematik. De framhåller dock arbetet med 
barn som har grava språkstörningar. 
   Respondenterna arbetar även med handledning och en skräddarsyr utbildningar till personal 
på skolor när det efterfrågas. En respondent påpekar att det inte ingår i hennes arbetar att 
arbeta med barn som har en diagnos som ingår i habilitering/omsorg 
   En av respondenterna menar att alla läs- och skrivsvårigheter kallas dyslexi idag och så är 
inte fallet. Dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter och visar sig på speciella sätt. Enligt 
respondenten är inte vitsen med att göra en analys, av läs- och skrivsvårigheterna, att det ska 
mynna ut i en diagnos utan analysen ska ligga som bas för vilka åtgärder man ska vidta för att 
hjälpa barnet. 
   Vi ska inte vänta till barnen är i sexårsåldern för att hitta avvikelser anser en av 
respondenterna. Vi ska använda oss av ett grovmaskigt nät när barnen är ett, ett och ett halvt 
års ålder som sen blir mer och mer finmaskigt efter hand som barnet blir äldre. Enligt en 
respondent kan man klart vid fem års ålder se avvikelser som är väsentliga för framtida läs- 
och stavningsinlärning. En av respondenterna säger att barn med svårigheter uppmärksammas 
alldeles för sent. Den allmänna åsikten bland logopeder, säger en annan respondent, är att 
man inte ska vänta för att se om svårigheterna går över utan ta tag i svårigheterna när de 
uppmärksammas.  
   Ett flertal av de barn som respondenterna senare utreder för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
har varit i kontakt med logopeder av någon anledning under förskoletiden. De menar att det är 
inte så att man kan fånga alla barnen i förskolan som får läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
senare. Det kan vara så att det inte har varit några andra märkbara problem före barnet börjar 
med läs- och skrivträning. 
   En av de viktigaste avvikelserna är brister i språkförståelsen. Läsning och skrivning bygger 
ju på språket så förstår man inte det talade språket så blir det väldigt svårt att förstå det 
skrivna språket. Det är samma sak med grammatiska svårigheter. Andra avvikelser vad gäller 
visuell- och auditiv förmåga, minne, finmotorik, koncentration etc., kan också inverka 
negativt. En av de största avvikelserna vid läs- och skrivsvårigheter är brister i den språkliga 
medvetenheten enligt forskarna, som en av respondenterna påpekar.  

                                                                                                                                                                               37



   Det finns ingen generell testning av barnen på BVC i samband med 5 ½ års kontrollen 
enligt en av respondenterna i undersökningen. Önskvärt vore, enligt en respondent, att testa 
samtliga barn som besöker logoped när det gäller språklig medvetenhet, året innan de börjar 
skolan. Ännu bättre vore det om det fanns möjlighet att screena samtliga barn som ska börja 
skolan.  
   Respondenterna använder ett flertal olika test för att diagnostisera barnens svårigheter. 
Endast en av respondenterna använde sig av B.A.S. som var det test vi specifikt frågade om 
då det riktar sig direkt till förskolebarn. 
   Respondenterna vet inte riktigt hur kunskapen om läs- och skrivsvårigheter är ute på 
förskolorna men säger att den säkert skiftar. Enligt en av respondenterna finns en stor vilja 
och motivation hos pedagogerna men tiden räcker inte till. Respondenterna menar att det inte 
borde vara så eftersom forskning visat att sätts det in resurser tidigt hos språkstörda barn kan 
barnet förhoppningsvis slippa en del av problemen längre fram. Enligt respondentens 
uppfattning är det i 6-årsverksamheten man bör jobba stenhårt och systematiskt med träning 
av språklig medvetenhet. En av respondenterna efterlyser logopeder i resursteamen ute i 
verksamheten, då det hade varit till stor hjälp både för barnen och för pedagogerna. En av 
respondenterna nämner specialpedagogerna speciellt och anser att de är mycket duktiga i 
arbetet med barn med språkstörningar. 
   Pedagogerna, föräldrarna och BVC har ett delat ansvar anser respondenterna när det gäller 
att upptäcka språkliga avvikelser hos barnen. Remisserna till utredningsinstanserna kommer 
från många olika håll. Bland annat från föräldrar, psykologer, barnpsykiatriker samt olika 
team som arbetar med barn i den åldern. Det vanligaste är att remisserna kommer från 
skolpsykologerna då läs- och skrivsvårigheterna ofta är sammankopplade med andra 
svårigheter i skolgången. Enligt en respondent är det svårt att veta vem som har ansvaret för 
barn med språkavvikelser.  Barn, i förskoleklass, med svårigheter med läsning, skrivning och 
språklig medvetenhet hamnar i skarven mellan vården och skolan. 
   De pragmatiska språksvårigheterna är allvarligast. En annan allvarlig avvikelse är 
svårigheter med språkförståelse och den lättaste avvikelsen är fonologiska svårigheter.  
Språksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter är syskon.  Svårigheterna går hand i hand 
enligt en av respondenterna. Det finns ingen anledning att vänta och se om svårigheterna 
rättar till sig av sig själva anser flera respondenter. Pedagogerna bör även vara 
uppmärksamma på barnets aktiva och passiva ordförråd så att de får en språkförståelse som 
ligger i nivå med åldern. 
   Varningssignaler för pedagogerna är när barnet är väldigt ojämnt i sin utveckling, när barnet 
inte alls är intresserat av att sitta och lyssna på böcker, inte är intresserat av ordbilder, inte kan 
rimma som fem-sex åring eller som har svårt för det. En annan respondent nämner att det är 
väldigt noga att prata med barn, inte bara till barn. En respondent anser att det går framåt ute 
på områdena då man har börjat anställa specialpedagoger i resursteam och i vissa fall på 
förskolorna.  
   Språklig medvetenhet är viktig enligt respondenterna när det gäller eventuella läs- och 
skrivsvårigheter. En av respondenterna nämner Bornholmsmodellen som ett sätt att hålla 
struktur på träningen av den språkliga medvetenheten. En annan av respondenterna säger att 
det är ett varningstecken att barn i 5-6 årsåldern inte kan rimma, inte kan sätta ihop/ta isär ord, 
inte kan lyssna ut ljud ur ord trots långvarig träning och att barnet avviker från sina kamrater 
beträffande detta. Flera av respondenterna anser att det är viktigt att arbeta med rim och 
sammansatta ord samt ta bort saker från sammansatta ord, att jobba på fonemnivå. En av 
respondenterna påpekar att skrivandet inte är så viktig då det är viktigare att arbeta med 
språklig medvetenhet än med bokstäver i förskolan. En av respondenterna lägger stor vikt vid 
högläsning för barn då hon anser att man inte ska läsa rakt upp och ner utan att man arbetar 
mycket med förförståelse till vad man ska läsa. Detta gör att man har lättare för att ta till sig 
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texten, att man stannar upp i läsningen och frågar ”Vad tror du kommer att hända nu” så att 
barnet själv tänker till. 
   Respondenterna har olika åsikter om vikten av ordbilder. Två respondenter säger sig inte 
veta men tror att det kan ha betydelse. En av respondenterna ifrågasätter om de har någon 
betydelse när man bara sätter en lapp på bordet där det står bord. Det handlar 
om ”helordsläsning” – igenkänning av ordbilden och inte läsning på fonologisk grund, men 
respondenten anser att allt som kan intressera barn för bokstäver/läsning är bra. Det är dock 
viktigare att öva upp den språkliga medvetenheten först. Vidare anser respondenten att det är 
bara fantasin som sätter gränser för den språkliga träningen. 

   Vår pilotstudie är gjord på sex personer. De har arbetat i 11,5 år i snitt. Alla var överens 
om att man kan identifiera barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter redan på 
förskolan. Däremot var de inte lika säkra på vilka tecken man skulle titta efter för att kunna 
identifiera dem. Alla respondenter ansåg att förskolläraren hade betydelse när det gällde att 
underlätta för barn som eventuellt kunde få läs- och skrivsvårigheter/dyslexi senare i skolan. 

Alla respondenter arbetade medvetet med språket varje dag på sina avdelningar men anser 
att det hade för liten kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos barn 

Respondenterna hade olika åsikt om vad språklig medvetenhet är och de flesta sätter 
likhetstecken mellan barnets språkliga medvetenhet och deras språkliga förmåga.  
 
4.4 Slutsatser  
 
Med en återkoppling till vår problemformulering och vårt syfte samt styrkt av våra resultat av 
intervjuerna kan vi dra följande slutsatser: 
   Det går att hitta språkavvikelser redan vid ett till ett och ett halvt års ålder och vid fem till 
sex årsåldern kan man identifiera avvikelser som kan leda till läs- och skrivsvårigheter senare 
i skolan. Ju tidigare vi hittar avvikelserna desto bättre kan vi underlätta för barnen och minska 
svårigheterna vid den fortsatta läs- och skrivträningen. Pedagogerna, föräldrarna och BVC har 
ett delat ansvar när det gäller att upptäcka språkliga avvikelser hos barnen. 
   De allvarligaste svårigheterna är de pragmatiska, men även avvikelse i språkförståelse är 
allvarligt medan fonologiska svårigheter tillhör de lättare avvikelserna.  
   Varningstecken på att barnen eventuellt kan få läs- och skrivsvårigheter är att de inte kan 
rimma vid fem, sex årsåldern, inte kan sätta ihop/ta isär ord, inte kan lyssna ut ljud ur ord trots 
långvarig träning och att barnet avviker från sina kamrater beträffande detta. Vidare att barnet 
är väldigt ojämn i sin utveckling, när barnet inte alls är intresserat av att sitta och lyssna på 
böcker, inte är intresserat av ordbilder. Det är väldigt viktigt att prata med barn, inte bara till 
barn. 
   Den språkliga medvetenheten hos barn är viktig för deras läs- och skrivinlärning och den 
går att träna upp. Det är viktigt att det sker på ett lustfyllt sätt. Svårighetsgraden på 
övningarna ska vara anpassade till barnets förmåga och pedagogerna ska inte gå vidare i 
övningarna förrän alla barnen har förstått. Ett av de språkstimulerande program man kan 
använda sig av är att arbeta efter Bornholmsmodellen som har visat sig ha god inverkan på de 
barn som har svårigheter. Alla barn har nytta av övningar i språklig medvetenhet även de som 
inte har identifierats för att ligga i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi därför ska 
man inte skilja ut barnen som har identifierats utan pedagogerna bör tränar hela gruppen 
oavsett språklig medvetenhetsnivå. 
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5 Diskussion 
 
 
5.1 Syftet 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det går att identifiera barn som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi då vi tror att det råder osäkerhet ute på 
förskolorna om detta. I uppsatsen har vi preciserat frågeställningen med frågorna: Går det att 
identifiera barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi redan på förskolan, 
om det går, hur kan vi i så fall identifiera dem samt hur kan vi underlätta för dem i förskolan 
för deras framtida läs- och skrivinlärning/dyslexi?   

Vi anser att syftet har uppnåtts då vi har fått svar på de frågor vi ställde i 
problempreciseringen.  

Det går att hitta de barn som ligger i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter redan i 
förskolan. Vi ska vara uppmärksamma på om barnet har generella språkförseningar, väldigt 
ojämn i sin utveckling, inte kan rimma, svårt för att lära sig ramsor, har dålig 
språkmedvetenhet vid fem-sex års ålder, inte tycker om att lyssna på sagor och visar ett 
allmänt ointresse för ord och bokstäver. Vi bör dock se till hela deras utveckling. 

Vi kan hjälpa dem genom att identifiera dem tidigt. Genom att medvetet och systematiskt 
träna den språkliga medvetenheten. Se och utveckla deras starka sidor och ge dem ett gott 
självförtroende.  

 
5.2 Metod 
 

I början av kontakten med de tilltänkta respondenterna var respondenterna något 
avvaktande till att vara med i undersökningen, speciellt när vi berättade att vi valt att 
undersöka läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. Den enda förklaring vi har kunnat 
hitta, är att det kanske inte är så vanligt att förskollärare intresserar sig för denna problematik, 
som vi har tagit upp här, och därför blev eventuellt respondenterna lite osäkra på vilken 
kunskap vi hade i ämnet och hur de skulle besvara våra frågor. De har dock varit mycket 
positiva när vi väl har träffats och har gett oss många och tankeväckande svar på det vi undrat 
över. Vi hade från början valt att intervjua sex logopeder. Vi gjorde ett övervägande och tog 
ett beslut om att begränsa antalet till fem respondenter då arbetet visade sig bli väldigt 
omfattande vilket även gjorde att vi avstod från enkätundersökningen om hur kunskapen om 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är bland pedagogerna ute på förskolorna.  

Vi har gjort två intervjuer över Internet och har haft våra funderingar över detta. Vi har 
diskuterat med vår handledare och kommit fram till att det inte bör vara några 
diskriminerande skillnader mellan telefonintervjuer och intervjuer över Internet. De 
funderingar vi har haft är, som vi skrivit tidigare, hur vi kan vara säkra på om det verkligen är 
vår respondent som svarar på frågorna. Vi har inte hittat någon anledning att tro något annat 
än att det är våra respondenter som har svarat. Internet används idag på många olika sätt som 
man förr inte skulle kunna tänka sig vilket har visat sig i litteraturen då vi inte har kunnat hitta 
någon litteratur om just Internet intervjuer. Då vi ansåg att tiden började rinna ut för oss, på 
grund av sjukdom hos respondenten, var detta den enda chansen att få med respondentens 
svar. 
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5.3 Resultat 
 
Litteraturen i ämnet har varit mycket omfattande. Det är eventuellt så att vi har missat 
information men vi har valt att hålla oss till ganska ny litteratur samt till de författare som är 
kända inom området som t.ex. von Euler (1995), Lundberg och Høien (1997/1999). Den 
mesta litteraturen om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi handlar om skolbarnens situation. Det 
finns dock många böcker som behandlar förskolans roll för de barn som eventuellt kan få läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi i skolan. Det vi har haft svårt att hitta är forskningsrapporter som 
enbart handlar om förskolebarnens situation när det gäller eventuella läs- och skrivsvårigheter. 

Författarna till litteraturen och respondenterna är överens om att man kan identifiera barn 
som kan få läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i skolan redan under deras tid på förskolan 
(Borgstrøm & Elbro, 1997; von Euler, 1995; Gillberg och Ödman, 1994; Heimdahl, Janson 
och Seth, 1997; Rehnberg, 1995; Høien & Lundberg, 1997/1999; Stadler, 1994). Vår 
pilotundersökning, om pedagogernas kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, skulle vi 
kunna tänka oss att ta upp vid något annat tillfället då den visade att kunskapen i ämnet ute på 
våra förskolor var mycket skiftande. Detta stämmer även in på respondenternas svar där de sa 
att de trodde att kunskapen ute på förskolorna skiftade men var relativt god. Den litteratur vi 
har läst var mer pessimistisk och menade att kunskapen om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
är för liten ute på förskolor och skolor och bör ingå i utbildningarna av lärare och 
specialpedagoger (von Euler, 1996; Gillberg och Ödman, 1994; Heimdahl, Janson & Seth, 
1997; Knutsson, 1996; Madison, 1992; Nordman, 1995). Det går inte att säga generellt hur 
stor kunskapen är ute på förskolorna/skolorna av den pilotstudie vi har gjort utan det kräver 
ett större undersökningsmaterial där resultaten är mer tillförlitliga. Vi anser att det är viktigt 
att ta reda på hur stor kunskapen är och hur man arbetar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
ute i verksamheten då vi efter denna uppsats anser oss ha fått belägg för att det är av stor 
betydelse för barnen att de upptäcks tidigt och får den språkliga stimulans de är i behov av. 

 Genom att läsa litteraturen och lyssna på respondenternas svar kan man läsa ut att om man 
upptäcker barnen redan på förskolan så kan deras svårigheter minska och de får det betydligt 
lättare i skolan. Därför anser vi att mer resurser borde läggas på förskolorna när det gäller 
identifiering av barns språkliga medvetenhet som är en av de faktorer som går att identifiera 
när det gäller att hitta barn som eventuellt kan få läs- och skrivsvårigheter (Frylmark, 2002; 
Magnusson & Nauclér, 1993). Det man bör vara försiktig med, anser bl.a. Høien och 
Lundberg (1997/1999) samt någon av våra respondenter, är att diagnostisera barnen som 
dyslektiker under deras förskoletid då de inte har tillräckligt med läs- och skrivkunskaper. Det 
går inte att säga vilken form av läs- och skrivsvårigheter de kommer att få samt om deras 
svårigheter blir bestående. Det finns t.ex. barn som under förskoletiden har brister i den 
språkliga medvetenheten men där det visar sig, senare i skolan, att de inte har läs- och 
skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 1997/1999). Både författarna till litteraturen och våra 
respondenter säger att det ändå inte finns någon anledning att vänta med träning av den 
språkliga medvetenheten då alla barn mår bra av denna, även de som inte visar brister i den 
språkliga medvetenheten (von Euler, 1995; Høien & Lundberg, 1997/1999; Rehnberg, 1995). 

Någon respondent efterlyste ett generell test av alla förskolebarn innan de började skolan 
för att se vilka barn man skulle vara extra uppmärksam på (Gillberg & Ödman, 1994). Detta 
görs inte, utom hos en av våra respondenter, och olika respondenter hade olika svar på varför 
det inte görs. Någon respondent trodde att det handlade om budget och resurser, någon annan 
sa att det fanns en diskussion om vem som hade ansvaret för barnen i skarven mellan BVC 
och skolhälsovården samt att kunskapen kanske är för liten om vikten av dessa test (vår 
kommentar). Alla orsaker stämmer säkert in någonstans men vi skulle behöva ta vårt ansvar 
för dessa barn och se till att de olika instanserna, BVC och skolhälsovård, inte skyller på 
varandra.  
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Ett test som gjorde oss väldigt nyfikna var B.A.S ( Bedömning Av Språk, 2002), ett test 
utformat av en logoped som även förskolorna kan utföra. Under tiden som vi skrev uppsatsen 
hade vi kontakt med en logoped i Mellansverige som arbetade med B.A.S. som var mycket 
hjälpsam vid ett flertal tillfällen. Vi hade återkommande kontakt med henne som vi upplevde 
som mycket positiv. I början av terminen hade vi en önskan att åka upp till henne för att se 
hur man arbetade med testen i verksamheterna, men tyvärr rådde det tidsbrist hos oss som 
gjorde att vi avstod. När vi senare under intervjuerna upptäckte att respondenterna inte hade 
sett testen och en del hade inte ens hört talas om den, gjorde det att vi blev ännu mer nyfikna 
på att träffa en verksam logoped som arbetade med den.  

Vad är det vi ska lägga märke till för att lära oss att identifiera barn som ligger i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? En av våra respondenter anser att det finns en 
stor ”bonuskunskap” hos pedagogerna ute på förskolorna och att denna måste lyftas fram till 
ett medvetet stadium. Vi håller med om att många gånger ”känner man på sig” att allt inte är 
som det ska vara men kan inte sätta fingret på vad det är. En av respondenterna menar att man 
redan så tidigt som mellan ett och två år kan hitta avvikelser i den kommunikativa förmågan 
som vi bör vara uppmärksamma på. Det ska finnas ett grovmaskigt nät som efterhand blir mer 
och mer finmaskigt ju äldre barnen blir för att hitta de barn som har språkavvikelser i någon 
form. För att kunna identifiera de barn som kan få läs- och skrivsvårigheter menar 
respondenterna att man ska lägga märke till de barn som är väldigt ojämna i sin utveckling, 
när barnen inte alls är intresserat av att sitta och lyssna på böcker, inte är intresserade av 
ordbilder, inte kan rimma som fem-sexåringar, eller som har svårt för det, även 
språkförståelsen är viktig. Vikten av att tala med barnen istället för till barnen påpekades av 
en respondent. Detta tror vi också har stor betydelse. 
En av respondenterna nämnde också att det skrivna språket inte är lika viktigt utan att det 
viktigaste är att ha en språkförståelse först. Är språkförståelsen dålig kan du läsa en text men 
du förstår inte något av innehållet. När du förstår vad du läser då kan man börja arbeta med 
det skrivna språket, lagom i förhållande till den språkliga förståelsen. Vi får inte glömma att 
se till hela barnet när vi funderar över om det finns avvikelser. 

De flesta respondenter och forskare (von Euler, 1995; Høien & Lundberg, 1997/1999) 
anser att den språkliga medvetenheten har stor betydelse för om barnet ska få läs- och 
skrivsvårigheter. Att inte kunna hitta ordets form istället för dess betydelse kan få förödande 
konsekvenser. Det gäller för barnet att kunna höra vilket ljud som ordet börjar på, att kunna 
skilja ut ord i sammansatta ord, kunna sätta ihop och ta isär ord samt att kunna höra om ordet 
är långt eller kort utan att lägga in ordets betydelse i det. Senare gäller det den grammatiska 
delen då de ska kunna böja ord rätt samt att höra om meningen är rätt uppbyggd etc. 
För att träna den språkliga medvetenheten nämner någon av respondenterna 
Bornholmsmodellen (se sid.20) och anser att man ska arbeta med den på ett strukturerat sätt 
och inte bara ”dutta” lite då och då. En annan av respondenterna menar att det är viktigt att 
läsa högt för barnen samt att man där ser till att man aktiverar barnen. Pedagoger och föräldrar 
ska inte bara läsa rakt upp och ner utan att de ska arbetar med förförståelse till det man läser. 
Detta gör läsaren lättast genom att stannar upp i läsningen och frågar ”Vad tror du kommer att 
hända nu”?, ”Kan det vara på detta sätt”? Så att barnet själv tänker till. Dessa saker är något 
alla kan göra ute på förskolorna utan att det kostar något eller kräver extra resurser. 
Några av respondenterna arbetade inte med barnen själva utan handleder mest personal. Här 
menar någon av respondenterna att specialpedagogerna har en viktig roll att fylla. Både som 
handledare för personalen och med enskild träning av barn med grava språkavvikelser. En 
respondent anser att det går framåt ute på områdena då man har börjat anställa 
specialpedagoger i resursteam och i vissa fall på förskolorna.  

Vem som har ansvaret för att avvikelserna upptäcks varierade mellan respondenterna. 
Någon ansåg att det var ett delat ansvar mellan BVC, pedagogerna och föräldrarna. En 
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respondent ansåg att det inte var pedagogerna utan det var BVC som hade ansvaret. Här anser 
vi att det finns ett delat ansvar för att avvikelserna upptäcks mellan parterna. Det borde vara 
så att pedagogerna har en större kunskap om vad som kan anses vara ”normalt”, än vad 
föräldrarna har, samt att det är pedagogerna som träffar barnet mer än vad både personalen på 
BVC och logopeder gör vid en eventuell test. Därför anser vi att pedagogerna har ett stort, 
men inte eget, ansvar att avvikelserna uppmärksammas. De kan tala med föräldrarna om 
svårigheterna och försöka få dem att förstå vad som bör göras, samt att försöka hjälpa barnet i 
största möjliga mån på förskolan med de resurser som de har tillgängliga och som föräldrarna 
godkänner. Skulle föräldrarna, mot förmodan, inte gå med på att det sätts in resurser för 
barnet kan pedagogerna bara göra vad de gör för alla barn språkmässigt och under tiden 
försöka få föräldrarna att förstå vikten av att speciella insatser görs för deras barn. 

Vi vill ha en verksamhet som verkligen fungerar inom de ramar som finns när det gäller 
budget, läroplaner, föräldrars inflytande samt pedagogernas syn på en verksamhet med hög 
kvalitet. 
   I Lpfö-98 står det skrivet att det är förskolans uppdrag att erbjuda barnen en god miljö för 
sin utveckling, lek och lärande. Vidare står det att förskolan ska ge stöd och stimulans för att 
barnen ska kunna utveckla sitt språk och att de ska erbjuda sitt stöd i de svåra situationer 
barnet kan tänkas hamna i. Sist men inte minst ska pedagogerna stimulera barnens nyfikenhet. 
I Lpfö-98 står det med klara riktlinjer hur vi i förskolan ska arbeta och leva upp till våra mål 
för att kunna stimulera barnens utveckling. Genom svaren på vår pilotstudie och de svar vi 
fick av våra respondenter har vi kommit fram till att kunskaperna bland pedagogerna ute på 
våra förskolor skiftar. Respondenterna menar att kunskapen är stor, bland pedagogerna, men 
att intresset för ämnet skiljer sig, vilket också påverkar kunskapsnivån. Vår pilotstudie 
redovisar att respondenterna inte var riktigt säkra på vilka tecken man skulle titta efter. De 
ansåg att de hade för lite kunskap om ämnet. Vad det beror på kan man diskutera men vi tror 
att det är en kombination av flera orsaker. Fortbildningen i ämnet kan säkert vara större likaså 
grundkunskaperna från utbildningen samt att det ofta saknas resurser på förskolorna, både 
ekonomiskt och personalmässigt. En respondent nämnde i en av intervjuerna, att om man får 
en resurs så används den oftast till att ersätta sjuk personal eller som en allmän resurs i 
gruppen. Heimdahl, Janson och Seth (1997) skriver att kunskapen ute på förskolorna är dålig, 
vidare tycker de att förskolan har en stor uppgift att fylla då det gäller barn i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi, då pedagogerna  måste vara uppmärksamma på tidiga tecken på 
svårigheter. Författarna påpekar även vikten av att hjälpa barnen så tidigt som möjligt då det 
inte handlar om att stämpla barnen utan att hjälpa dem. 

Kunskapen ute i samhället är säkert också skiftande beroende på i vilken omfattning man 
har kommit i kontakt med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är inte många som är 
medvetna om att dyslexi är handikappklassat sedan 1991. Men handikappet har funnits 
betydligt längre än så. Förr i tiden, inte så långt tillbaka, när man inte hade så mycket kunskap 
om de här barnen så kallade man dem för dumhuvud eller sa att de var lata för att de inte var 
lika delaktiga och kunniga i skolan som andra barn. Detta sker kanske fortfarande men då i 
tysthet men det har lika förödande konsekvenser för de barn som inte får den hjälp de är i 
behov av. Enlig flera författare (Euler von, 1996; Høien & Lundberg, 1997/1999; Madison & 
Johansson, 1998; Rehnberg, 1995) har pedagogiken för dessa barn stor betydelse och det visar, 
menar vi, att det inte är på barnet problemet ligger när resultaten uteblir utan på bristande 
resurser i pedagogiken. 

 Precis som många andra ord så håller dyslexin på att bli ett modeord där alla läs- och 
skrivsvårigheter betraktas som dyslexi. Vi anser att kunskapen om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi bör spridas så att ingen ska skämmas för att de inte kan läsa utan det 
borde vara vars och ens rätt att kunna stå upp och säga: Jag kan inte, jag behöver hjälp! 
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Respondenterna anser att specialpedagogerna har en stor uppgift och ett stort ansvar för att 
bidra till barns språkliga medvetenhet och upptäckt av brister i den. De har även stor 
betydelse för både barn och pedagoger då de både kan ha en ren ”träningsfunktion” av barnen 
men även som handledare för pedagogerna.  

Undersökningen har väckt många nya frågor. En av de frågor vi mest har funderat över är 
hur stor kunskapen om språklig medvetenhet är ute på våra förskolor, då med tanke på de svar 
vi fick på vår pilotstudie. När vi dessutom förstod vikten av att arbeta med den språkliga 
medvetenheten, frågade vi oss hur mycket det arbetas med den ute i verksamheten. Detta är 
frågor som vi kan tänka oss att undersöka vidare. 
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6 Sammanfattning 
 
 
Anledningen till att vi blev intresserade av att skriva den här uppsatsen var dels egna 
erfarenheter, föreläsningar i ämnet samt ett stort intresse för barns språkutveckling liksom läs- 
och skrivinlärning. 
   Syftet med studien var att undersöka kunskapen om språklig medvetenhet ute på 
förskolorna, hur man kan gå tillväga för att uppmärksamma de barn med eventuella 
svårigheter i läs- och skrivinlärning samt att ge kunskap och idéer hur man kan stimulera 
barnen i deras dagliga verksamhet.   
   I vår problemformulering har vi valt att ta upp om det går att identifiera de barn som ligger i 
riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi redan på förskolan, hur vi 
identifierar dem samt om vi kan underlätta för dem inför deras blivande läs- och 
skrivinlärning. 
   Den litteratur vi har studerat (von Euler, 1995, 1996; Gillberg & Ödman, 1994; Høien & 
Lundberg, 1997/1999; Jacobsson & Lundberg, 1995) pekar på att dyslexi är ärftligt och att 
man kan med ganska stor säkerhet hitta de barn som ligger i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi redan i förskolan. Detta bekräftas genom de svar som vi har fått av 
våra respondenter. En av de viktigaste sakerna att lägga märke till, för att hitta barn som 
ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, är barnens språkliga medvetenhet. 
Svårigheter i den språkliga medvetenheten går att arbeta upp och alla barn, även de utan 
svårigheter, mår bra av att träna språket t.ex. enligt Bornholmsmodellen.  Några forskare samt 
våra respondenter menar att ju tidigare vi kan uppmärksamma barnen desto bättre är det. En 
respondent påpekade att man kan upptäcka barn med avvikelser redan när de är 1 ½ år och att 
pedagogerna inte ska vänta med att träna språklig medvetenhet tills barnen är sex år utan det 
ska ske i de vardagliga situationerna under hela uppväxten. 

En av respondenterna menar att pedagogerna borde vara uppmärksamma på barns aktiva 
och passiva ordförråd så att de har en språkförståelse som är adekvat för åldern. En annan av 
respondenterna lade mycket stor vikt vid högläsning. Hon menade att man bör arbeta mycket 
med förförståelse vid högläsning och att det var viktigt att den vuxne stannade upp i texten 
och låter barnet reflektera och för att kunna ta till sig texten samt läsa mellan raderna. 

Slutsatserna av studien är att man kan hitta de barn som ligger i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi redan på förskolan. Den språkliga medvetenheten har stor betydelse i 
sammanhanget och den bör man arbeta med oavsett om barnen har svårigheter eller inte. 
Desto tidigare barnen uppmärksammas desto bättre är det för barnen. 
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Bilaga I 
 

 
 
Ur Madison, S. (1988). Hoppande bokstäver. Sidan 39. 
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Bilaga II 
 
 
 
 

 
 
Språktåget som förskolorna använder i Bok - Nalle projektet.  
Ur Lindell, CG & Lindell, S. (1996). Dyslexi - problem och möjligheter . sidan 38-39 
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Bilaga III  
 
 
 
Intervjufrågor. 
 

1. Arbetar du med förskolebarn?  
2. Vilka avvikelser är du i huvudsak involverad i? 
3. När anser du att man kan upptäcka avvikelser som man kan identifieras som läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi? 
4. Vad anser du det finns för avvikelser hos barnet för att de ev. ska få läs- och 

skrivsvårigheter senare i skolan? 
5. Vad arbetar du med för test för att komma fram till om barnet har dessa avvikelser? 
6. Har du sett screentesten B.A.S.? 
7. Arbetar du med den? 
8. Vad anser du om den? 
9. Anser du att medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter är bra bland pedagogerna ute 

på förskolorna ? 
 
 

10. Hur stort ansvar ska pedagogerna ha för att avvikelser upptäcks anser du? 
11. När ska pedagogerna slå larm om avvikelser? 
12. Vad bör pedagogerna vara uppmärksamma på? 
13. Hur stor vikt ska man lägga på barnets språkliga medvetenhet? 
14. Vad bör pedagogerna göra för att underlätta för de barn som man misstänker kan få 

svårigheter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
15. Tror du eller vet om det har någon betydelse för dessa barn om man använder 

ordbilder redan på förskolan? 
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Bilaga IV 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två förskollärare som läser specialpedagogik på beteendevetenskapliga 
institutionen på Kristianstad Högskola. Vi är nu inne på vårt sista år och ska som 
examensarbete skriva en uppsats på 10 poäng om ett fritt valt ämne. Då vi båda 
är intresserade av barns språkutveckling har vi valt att skriva om de barn som 
ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och försöka ta reda på om 
dessa barn går att identifiera redan på förskolenivå.  
 
För att få fram fakta om vad ni, förskollärare, vet om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi på förskolan skulle vi vilja att ni fyllde i den enkät som 
vi skickar med. Det är naturligtvis helt frivilligt och det sker helt anonymt. Vi 
kommer att redovisa ja/nej frågorna som stapeldiagram där man inte kommer att 
kunna identifiera någon enskild respondent. Följdfrågorna kommer vi att 
sammanställa och redovisa som punkter där det inte heller kommer att gå att 
identifiera någon enskild respondent. Vi hoppas att ni tar er tid en stund och 
hjälper oss med denna enkät. Har ni några frågor är ni välkomna att skriva eller 
ringa till oss. 
 
Tack på förhand 
Marie och Madeleine 
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Bilaga V 
 
 

Frågeformulär om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till 10- poängs uppsats i 
Specialpedagogik på Kristianstads Högskola läsåret 04-05. 

 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 
_____________år 

 
 
2a. Tror du att man kan identifiera barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi redan 
på förskolan? 
 

   ja           nej           vet ej 
 
Om du svarat nej eller vet ej på fråga 2a gå vidare till fråga 3. 
 
2b. Vilka av dessa saker tror du kan vara tecken på att barnet eventuellt kan få läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi senare? (det går att fylla i fler än ett alternativ) 
 

   barnet har försenad språkutveckling 
   barnet har uttalssvårigheter av vissa bokstavsljud 
   barnet visar ointresse för bokstäver och språklekar 
   barnet visar ointresse för högläsning 
   barnet har dåligt närminne 
   barnet har svårigheter med rim och ramsor 
   barnet har ett alltför korrekt språk 
   barnet kan inte använda sitt språk på ett socialt sätt 
   barnet kan inte höra skillnad på olika språkljud 
   barnet kan inte förstå skillnaden mellan ordets form och betydelse 

 
 
3. Tycker du att du har tillräcklig kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos barn? 
 

   ja            nej           vet ej 
 
 
4. Fick du någon undervisning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i din utbildning? 
 

   ja            nej          vet ej 
 
 
5. Anser du att du som förskollärare har någon betydelse när det gäller att underlätta för de 
barn som eventuellt kommer att få läs- och skrivsvårigheter/dyslexi senare i skolan? 
 

   ja           nej           vet ej 
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6a. Arbetar ni medvetet med språket på er förskoleavdelning? 
 

   ja            nej            vet ej 
 
Om du svarat nej eller vet inte på fråga 6a gå vidare till fråga 7. 
 
6b. Om ni arbetar medvetet med språket, hur ofta gör ni det? 
 

  varje dag       
  ett par gånger i veckan       
  en gång i veckan    
  2-3 gånger per månad    
  en gång per månad         
  någon gång då och då           
  aldrig 

 
 
7. Vad innebär språklig medvetenhet för dig? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

    
 
Tack för din medverkan! 
 
Marie och Madde 
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