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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att undersöka vad förskollärare och förskollärarstudenter har för 

uppfattningar och erfarenheter av barns tidiga läs- och skrivsvårigheter samt hur de reflekterar 

kring förebyggandet mot dessa svårigheter. I studien undersöktes även vilken syn 

förskollärarstudenter och förskollärare har på eventuella konsekvenser som tidiga läs- och 

skrivsvårigheter kan leda till senare i livet. Det har visats i forskning att det finns tidiga tecken 

på läs- och skrivsvårigheter samt att det är möjligt med hjälp av dessa tidiga tecken att tidigt 

identifiera de barn som har högre risk att hamna i dessa svårigheter senare.   

 

I studien har kvalitativa samtalsintervjuer använts som datainsamlingsmetod. Fyra 

förskollärare och två förskollärarstudenter har intervjuats. De svar som framkom i samtliga 

intervjuer har bearbetats och redovisas under rubriken ”Resultat”. Dessa svar har sedan 

analyserats och diskuterats under rubriken ”Analys och diskussion”. I diskussionen finns det 

även kopplingar till relevant litteratur och forskning som tas upp i bakgrunden.  

 

Det som framkom i samtliga intervjuer var att det är mycket svårt att se barns läs- och 

skrivsvårigheter i förskoleåldern. Respondenterna ansåg även att lärandet av läs- och 

skrivfärdighet sker i skolan och därigenom kopplas svårigheterna med dessa färdigheter till 

skolåldern. Det som utrycktes av respondenterna var dock att det däremot kan 

uppmärksammas svårigheter i andra färdigheter vilka kan i sin tur kopplas till senare läs- och 

skrivsvårigheter. Synen på tidig identifiering av barn med dessa svårigheter skiljer sig relativt 

mycket bland respondenterna. Anledningen till att det skiljer sig i synen på tidig identifiering 

kan i sin tur kopplas till de olika perspektiven och erfarenheterna som respondenterna har, 

samt till det sociokulturella sammanhanget som de agerar sig i.   

 

Något annat som framkom i samtliga intervjuer var att det behövs en viss 

kompetensutveckling inom området. Några av respondenterna ansåg att fortbildning och 

kompetensutveckling skulle behövas bland pedagogerna. Det framkom även i litteratur att det 

finns behov av fortbildning och utveckling inom hela skolsystemet och därigenom inom 

förskolor och skolor. Det som kan tolkas även stärka behovet av fortbildning och 

kompetensutveckling är respondenternas olika ställningstaganden på tidig identifiering och 

även deras ”outvecklade öga”  att se de tidiga tecknen som tas upp i litteratur och forskning. 

Vidare kan det tolkas att ”ovillighet” hos vissa respondenter att observera och upptäcka 

eventuella svårigheter kan påstås stärka behovet av fortbildningen.  

 

Det bör dock noteras att resultatet i studien bara avspeglar ett fåtal förskollärares och 

förskollärarstudenters uppfattningar och därigenom avspeglar varken någon gemensam 

uppfattning eller något som gäller alla förskolor i Sverige. Det kan däremot påstås att det kan 

vara användbart och viktigt för framtida barn att pedagogerna börjar reflektera kring dessa 

aspekter som framkommer i studien.  

 

 

 

 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, Förskolan, Tidig identifiering, Förebyggande, 

Konsekvenser, Kvalitativsamtalsintervju  
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1. Inledning  
 

Vi lever i en värld där förmågan att läsa och skriva är avgörande färdigheter. Vi skulle inte 

klara oss utan dessa färdigheter i vårt samhälle. Vårt förhållande till förmågan att läsa och 

skriva bildas i tidig ålder. De erfarenheter och uppfattningar som vi har om läsning och skrift 

påverkar vårt liv. De påverkar allt vi gör eftersom läsning och skrift är inkluderat i nästan allt 

vi gör och har omkring oss.  

  

Denna studie handlar om förskollärares och förskollärarstudenters uppfattningar och 

erfarenheter av barns läs- och skrivsvårigheter i förskoleåldern. I den resoneras även kring 

förebyggande arbete mot barns läs- och skrivsvårigheter. I studien tas forskning upp t.ex. 

rörande tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter, tidig identifiering och förebyggande arbete 

samt eventuella konsekvenser av dessa svårigheter. Jag själv har fått diagnosen dyslexi 

mycket sent i livet och därför har jag alltid varit tvungen att hitta mina egna strategier för att 

klara mig utan det stöd som jag skulle ha behövt. Jag vill med hjälp av denna studie 

undersöka pedagogers synsätt kring barns tidiga läs- och skrivsvårigheter och förebyggandet 

mot dessa för att de barn som möjligen uppvisar svårigheter skulle få det stöd och den hjälp 

de behöver redan i tidig ålder.  

 

Det står i läroplanen att förskolan ska lägga grunden för barns livslånga lärande samt att 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan (Lpfö98, 2010, s. 5). Det står även: ”Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt” (2010, s. 5).  

 

Utifrån mina erfarenheter har det oftast tyckts inom förskolan att man inte ska göra olika 

”utredningar” för, eller inte ens synliggöra, barns eventuella svårigheter redan i förskoleåldern 

för att man oftast blir tvungen att göra bedömningar av barnen vilket man inte ska göra i 

förskolan. Vad som menas med utredningar i det här fallet är att de tidiga tecknen på 

eventuella läs- och skrivsvårigheter upptäcks, och att barnen därigenom ges det stöd och den 

hjälp de behöver samt möjligen hänvisas till experter på fältet. Vad som menas med olika 

bedömningar och utredningar borde kunna ifrågasättas. Om förskolan, enligt läroplanen, ska 

lägga grunden för barns livslånga lärande samt ge goda förutsättningar för att barn ska 

utvecklas så långt som möjligt ska det även tas reda på, och möjligen förebyggas, barns tidiga 

svårigheter i lärande. 

 

Det sägs alltså ofta, utifrån mina erfarenheter, att pedagogerna inte ska göra bedömningar av 

barnen i förskolan, t.ex. genom att ta reda på barns eventuella svårigheter. Detta görs ändå 

exempelvis om det finns barn som har autism eller ADHD i barngruppen. Pedagogerna har 

oftast ”förutfattade meningar” om exempelvis barn med dessa diagnoser. De gör olika 

värderingar om barnet redan i tidigt skede även om de säger att det inte ska göras och att de 

själv inte gör det. Jag ser inte det som något negativt att ta reda på, dvs. bedöma och reda ut, 

barns eventuella svårigheter för att kunna stötta och hjälpa dem och möjligen förebygga redan 

i tidig ålder. Jag anser att det handlar om omsorg att vi ser till att varje barn får de bästa 

möjliga förutsättningarna och möjligheterna för framtid, dvs. att vi tänker långsiktigt för 

barnen och för deras lärande. 
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2. Bakgrund  
 

I bakgrunden redovisas vad läs- och skrivsvårigheter är, hur vanliga är de, hur man har sett på 

dem tidigare, vad som kan ligga bakom dessa svårigheter och även vad dessa svårigheter kan 

ha för långvariga konsekvenser. Det tas också upp forskning inom ämnet i vilken det 

redovisas exempelvis olika riskfaktorer för läs- och skrivsvårigheter. Till sist redovisas och 

diskuteras olika perspektiv på specialpedagogik. Jag har valt att fokusera på specifikt barns 

läs- och skrivsvårigheter, dvs. på dyslexi, och att använda termer läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi synonymt eftersom det görs så i både forskning och litteratur samt i olika praktiker 

inom olika organisationer. 

 

2.1 Vad är läs- och skrivsvårigheter? -Hur vanliga är de? 
 

Det finns två former av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, förr även kallat ordblindhet, vilka 

skiljer sig åt vad gäller ursprunget bakom dyslexin. Den ena formen av dyslexi har sitt 

ursprung från fysiska skador, t.ex. olika hjärnsjukdomar eller en olycka som orsakat 

hjärnskada såsom hjärnblödning på ett specifikt ställe i hjärnan där läsförmågan ligger (Kere 

och Finer, 2008, s. 25). Den andra formen tycks vara medfödd, något som vanligtvis upptäcks 

genom att personen utvecklingsmässigt kommer efter och eventuellt visar vissa svårigheter 

(Kere och Finer, 2008, s. 25). I denna studie läggs fokus på just den här formen av dyslexin, 

dvs. där dyslexi är ett medfött funktionshinder.  

 

Det som kan sägas vara intressant är att forskning har visat att det finns fler pojkar än flickor 

som har dyslexi (Kere och Finer, 2008, s. 25 och Riddick, 2010, s. 12). Läs- och 

skrivsvårigheter är även den vanligaste inlärningssvårigheten i västvärlden och den kallas till 

och med för ett av vår tids största folkhälsoproblem (Kere och Finer, 2008, s. 25). Det har 

beräknats att cirka 5-10 procent av hela befolkningen har dyslexi, vilket beror på om det 

handlar om allvarliga eller mildare former av dyslexi (Kere och Finer, 2008, s. 25). Det har 

även beräknats att det finns åtminstone ett barn med mer allvarlig dyslexi i varje förskol- och 

skolklass (Riddick, 2010, s. 12).  

 

2.1.1 Dyslexi i historien  

 

Dyslexi, tidigare kallat för ordblindhet, har funnits länge i historien och Rudolf Berlin, 

ögonläkare, var en av de första som använde dessa begrepp i en fallrapport 1872 (ref. i Kere 

och Finer, 2008, s. 26). Den första personen som vetenskapligt föreslog att dyslexi skulle 

kunna vara en genetisk störning var ögonläkaren James Hinshelwood i slutet av 1800-talet. 

Detta påstående kunde inte bevisas förrän på 1950-talet (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 27). 

Dessa två aktörer, Berlin och Hinshelwood, antog att lässvårigheter har sitt ursprung i 

synsvårigheter, speciellt i svårigheter med att omsätta synintryck (Kere och Finer, 2008, s. 

26).  

 

Riddick lyfter fram att det har funnits många olika perspektiv och sätt att förklara vad de 

eventuellt bakomliggande problemen vid dyslexi kan bero på, såsom brister i beteende, 

fattigdom av miljö eller att barnet var omoget och/eller ”slow learner”, utöver de 

synsvårigheter som tas upp ovan. Detta har lett till konsekvenser såsom att individers läs- och 

skrivsvårigheter inte har identifierats alls i det förflutna, samt till ett kontroversiellt och oenigt 

synsätt på fenomenet inom pedagogiken (2010, s. 14).  
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Hinshelwood föreslog, efter sin upptäckt och studerande av fall inom samma familj, att det 

möjligen skulle finnas ett nedärvt fel i den neurala strukturen i hjärnan som påverkar 

språkhanteringssystemet, specifikt synminnet (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 27). De fall som 

Hinselwood och Berlin, samt några andra läkare, studerade och presenterade i slutet av 1800-

talet ligger fortfarande till grund för synen på dyslexin idag. Dyslexiområdet är dock mer brett 

och komplicerat än så och det behövs mer forskning inom området. Kere och Finer betonar att 

fast det är möjligt att mäta och lokalisera hjärnaktivering till vissa delar av hjärnan, alltså 

eventuella störningar och skador kan hittas i hjärnan, är det mer komplicerat än så vid 

medfödd dyslexi (2008, s. 27). Det handlar om olika utvecklingsmekanismer och många olika 

gener. 

 

Dyslexi eller specifika lässvårigheter ses idag snarare som en språklig än en synrelaterad 

svårighet. Kere och Finer beskriver att ursprunget för dyslexi i hög grad finns i individens 

brist på förmåga att visualisera och hantera språkljud, fonem (2008, s. 28). Det som 

representerar språkljud är bokstäver och/eller bokstavskombinationer, grafem. Den 

fonologiska medvetenheten, dvs. att behärska ordens avgränsningar och uppbyggnad av 

talljudsserier, har en avgörande betydelse för behärskandet av läsförmågan (Kere och Finer, 

2008, s. 28). Både Snowling och Firth poängterar att det är viktigt att förstå dyslexins 

”utvecklande” karaktär vars underliggande problem uppvisas och förändras med ålder och 

erfarenhet, dvs. påverkas av tid och rum (ref. i Riddick, 2010, s. 15).  

 

2.1.2 Definition 

 

Enligt British dyslexia association (BDA, 2009) är dyslexi en specifik svårighet i lärande 

vilket huvudsakligen framkommer i form av utvecklings- och inlärningssvårigheter i literacy, 

dvs. exempelvis i läsförmågan och förståelsen att skrift har mening, och i generella språkliga 

svårigheter, såsom att tala, skriva och kommunicera (ref. i Riddick, 2010, s. 5). Det sägs att 

dyslexi är en ärftlig svårighet och att dess effekter följer personer under hela livet, dvs. det är 

inte möjligt att bli av med dyslexi (BDA, 2009, ref. i Riddick, 2010, s. 5, Puolakanaho m.fl. 

2007, Bergen m.fl. 2014, Thompson m.fl. 2015). 

 

Det som kan sägas vara kännetecknande för dyslexi är svårigheter i fonologisk utveckling och 

medvetenhet (Puolakanaho m.fl. 2007, Eklund m.fl. 2013, Bergen m.fl. 2014, Thompson m.fl. 

2015) och problem med arbetsminne, kallat även för korttidsminne, (BDA, 2009, ref. i 

Riddick, 2010, s. 5), vilket gör det svårt för barn att kunna hålla saker och ting i minnet, räkna 

i huvudet/tyst och lära olika numeriska fakta och tidtabellen (Miles och Miles, 2004, ref. i 

Riddick 2010, s. 22). Barn brukar också ha svårigheter med s.k. ”rapid naming” som betyder 

att snabbt kunna namnge bekanta saker och ting (Puolakanaho m.fl. 2007, Eklund m.fl. 2013, 

Bergen m.fl. 2014, Thompson m.fl. 2015). Vidare sägs att det även förekommer svårigheter 

med hantering av informationsflödet, dvs. med snabb hantering av informationsintryck, samt 

med utveckling av automatiserande av färdigheter, vilket i sin tur sällan överensstämmer med 

individens övriga kognitiva förmågor (BDA, 2009, ref. i Riddick, 2010, s. 5).  

 

Dyslexi tenderar att vara ”resistent” mot metoder som vanligtvis används i formell 

undervisning (BDA, 2009, ref. i Riddick, 2010, s. 5), vilket betyder att de metoder som 

används i förskolan och skolan oftast inte passar till individer med dyslexi. Med lämplig 

intervention kan effekterna av dyslexi mildras, till exempel genom att inkludera och använda 

informationsteknik och stödjande rådgivning. Det som Riddick lyfter fram är att det ska tas 

hänsyn till att dyslexi är ett komplext och brett fenomen och att alla individer visar olika 

kombinationer och/eller uttryck för eventuella bakomliggande svårigheter (2010, s. 5). Hon 
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påpekar också att det är mycket svårt att särskilja barn som eventuellt har fundamentala 

svårigheter och barn som har mer övergående svårigheter relaterade till brist på erfarenhet och 

övning (Riddick, 2010, s. 6,). På grund av detta säger hon att det borde tilläggas en fras såsom 

”despite adequate intructions”, vilket enligt min översättning betyder, ”trots lämplig 

undervisning och vägledning” uppvisar barn specifika svårigheter, till definitionen av 

dyslexin (Riddick, 2010, s. 5).  

 

2.1.3 Individer med dyslexi 

 

Individer med dyslexi, dyslektiker, har speciellt svårt att ljuda, dvs. att få bokstäverna 

och/eller bokstavskombinationerna att bli ljud. De har dock oftast inga svårigheter att lyssna 

på talat språk och förstå, men de kan oftast varken avkoda språk, alltså ”knäcka språkets kod”, 

eller se sambandet mellan talat språk och bokstäver (Kere och Finer, 2008, s. 28). Dyslektiker 

har även svårt att ”leka” med språk, med ordens ”byggstenar” såsom stavelser och böjningar, 

samt problem med arbetsminne som har avgörande betydelse för läsförståelsen (Klingberg 

ref. i Kere och Finer, 2008, s. 90). Det som kan sägas vara typiskt för dyslektiker är bl.a. att 

de läser långsamt, talar otydligt och uttalar ord fel, kastar om och tappar bokstäver och siffror, 

blandar ihop vissa bokstäver med varandra, har svårt att förstå vad de läser och tar fel på 

höger och vänster (Kere och Finer, 2008, s. 29). 

 

2.1.4 Olika teorier om vad dyslexi beror på 

 

Kere och Finer skriver att många forskare anser att det kan särskiljas tre olika typer av dyslexi 

(2008, s. 31). Den ena är fonologisk dyslexi, dvs. svårigheter i fonologi, som ofta visar sig 

tidigt och kan bl.a. kännetecknas av att barn har svårigheter att skilja på ljudmässigt 

besläktade bokstäver såsom b-p, d-t och k-g. I den andra typen, i s.k. visuell dyslexi, har man 

svårigheter att läsa hela ord, att se hur bokstäverna formar ord. Den tredje typen är s.k. 

blandad dyslexi som är en blandning av dessa två ovannämnda och medför alltså svårigheter i 

både fonologi och visualisering av ord (Kere och Finer, 2008, s. 31). Ingen av dessa tre 

beskrivningar innehåller någon hänvisning till den biologiska grunden för dyslexi. Detta, 

alltså att kategoriskt slå fast den biologiska grunden, är fortfarande mycket kontroversiellt 

bland forskarna, dvs. olika forskare använder olika begrepp och betonar olika saker och ingen 

kan urskilja dyslexin i all dess mångfald och komplexitet ännu (Kere och Finer, 2008, s. 31). 

 

Riddick (2010), såsom Kere och Finer ovan, lyfter fram att det är de fonologiska 

svårigheterna som ligger bakom dyslexin och spelar en avgörande roll i barns svaga 

literacyutveckling (s. 15-17). Riddick skriver att ett flertal forskare (Torgesen 2004, Snowling 

2008 ref. i Riddick, 2010, s. 16) är eniga om att ursprunget till dyslexin ligger i det 

fonologiska vilket är relaterat till barns förmåga att lära sig läsa. Färdigheten att läsa kräver 

fonologisk medvetenhet, såsom kunskap om stavelser och rim samt förmåga att nämna och 

uttala s.k. pseudo-ord (påhittade ord). Det kräver också fonologiskt minne och förmåga att 

komma åt information från långtidsminnet (Riddick, 2010, s. 16). I den här s.k. fonologiska 

teorin betonas att svårigheten ligger i att avkoda enskilda ord vilket i sin tur påverkar 

individens senare läsflyt och noggrannhet i läsning samt uttal (Riddick, 2010, s. 16). Det sägs 

också, enligt Snowling, att individer med dyslexi har svagt korttids/arbets- verbalt minne men 

”normalt” korttids/arbets- visuellt minne. Detta förklaras med att när föremål/ting hålls i det 

verbala korttidsminnet i form av tal-koder, vilka individer med dyslexi har ”dåliga” 

representationer av, leder det till svaga representationer av ord och därigenom till mindre 

effektiv minneskodning (ref. i Riddick, 2010, s. 16).  
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Fawcett och Nicolson anser och hävdar att fundamentala bakomliggande problem i dyslexi 

kan förklaras med defekter/brister i lillhjärnan (ref. i Riddick, 2010, s. 18). Eftersom 

lillhjärnan är involverad i snabba rörelser påverkar den även individens språkliga skicklighet 

och automatiserande av färdigheter samt balanssinne (Fawcett och Nicolson ref. i Riddick, 

2010, s. 18). I Fawcetts och Nicolsons studier upptäcktes att barn med dyslexi presterade 

sämre än andra barn i vissa test som handlade om motoriska färdigheter och automatiserande 

av olika färdigheter. Speciellt presterade de sämre i en balansuppgift där de ombads att läsa 

upp siffror baklänges samtidigt som de gick på balansbom (ref. i Riddick, 2010, s. 18). 

Eftersom dessa färdigheter inte var automatiserade hos barn med dyslexi krävdes det mer 

koncentration för att dessa barn skulle kunna utföra övningen bra. I situationer vilka det 

krävdes koncentration av två olika färdigheter samtidigt ledde det till försämring av barns 

prestation (Fawcett och Nicolson ref. i Riddick, 2010, s. 18).  

 

Stein la fram en serie av studier i vilka det lyftes fram visuella problem relaterade till dyslexi 

(ref. i Riddick, 2010, s. 18). I Steins studier framkom att individer med dyslexi hade mindre 

effektiv förmåga att bearbeta snabba informationsflöde av synintryck, vilket i sin tur kan leda 

till sämre prestation. Han ansåg att eventuella bakomliggande svårigheter vid dyslexi kan 

förklaras med fonologiska svårigheter och visuella problem samt motoriska svårigheter (ref. i 

Riddick, 2010, s. 18). Det som kan inses utifrån olika redogörelser ovan, vilket hävdas även 

av Rayner, är att det bör tas hänsyn till alla eventuella orsakerna som kan ligga bakom 

framkomsten av dyslexi för att kunna förstå och se hela bilden (ref. i Riddick, 2010, s. 20).  

 

2.1.5 Nedärvningsgener  

 

Med hjälp av tvillingstudier och familjefallstudier har det hittats vissa gener som kan sägas 

vara ”nedärvningsgener” för dyslexi. Det har beräknats att ungefär hälften av alla fall av 

dyslexi kan förklaras med gener som man ärver, men i de flesta fall finns det inga tydliga 

nedärvningsmönster som förklarar hur nedärvningen skulle ske (Kere och Finer, 2008, s. 32). 

Kere och Finer hävdar att både gener och miljöfaktorer spelar in (2008, s. 33). Det är dock 

svårt att identifiera de miljöfaktorerna som påverkar språkutvecklingen. Vidare är det svårt att 

veta hur de olika faktorerna eventuellt samspelar med varandra och med generna, men det 

som kan sägas är att det inte är möjligt att lära sig läsa utan att exponeras för och komma i 

kontakt med språk och undervisning både muntligt och skriftligt (Kere och Finer, 2008, s. 33).  

 

Även Riddick (2010) lyfter fram studier om dyslexi där det har hittats kopplingar mellan 

barns dyslexi och familjehistoria av dyslexi. I studier har det framkommit att cirka 80 procent 

av alla individer med dyslexi har haft åtminstone en nära familjemedlem som har liknande 

svårigheter, dvs. läs- och skrivsvårigheter (s. 13). I tvillingstudier har det också hittats att de 

kognitiva defekterna/bristerna, såsom exempelvis brister på fonologisk utveckling och 

medvetenhet, arbetsminne och rapid naming (se tidigare förklaring), som ligger bakom 

dyslexi kan vara nedärvda (Riddick, 2010, s. 13). Att förskollärare tar reda på barns bakgrund 

och familje-historia har avgörande betydelse för att få bättre förståelse för barn och möjlighet 

att se hela bilden (Riddick, 2010, s. 53).  

 

2.2 Tidig identifiering och eventuella riskfaktorer för dyslexi  
 

I ett flertal studier (Puolakanaho m.fl. 2007, Eklund m.fl. 2013, Bergen m.fl. 2014, Thompson 

m.fl. 2015, Lyytinen m.fl. 2015) om tidiga tecken och riskfaktorer för dyslexi betonas att det 

finns tidiga tecken och vissa riskfaktorer som kan vara till hjälp i att förutsäga barns 

eventuella läs- och skrivsvårigheter senare. I studierna lyftes faktorer som s.k. pre-literacy 
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färdigheter fram, såsom fonologisk medvetenhet, förmåga att kunna namnge bokstäver och 

siffror och ”rapid naming” av bekanta föremål/ting, samt familje-bakgrund av liknande 

svårigheter, även kallat för familjerisk, dvs. att åtminstone en familjemedlem har/hade 

språkliga svårigheter eller diagnos av dyslexi.  

 

Det som tas upp i studier (Puolakanaho m.fl. 2007, Eklund m.fl. 2013, Bergen m.fl. 2014, 

Thompson m.fl. 2015) är att ålder spelar roll i identifiering av läs- och skrivsvårigheter. Det 

vill säga olika faktorer som kan förutsäga eventuella framtida läs- och skrivsvårigheter 

varierar lite mellan olika åldrar, men i varje studie lyfts det fram att tidiga faktorer/tecken kan 

upptäckas och identifieras redan före skolåldern. Det framkom även i studier att familjerisken 

vid dyslexi är en av de viktigaste och starkaste faktorerna, utöver pre-literacyfärdigheter, som 

kan förutsäga förskolebarns eventuella framtida läs- och skrivsvårigheter.  

 

Thomson m.fl. (2015) argumenterar att barns goda motoriska färdigheter och goda förmåga 

att utföra dessa kan vara ”skyddande” faktorer för barn som har svårigheter med pre-

literacyfärdigheter. Eklund m.fl. (2013) påpekar också att faktorer, såsom att engagera och 

uppmuntra barn att delta i olika literacyaktiviteter och i aktiviteter som krävs mycket 

koncentration hos barn, kan fungera som ”skyddande” för barn som eventuellt redan ligger i 

”riskzonen”, dvs. speciellt för barn som visat svårigheter med pre-literacyfärdigheter och har 

familjerisken för läs- och skrivsvårigheter.   

 

Bryant och Bradley upptäckte, till exempel, att barn som är mindre bra på att rimma vid tre 

och fyra års ålder har högre risk att hamna i svårigheter med att lära sig läsa senare (ref. i 

Riddick, 2010, s. 11). Mot detta håll lutar Stackhouse också och anser att barn som antingen 

har svårigheter med att uttala ord utan några fysiska hinder eller svårigheter i fonologisk 

förmåga som gör att de har svårt att urskilja ord i tal eftersom de inte kan urskilja olika ljud, 

har högre risk för att hamna i läs- och skrivsvårigheter (ref. i Riddick, 2010, s. 64).  

 

I olika studier har det också kommit fram att barn med dyslexi ofta har känt redan vid 7 års 

ålder att de har misslyckats i skolan. Detta illustrerar betydelsen av att upptäcka eventuella 

tecken på svårigheter tidigt och identifiera eventuella kognitiva brister som ligger bakom 

dessa. Eftersom det är möjligt att tidigt identifiera de eventuella kognitiva bristerna som kan 

leda till läs- och skrivsvårigheter senare, till exempel när barn börjar utveckla pre-

literacyfärdigheter, såsom muntligt språk, fonologisk medvetenhet och medvetenhet om att 

skrift har mening i förskoleåldern, borde det vara möjligt att tidigt identifiera de barn som 

eventuellt har ökad risk att hamna i läs- och skrivsvårigheter (Riddick, 2010, s. 11).  

 

Fawcett och Nicolson har skapat och utvecklat ett ”early screening test” för barn vilket består 

av 12 delar: Rapid naming (som tidigare beskrivits som att kunna snabbt namnge bekanta 

saker), fonologisk förmåga, ”hållningsstabilitet”(att kunna hålla kroppen i en position, dvs. 

kontrollera kroppen), rim/allitteration, talsekvens, namnge bokstäver och siffror, spatialminne, 

ordförråd, kopiering av olika former och t.ex. placera pärlor på pärlplattan. Det som kan ses i 

den här listan är att den också innehåller finmotoriska delar, såsom kopiering av former och 

placering av pärlor, samt test om s.k. spatialminne som handlar om rumslig förståelse, utöver 

de fonologiska test och arbetsminnetest som kan sägas vara de som vanligast kopplas till 

dyslexi (Fawcett och Nicolson ref. i Riddick, 2010, s. 11-12 och Riddick, 2010, s. 66).  

 

Anledningen till att det här ”early screening testet” tas upp här är att med hjälp av beskrivning 

dess delar kan det ses hur många olika delar och uttrycksformer som kan kopplas till läs- och 

skrivsvårigheter i tidig ålder. I en Brittisk tidskrift skriver Lyon (ref. i Riddick, 2010, s. 12) att 
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utav utredning och utvärdering av barns fonologiska medvetenhet och förmåga att kunna 

rimma och att kunna namnge bokstäver och siffror i förskoleåldern kan det göras förutsägelser 

om barns eventuella läs- och skrivsvårigheter senare, speciellt i samband med eventuell 

familjehistoria av dyslexi (ref. i Riddick, 2010, s. 12). Därigenom påstår Lyon att barn som 

löper risk att hamna i läs- och skrivsvårigheter kan identifieras redan vid 5 års ålder. 

 

2.3 Tidiga tecken, förebyggande och konsekvenser 
 

Ewa Ahrnell anser att det är viktigt att upptäcka eventuella tidiga tecken på dyslexi. De tidiga 

tecknen kan exempelvis vara att barn har svårt att lära sig rim och ramsor, hålla i en penna 

eller skriva sitt namn samt att de inte vill lyssna på högläsning (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 

47). Det som gör upptäckandet svårt är att barn snabbt lär sig att använda olika strategier för 

att dölja sina eventuella svårigheter eftersom de ofta bemöts negativt av omgivningen, t.ex. av 

sina kamrater eller andra. Ahrnell betonar att hjälpen mot svårigheter bör sättas in snabbt och 

effektivt och att möjligheten att barns självförtroende urholkas ska elimineras redan i 

förskoleåldern (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 47). Hon anser även att konsekvenser som kan 

förekomma, om de tidiga läs- och skrivsvårigheterna inte bemöts på rätt sätt, är livslång 

negativ självkänsla och rädsla för att söka till en utbildning eller fortbildning senare i livet 

(ref. i Kere och Finer, 2008, s. 47).  

 

Peter af Trampe, docent i allmän språkvetenskap, såsom Heikki Lyytinen, psykolog (ref. i 

Kere och Finer, 2008, s. 120), anser det samma som Ahrnell och påpekar att det är möjligt att 

mildra effekterna av dyslexi med hjälp av adekvata pedagogiska åtgärder och hjälpmedel 

såsom talsyntes och talböcker redan i förskolan (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 40-41). 

Trampe hävdar att problemet förvärras om det inte åtgärdas. Han säger att gapet mellan andra 

och den med svårigheter så småningom ökas ju mer de andra lär sig (ref. i Kere och Finer, 

2008, s. 40-41). Han lyfter också fram eventuella ”sekundära effekter” såsom sämre 

kunskaper och ordförråd om svårigheter inte kompenseras tidigt, eftersom dessa sker ofta via 

skrift.  

 

Riddick lyfter fram vissa tidiga indikatorer på identifiering av dyslexi som har uppkommit i 

olika intervjuer och livshistoria-granskningar (2010, s. 74). Dessa är: familje-historien om 

liknande svårigheter, försening i talets utveckling eller svårighet med tal utan tydligt fysiskt 

skäl, svårigheter med olika ordningsföljder såsom bokstäver och veckodagar och motoriska 

svårigheter t.ex. med finmotorik och/eller med kontrollering av kropp, såsom svårigheter med 

att klä på sig, knäppa, sparka eller kasta en boll (Riddick, 2010, s. 23). Vidare tas det upp att 

det kan uppkomma svårigheter med att lära sig rimma, problem i korttids/arbetsminne samt 

ointresse hos barn av att identifiera och leka med bokstäver och ord. 

 

2.3.1 Ett exempel på ett interaktivt hjälpmedel  

 

Heikki Lyytinen, och hans medarbetare, har studerat inlärningssvårigheter sedan 80-talet. Han 

argumenterar att det är möjligt att upptäcka barn som är i riskzonen för dyslexi redan två eller 

även tre år innan skolstarten genom att registrera och studera barns EEG 

(Elektroencefalografi)-aktivitet. EEG kan alltså användas för att hitta tecken på lässvårigheter 

i hjärnaktiviteten (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 118, Lyytinen m.fl., 2015). Lyytinen och 

hans medarbetare utvecklade ett interaktivt dataspel (Ekapeli) som kan hjälpa barn med läs- 

och skrivsvårigheter redan innan skolstart. Spelet har skapats i Finland och det utvecklades 

först och främst för att hjälpa finska barn med läsinlärningen men det även finns en 

finlandssvensk (Spel-Ett) och en engelsk (GraphoGame) version av spelet, vilka man kan 
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bekanta sig mer med på Niilo Mäki Instituuttis hemsida 

(http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli).  

 

Först utvecklades spelet för att fungera som forskningsredskap genom att det skulle följa i 

detalj hur barn egentligen lär sig att läsa, men det blev sedan en inlärningshjälp. I spelet lär 

barnet sig hur skrivet och talat språk kopplas ihop från den enklaste nivån, med bokstäver och 

dess ljud, upp till mer en utmanande nivå med olika meningar och dess uttalande. Under 

spelandet anpassas nivån till individen som spelar och själva konstruktionen av spelet är enkel 

och logisk så att barn genast lär sig hur det ska göras (Lyytinen ref. i Kere och Finer, 2008, s. 

121-122). Detta interaktiva dataspel är anpassat för olika åldrar. Det finns gratis och är fritt 

tillgängligt på nätet (Lyytinen ref. i Kere och Finer, 2008, s. 121).  

 

Lyytinen m.fl. (2015, oktober 16) skriver även i sin artikel om detta spel (Graphogame på 

engelska). Tusentals barn, från förskoleålder till grundskolan använder spelet i Finland. 

Lyytinen m.fl. (2015, oktober 16) hävdar och rekommenderar att speciellt barn i riskzonen för 

läs- och skrivsvårigheter torde träna sina färdigheter innan skolan börjar för att undvika ett 

eventuellt gap mellan de som har svårigheter och de som inte har (se även Trampe ref. i Kere 

och Finer, 2008, s. 40-41). Detta gap kan nämligen leda till minskad skolmotivation hos barn 

när/om de känner sig annorlunda eller ”slow learners”.  

 

Det som kan ses som problematiskt med att sätta in adekvata pedagogiska åtgärder och 

hjälpmedel i tidig ålder är skillnaderna i synsätten på politisk och kommunal nivå. Vad 

Ahrnell menar är att frågan ska tas upp på politisk nivå (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 48). 

Det ska frågas: ”Vad gör vår kommun för barn med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter?”. 

Ahrnell påpekar att pedagoger bör få adekvata redskap, t.ex. i form av fortbildning och 

kompetensutveckling, inom området för att få den nödvändiga kunskap och kompetens som 

behövs för att stötta och hjälpa barn med svårigheter (ref. i Kere och Finer, 2008, s. 48, se 

även Trampe ref. i Kere och Finer, 2008, s. 40-41).  

 

2.3.2 Sociala och emotionella konsekvenser 

 

Det finns relativt lite forskning och material om dyslexis sociala och emotionella 

konsekvenser, dvs. om hur det egentligen är att leva med dyslexi (Riddick, 2010, s. 34), men 

ny forskning bedrivs hela tiden. Det finns ändå relativt många studier (Bullock, 1975, 

Warnock, DES 1978, PACFOLD, 2007) om vilka långsiktiga och skadliga socioekonomiska 

konsekvenser, dvs. sociala och ekonomiska problem, kan dyslexi leda till. Dessa 

konsekvenser kan synas både på individens nivå och familjenivå, om dyslexi inte identifieras 

och ”åtgärdas” med lämplig undervisning i tidig ålder (ref. i Riddick, 2010, s.34). Det ska 

dock påpekas att individer med dyslexi inte ska fördömas på så sätt att de inte kan bli 

framgångsrika senare i livet. Det bör även noteras att dyslexi inte alltid ha sådana negativa 

konsekvenser, dvs. man ska inte övergeneralisera (Riddick, 2010, s. 35).   

 

Under de senaste 20 åren har det samlats viktiga bevis om eventuella socioemotionella 

konsekvenser utifrån personliga berättelser och livshistorier. Utöver detta har det publicerats 

av olika utgivare (Osmond, 1993, Van der Stoel, 1990 och Melck, 1986 ref. i Riddick, 2010, 

s. 35) ett flertal samlingar av intervjuer, såsom intervjuer med föräldrar av barn med dyslexi, 

vuxna med dyslexi och till och med barn med dyslexi (Kavanaugh, 1978, ref. i Riddick, 2010, 

s. 35). Med hjälp av dessa intervjusamlingar har man i sin tur fått bättre förståelse för hur det 

egentligen är att leva med dyslexi.  
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Det har hittats många kliniska bevis om att barn med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, har en 

ökad risk att utveckla låg självkänsla och negativ självbild jämfört med andra barn (Riddick, 

2010, s. 40, Lyytinen m.fl., 2015). Individens självkänsla fungerar som ”mätare” för hur 

individens uppfattat själv, s.k. självbild, passar ihop med den ”ideala”-typen av sig själv. 

Självbilden definieras som ett paraplybegrepp som omfattar individens värdering och 

bedömning av sig själv, på kognitiv-, emotionell- och beteendemässig nivå (Riddick, 2010, s. 

36).  

 

Riddick lyfter fram att fler författare (Lawrence, 2006, Vaughn, 2003 ref. i Riddick, 2010, .s 

36) hävdar att det finns ett tydligt samband mellan individens självbild och skolprestation. Det 

argumenteras att individens sämre skolprestation och låga motivation vad gäller skolarbete 

ofta är kopplat till individens negativa självbild och låga självkänsla. Det har också 

argumenterats att individer behöver känna acceptans, kompetens och värde för att utveckla en 

positiv självbild (Riddick, 2010, s. 36). Det som är problematiskt, enligt Riddick (2010, s. 36), 

med granskning av litteratur om relationen mellan självbild-självkänsla och skolprestation är 

att det är oklart vad orsak och verkan är i det här fallet, dvs. om det är sämre skolprestation 

som leder till negativ självbild eller om det är vice versa?  

 

Självkänsla står i förhållande till egenskaper och prestationer som en individ värdesätter och 

som uppfattas som positiva (Riddick, 2010, s. 37). Eftersom literacy och språk är avgörande 

för lärande i skolan, och svårt att undkomma, är det inte överraskande att självkänsla hos 

individer med dyslexi ställs på prov i förskolan och skolan, och att den kan urholkas (Riddick, 

2010, s. 37). Battle anser att så snart som individens ”nivå av självkänsla” är väl etablerad blir 

den svår att ändras (ref. i Riddick, 2010, s. 38). Den förblir även relativt stabil över tid med 

viss fluktuering omkring en typisk nivå för en viss individ, dvs. den är föränderlig inom 

individens ”grundramar” som utvecklats tidigare (Riddick, 2010, s. 38). 

 

Anledningen till att oroa sig för barn med låg självkänsla är att den kan påverka barns 

motivation och målsättning negativt, samt för att mycket låg självkänsla är förknippat med 

avsevärt högre risk för ångest och depression senare i livet (Riddick, 2010, s. 38). Riddick 

påstår att vilken som helst är debatten om utvärdering av barns självkänsla, dvs. om man ska 

utvärdera barns självkänsla och hur man ska göra detta, finns det en gemensam 

överenskommelse om vissa karakteristiska beteende(mönster) av både barn med låg 

självkänsla och barn med hög självkänsla (2010, s. 39).  

 

Barn med hög självkänsla tenderar att visa mer tillit till sin egen förmåga och kompetens och 

de brukar mer frivilligt ge svar på uppkommande frågor samt prova på nya saker och ting. 

Barn med låg självkänsla däremot visar mindre tillit till sin egen förmåga och kompetens, ger 

gärna upp och visar rädsla för att prova på nya saker och ting eller undviker dessa situationer 

(Riddick, 2010, s. 39). En avgörande skillnad är att barn med hög självkänsla generellt 

förväntar sig att lyckas medan barn med låg självkänsla generellt förväntar sig att inte lyckas 

(Riddick, 2010, s. 39).  

 

Det finns fler forskare (Lawrence 2006, Rix m.fl. 2006, Singer 2005, Gurney 1988, Burns 

1982 ref. i Riddick, 2010, s. 42) som hävdar att det finns tydliga bevis för att barns självbild 

som ”lärjunge” är starkt påverkad av den feedback barn får från sina lärare. Riddick 

argumenterar att barn som har identifierats och tidigt getts det stöd och den hjälp de behöver, 

exempelvis extra lässtöd och stöd på social nivå, har större sannolikhet att utveckla bättre 

literacyfärdigheter och mekanismer att klara sig och de därigenom varken jämför sig själva 

ogynnsamt med andra barn eller dra till sig negativ feedback från sina lärare (2010, s. 43).  
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I sin 20 år långa uppföljningsstudie följer och studerar Raskind m.fl. studenter med 

inlärningssvårigheter. I studien framkommer att faktorer relaterad till hur barn och vuxna 

hanterar sina svårigheter som är relaterade till dyslexi var bättre faktorer för att förutsäga 

eventuell långsiktig lycka och välmående än faktorer såsom akademisk prestation, 

socioekonomisk status och IQ (ref. i Riddick, 2010, s. 44). Dessa s.k. positiva faktorer, kallas 

även för ”succé egenskaper”,  innebär självmedvetenhet, pro-aktivitet, målmedvetenhet, 

”målsättnings förmåga”, existens och användning av effektivt stödsystem samt emotionell 

stabilitet (ref. i Riddick, 2010, s. 44). På grund av denna studie Raskind m.fl. såsom även 

Lawrence anser att ett tillvägagångssätt som endast grundar sig i att förbättra 

literacyfärdigheter är kanske inte det lämpligaste och tillräckligt (ref. i Riddick, 2010, s. 45). 

De lyfter även fram att vissa barn kan behöva hjälp till att utveckla dessa ”succé egenskaper”. 

Det framkommer dock inte hur man kan hjälpa till barn att utveckla dessa egenskaper.  

 

Det har framkommit i ett flertal studier (PACFOLD 2007, Sanson 2006 ref. i Riddick, 2010, 

s. 49) att barn med läs- och skrivsvårigheter generellt har, utöver låg självkänsla, större 

sannolikhet att ha beteende och/eller emotionella svårigheter. Det bör dock noteras att inte 

alla barn med dyslexi har dessa. Det ska även noteras att former av eventuella framkommande 

beteende och emotionella svårigheter, s.k. sekundära problem, varierar mycket mellan 

varandra (Riddick, 2010, s. 50-51). De kan uppvisas hos barn i former såsom passivitet, 

ointresse för saker och ting, rastlöshet, frustration och utagerande. De kan även uppvisas på så 

sätt att barn beter sig mycket bra och kan hålla sig tyst och still, samt genom att barn visar 

vara introverta. Barn med dyslexi anses även ha hög nivå av ångest för att delta och utföra 

olika literacy- och aritmetiska aktiviteter (Riddick, 2010, s. 50-51).  

 

Hales hävdar att eventuella socioemotionella konsekvenser av dyslexi inte bör undervärderas 

(ref. i Riddick, 2010, s. 51). Han påpekar att det skulle vara naivt att tänka sig att det finns en 

specifik ”dyslexi personlighet” men han argumenterar att forskning om socioemotionella 

konsekvenser kan ge vissa indikatorer på hur individer med dyslexi utvecklas över tid och 

rum (ref. i Riddick, 2010, s. 51). I forskning har även visats att mycket hög ångest försvagar 

individers prestation och att speciellt arbetsminne är påverkat av eventuell ångest (Riddick, 

2010, s. 51). Såsom redan tidigare påpekats har barn med dyslexi mer begränsat arbetsminne 

än andra och en eventuell ångest kan därigenom ytterligare försvaga deras prestation. Det 

anses även att det gynnar speciellt barn med inlärningssvårigheter att de ges uppmuntrande 

feedback som i sin tur får dem känna sig kunnig och glad. Vidare sägs det att enkla strategier 

för att öka denna positiva känsla skulle vara gynnande för barn och framgångsrikt att 

användas i olika undervisnings tillfälle (Riddick, 2010, s. 51).  

 

2.4 Pedagogisk utmaning 
 

Claes Nilholm anser barns eventuella svårigheter som en pedagogisk utmaning, och att arbetet 

med barn med svårigheter är en av de viktigaste uppgifterna som förskolan och skolan har 

(2012, s. 11). Nilholm påpekar att det inte kan accepteras att barn med eventuella svårigheter 

känner sig omotiverade och misslyckade för att de inte trivs och/eller ”passar” in i miljön och 

de därmed får mycket negativa erfarenheter av förskolan och skolan (2012, s. 11). För att 

undvika sådana negativa upplevelser och erfarenheter samt för att uppnå läroplanens mål att 

lägga grunden för barns livslånga lärande är förebyggande arbete mycket viktigt. Mycket av 

(förs-)lärares arbete är generellt förebyggande i förskolan och skolan och därför angår det 

specialpedagogiska området alla lärare (Nilholm, 2012, s. 12-13).  
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2.4.1 Förebyggande arbete enligt Nilholm 

 

Nilholm lyfter fram två olika sätt av förebyggande arbete. I det första fokuseras på hur själva 

verksamheten har lagts upp och hur man skulle kunna stödja de barn som kan ligga i 

riskzonen för att hamna i svårigheter på ett sätt att ingen pekas ut (Nilholm, 2012, s. 12, se 

även kritiskt perspektiv i Nilholm, 2007, s. 39). Nilholm menar att verksamheten ska hålla 

hög kvalité genom att barnen erbjuds goda möjligheter för lärande. I det andra sättet hävdas 

att (förskol-)lärare tidigt upptäcker det som kan uppfattas som brister eller problem hos barn. 

Därigenom försöks dessa brister eller problem kompenseras och åtgärdas för att undvika att 

de utvecklas till ännu större problem (Nilholm, 2012, s. 13, se även kompensatoriskt 

perspektiv i Nilholm, 2007, s. 11). Detta innebär dock att barn testas för störningar, såsom 

t.ex. ADHD eller språkstörningar, för att kunna identifiera de barn som eventuellt har problem 

eller ligger i riskzonen att få dem. Nilholm ser detta sättet som mer åtgärdande arbete och 

anser att risken med sådant arbete kan vara att barn kategoriseras som avvikande från andra 

barn redan i tidig ålder (2012, s. 13). Han påpekar dock att fördelen med detta sätt är att det 

synliggörs barnets eventuella svårigheter och att det utförs lämpliga åtgärder (Nilholm, 2012, 

s. 13).  

 

I forskning har det visats att förmågan att uppnå gott läsflyt och att avkoda skriftspråk är 

mycket beroende av de tidiga upplevelser och erfarenheter som barn tillåts att göra inom 

området (Nilholm, 2012, s. 13). Därigenom syftas med förebyggande arbete till att alla barn 

ska få goda möjligheter att bli förberedda att uppnå de framtida läsmål som eventuellt har 

formulerats i kursplanerna. Nilholm påpekar även att i forskning har det visats att förskolan, 

såsom också skolan, lägger oftast orsaken till svårigheter hos barn och/eller deras hemmiljö 

(2012, s. 13). Han lyfter fram ett systemperspektiv där barns eventuella svårigheter däremot 

analyseras som en slags relation mellan individen och den miljön som individen har omkring 

sig. Nilholm tar (2012, s. 13-14) upp Vellutinos tankar kring förebyggandet: 

 
Den elev som inte mött ett gott förebyggande arbete i form av att få närma sig skriftspråket i förskolan 

och att erhålla en didaktiskt välfungerande undervisning och/eller inte får rätt stöd när svårigheter 

uppstår, kommer att få bestående svårigheter. Sådana svårigheter kan så småningom komma att 

uppfattas som en del av eleven, t.ex. i form av dyslexidiagnos, när det i själva verket är förskolan och 

skolan som inte lyckats med sin uppgift (Vellutino m.fl., 2004). 

 

2.5 Perspektiv på specialpedagogik  

 

Vad är ett perspektiv? Vad menas med specialpedagogik? När det talas om specialpedagogik 

bör det börjas med att definiera vad en pedagogik är för någonting. Nilholm beskriver 

pedagogik som ett undervisningssätt eller en verksamhetsform och då kan det sägas att 

specialpedagogik betyder speciella undervisningssätt eller speciella verksamhetsformer (2007. 

s. 13-14). Det kan även sägas att specialpedagogiken har både en negativ och en positiv sida. 

Utifrån den negativa sidan har specialpedagogiken setts som ett svar på att den vanliga 

undervisningen eller verksamheten inte passade för alla barn. Det ”onormala” särskiljs från de 

andra. Detta särskiljande och nedvärdering av olika grupper av barn kan sägas vara en grund 

för stark kritik av den specialpedagogiska verksamheten i historien (Nilholm, 2007, s. 13-14). 

Utifrån den positiva sidan däremot har definiering av olika grupper setts som en möjlighet att 

erbjuda mer resurser och speciella arrangemang för att ge det stöd som dessa grupper kan ha 

behov av (Nilholm, 2007, s. 13-14).  

 

När det talas om ett perspektiv menas det, enligt Nilholm, att man alltid har några 

utgångspunkter och föreställningar i sitt beskrivande och berättande om vissa skeenden och 
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ting, dvs. det är nästan omöjligt att ge uttryck för olika fenomen på ett neutralt sätt (2007, s. 

16-17). Det finns alltid olika sätt att se på saker och ting. I det här fallet menas det att ett 

perspektiv på specialpedagogik är en föreställning eller en teori om specialpedagogik. 

Nilholm betonar att det är viktigt att förstå att sammanhanget där perspektivet uppstår har en 

avgörande betydelse (2007, s. 19). Ett perspektiv kan användas i ett sammanhang och ett 

annat perspektiv i annat sammanhang. Olika perspektiv utvecklas i specifika sociokulturella 

sammanhang, och de ”finns” i första hand i interaktion mellan människor. Därigenom är det 

viktigt att knyta perspektiven till det sammanhang där de utvecklas och används (Nilholm, 

2007, s. 19-20).  

 

2.5.1 Det kompensatoriska perspektivet 

 

Den grundläggande tanken i det kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik är att 

kompensera eventuella brister hos individer (Nilholm, 2007, s. 11, se även Nilholm, 2012, s. 

13). Det kan sägas att den positiva sidan av specialpedagogiken, dvs. att de särskilda 

grupperna ges extra resurser och att det arrangeras anpassade verksamheter för dem, fungerar 

som utgångspunkt i det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007, s. 14). För att kunna 

kompensera de eventuella bristerna hos individerna identifieras det olika typer av 

problemgrupper och sökes efter de grundläggande, först och främst psykologiska och 

neurologiska, processer som i sin tur kan bidra till förståelsen av de problem som uppvisas 

hos de särskilda grupperna (Nilholm, 2007, s. 25). Det vill säga det sökes förklaringar till de 

uppvisade bristerna hos individerna. Det föreslås därefter olika metoder och åtgärder för att 

kompensera de uppvisade problemen. Till exempel, när en (förskol-)lärare möjligtvis 

upptäcker svårigheter hos barn försöker den hitta förklaringar till dessa och därefter 

kompensera och åtgärda dessa exempelvis genom att skapa aktiviteter där barn kan öva det 

som verkar vara svårt. 

 

Ahlberg tar upp det kompensatoriska perspektivet, och beskriver ett liknande perspektiv kallat 

för individperspektiv (2013, s. 42), och kritiserar att i Nilholms beskrivning av perspektivet 

synliggörs inte aspekter som föräldrars utbildningsnivå, social bakgrund, kön och etnisk 

tillhörighet, vilka har visat sig att ha stor betydelse för hur barns/elevers skolgång gestaltar sig 

(2013, s. 50). Hon argumenterar därigenom att stora grupper av individer i behov av en 

kompensatorisk verksamhet i (för-)skolan uppmärksammas inte. Hon lyfter även fram att ett 

kompensatoriskt perspektiv i praktiken nödvändigtvis inte betyder ett utpekande av enskilda 

individer, utan i stället kan det tänkas att det skapas solidaritet mellan individer, t.ex. genom 

en kompensatorisk anpassning av miljöer utifrån tanken om social rättvisa och likvärdighet 

(Ahlberg, 2013, s. 50). Ett exempel som hon tar upp är att barn/elev med läs- och 

skrivsvårigheter ska erbjudas kompensatoriska hjälpmedel som talböcker och datorer med 

program i som kan stödja vid läsinlärningen (Ahlberg, 2013, s. 51). 

 

Pedagogiska implikationer, som Nilholm tar upp, inom kompensatorisk perspektiv, och i 

fallet med läsproblem, är att barns medvetenhet om språkets uppbyggnad ska ökas, dvs. att 

lära barn att reflektera över språket. Detta kan exempelvis göras genom att lära barn att dela 

upp ett talflöde i ord, dela upp orden i stavelser, skilja mellan långa och korta ord samt dela 

upp ord i ljud, dvs. leka med ord och ljud för att förbättra barns fonologiska medvetenhet 

vilket i sin tur underlättar och förbättrar deras läslärande (Nilholm, 2007, s. 34-35).  
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2.5.2 Det kritiska perspektivet 

 

Det som har varit delvis utgångspunkt i det kritiska perspektivet är kritik av det 

kompensatoriska perspektivet och av den iden att specialpedagogikens funktion är att 

kompensera eventuella problem/brister hos individer (Nilholm, 2007, s. 11). Det kan även 

sägas att den negativa sidan av specialpedagogiken, dvs. att urskilja och definiera barn som 

”onormala”, är en grundläggande problematisering inom det kritiska perspektivet (Nilholm, 

2007, s. 14). De kompensatoriska grundtankarna, i vilka t.ex. skolmisslyckande ses beroende 

av brister hos barn, började alltså ifrågasättas och hävdas att orsaken till skolmisslyckande bör 

sökas i stället utanför barnet (Nilholm, 2007, s. 38-39). Inom det kritiska perspektivet hävdas 

att (för-)skolan bör erbjuda en god och rik verksamhet som tas hänsyn till den mångfald som 

barnen eventuellt representerar (Nilholm, 2008, s. 39, se även Nilholm, 2012, s. 12).  

 

I det kritiska perspektivet kritiseras även ”diagnostiseringens” objektivitet och användbarhet, 

dvs. det har ställts kritik mot kategorisering av barn, vilket görs i det kompensatoriska 

perspektivet, eftersom det inte är klart hur kategoriseringen hjälper till och underlättar för den 

verksamma pedagogen (Nilholm, 2007, s. 38-39). Nilholm skriver också att enligt Thomas 

Skrtic har ”diagnostisering” en negativ inverkan för individer/barn men en positiv inverkan, 

fördel, för det fasta skolsystemet som inte ”behöver” ändras och/eller förbättra sitt sätt att 

fungera för att bristerna hos barn ses som orsak till skolmisslyckanden (ref. i Nilholm, 2007, 

s. 39).  

 

2.5.2.1 Framväxt av ett kritiskt perspektiv 

 

Kring 70- och 80-talet framkom det nya vetenskapliga synsätt vilka påverkade det 

specialpedagogiska perspektivet och bidrog, dvs. var en viktig faktor, till framväxten av det 

kritiska perspektivet (Nilhom, 2007, s. 40-41). Det som exempelvis Paul Feuerabendt hävdade 

var att kunskapen bör ses som beroende av det sociala sammanhanget i vilket den skapas och 

utvecklas (ref. i Nilholm, 2007, s. 40-41). Idén om att den sociala verkligheten kan avbildas 

bara på ett entydigt sätt började ifrågasättas och överges (Skrtic ref. i Nilholm, 2007, s. 40-

41).  

 

Skrtic betonade att ett entydigt synsätt, dvs. den traditionella enighets objektivism, på den 

sociala världen bör överges. Han hävdade även att kunskapen bör relateras till våra idéer och 

uppfattningar om hur samhället bör vara beskaffat. En verksamhet, som exempelvis 

specialpedagogik, ska därigenom ställs mot våra uppfattningar om vad som skulle vara 

politiskt och moraliskt riktigt (ref. i Nilholm, 2007, s. 42). Skrtics hypotes om ”en kris” i den 

moderna kunskapstraditionen, dvs. problematiseringen av den traditionella kunskapssynen, 

lägger grunden till dekonstruktionen av specialpedagogiken. Detta åstadkommer därigenom 

också en kris i de professionellas, exempelvis (förskol-)lärares, kunskap samt i de 

professionellas organisationer, såsom i förskolan och skolan (ref. i Nilholm, 2007, s. 43).  

 

Det som kan ses som en annan faktor i framväxten av det kritiska perspektivet är 

identitetspolitik. Identitetspolitik handlar om politik där det centrala blir att kräva individers 

ökade rättigheter och förbättra de socioekonomiska situationer samt att arbeta för förändring 

av uppfattningen om vem man är, om identitet, både hos olika grupperna själva och i 

omvärlden (Nilholm, 2007, s. 43). Det som ses som utgångspunkt i identitetspolitik är de 

skillnaderna som i själva verket finns i ett socialt sammanhang. Inom ramen för ett visst 

socialt sammanhang försöker man förändra betydelsen av en viss skillnad (Nilholm, 2007, s. 

44). Identitetspolitiken har även starkt påverkat förståelsen av det specialpedagogiska området 
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eftersom den har kommit att få en stor inverkan för förståelsen av handikapp och 

funktionsnedsättningar. De nya sätt att tala om funktionsnedsättningar, som skapats inom den 

identitetspolitiska ramen, har påverkat det kritiska perspektivet. Det vill säga samhällets 

grundläggande dikotomier har ifrågasätts och problematiserats (Nilholm, 2007, s. 44-45).  

 

Nilholm hävdar att både en vetenskapskritik, dvs. framväxten av nya vetenskapliga synsätt, 

och framväxten av en identitetspolitik är viktiga grund faktorer för uppkomsten av det kritiska 

perspektivet (2007, s. 47). Dessa faktorer är även viktiga för uppkomsten av den kritik av 

normaliteten som norm, vilket problematiseras i det kritiska perspektivet. I slutet av 1900-

talet växte det fram normalitetsbegrepp, vilket betydde icke-avvikande från en ”prototyp”, 

enligt Lennard J. Davis, där den funktionshindrade kroppen tycktes vara som avvikande och 

perfektionen som möjlighet (ref. i Nilholm, 2007, s. 48). Det som bör noteras är att det som 

kan anses vara normalt och/eller perfekt varierar ju från ett sociokulturellt sammanhang till ett 

annat.  

 

Den tredje faktorn som kan sägas ligga bakom framväxten av ett kritiskt perspektiv är iden 

om en skola för alla barn. Denna iden har haft stor verkan på olika diskussioner om hur 

skolan bör organiseras. Man kan se grundskolan som en konkretisering av iden om en skola 

för alla (Nilholm, 2007, s. 50). Det hur begreppet en skola för alla tolkas kan variera mycket, 

dvs. det kan tolkas på olika sätt beroende av tillfället och sammanhanget, men det som hela 

tiden varit tydligt är att det är mycket svårt att hävda att skolan skulle ha varit och skulle vara 

till för alla barn. Ett uppenbart exempel om detta, enligt Areschoug, är att de 

utvecklingsstörda barnen hölls länge utanför det obligatoriska skolsystemet (ref. i Nilholm, 

2007, s. 50). 

 

Ahlberg kritiserar det kritiska perspektivets kraftfulla fokusering på retoriska och politiska 

aspekter av utbildningen, som framförs utifrån Skrtics organisationsteoretiska synsätt, vilket 

medför att perspektivet behandlar mycket ett teoretiskt plan och det kan därigenom vara svårt 

att översätta och genomföra i praktiken (2013, s. 51). Ahlberg beskriver dock ett liknande 

perspektiv, kallat för organisations- och systemperspektiv, i vilket fokuseras på att söka 

förklaringar till skolproblem hos skolan som organisation och verksamhet (2013, s. 44). Hon 

lyfter även fram Skrtics problematisering av utbildningsystemets ineffektivitet på byråkratisk 

nivå, vilket hämmar uppbyggnad av skolans verksamhet, eftersom det i stor mån finns 

fastställda byråkratiska regler och tillvägagångssätt vilka skolan bör följa (Ahlberg, 2013, s. 

45).   

 

En arbetsmodell som kan sägas utgöra en kompromiss mellan ett kompensatoriskt och ett 

kritiskt perspektiv har spridit sig i svensk specialpedagogik. I denna modell betonas det att 

skolproblem bör identifieras och studeras på olika nivåer såsom individ-, grupp- och 

organisationsnivå (Nilholm, 2007, s. 57). Det kan också talas om olika typer av 

hybridiseringar (blandningar) av de båda perspektiven där en tonvikt ligger i ett av de 

perspektiven och det lutas mer åt detta, men att det ändå finns vissa delar av det andra 

perspektivet (Nilholm, 2007, s. 58), dvs. att båda perspektiven blandas och används parallellt. 

Ahlberg tar upp ett relationellt perspektiv i vilket studeras just relationer och samspel mellan 

dessa nivåer individ, grupp, skola och samhälle (2013, s. 48). I detta perspektiv sökes 

förklaringar till skolproblem i mötet mellan individen och den omgivande miljön.  
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2.5.3 Dilemmaperspektivet 

 

Det som kan sägas vara den största skillnaden mellan dilemmaperspektivet och de två andra 

som nämns ovan är att i dilemmaperspektivet är man mer intresserad av att studera de olika 

perspektiv som eventuellt läggs på problemet, dvs. hur olika människor identifierar olika 

problem och hur de därigenom försöker lösa dem (Nilholm, 2007, s. 58). Begreppet dilemma 

innebär att det inte finns enkla lösningar exempelvis när det gäller hur utbildningssystemet 

ska behandla barns olikheter. Det blir viktigt att utforska de sociokulturella sammanhang där 

problemen identifieras och hanteras, samt att studera vilka föreställningar och uppfattningar 

olika människor har om problemen och vem som är den som har makt att definiera dem 

(Nilholm, 2007, s. 58). Inom dilemmaperspektivet finns det alltså inga tydliga och enkla svar 

på hur en specialpedagogisk verksamhet och arbete ska utformas. 

 

2.5.3.1 Framväxt av ett dilemmaperspektiv 

 

Nilholm (2007, s. 61) hävdar att dilemmaperspektivet har till stora delar framvuxit i en kritik 

av det kritiska perspektivet, vilket främst har uttryckts och diskuterats av Dyson och Millward 

(Clark, Dyson och Millward 1998 och Dyson och Millward 2000 ref. i Nilholm, 2007, s. 61). 

Enligt Clark, Dyson och Millward (1998) är ett centralt dilemma i ett utbildningssystem att 

alla barn i stort sett ska ges liknande kunskaper och färdigheter men samtidigt bör barns 

olikheter tas hänsyn till genom att anpassa utbildningssystemet till deras olikheter/behov (ref. 

i Nilholm, 2007, s. 62). Det blir alltså en spänning mellan det gemensamma och en eventuell 

anpassning till barns olikhet/behov. Detta kan sägas vara ett stort dilemma för den verksamma 

pedagogen.  

 

Clark m.fl. (1998) kritiserar det kritiska perspektivet. De påstår att den kraftiga fokuseringen 

på s.k. dekonstruktion av specialpedagogiken och på utvecklandet av inkluderande praktiker, 

såsom det utförs och hävdas i det kritiska perspektivet, har främst orsakat mer eller mindre 

fastställa ideala för pedagogiska verksamheter som anses vara de sanna oberoende av tid och 

rum samt av empiriska upptäckter (ref. i Nilholm, 2007, s. 64). Det som Clark m.fl. (1998) 

hävdar alltså är att inom utbildningssystem bör tas ställning till dilemman där olika 

”goda/bra” värderingar och/eller olika dimensioner av samma värdering motställs till varandra 

eftersom utbildningssystemet alltid ska ha en konkret form. Det vill säga det får inte utgöras 

idealtyper som eventuellt realiserar universella världen (ref. i Nilholm, 2007, s. 65).   

 

2.5.3.2 Tre dilemman i det kompensatoriska perspektivet 

 

Nilholm lyfter fram tre problematiska aspekter, som kritiseras i dilemmaperspektivet, av det 

kompensatoriska perspektivet (2007, s. 68), vilka utgör dilemman inom pedagogisk 

verksamhet och arbete. De tre framlyfta dilemman är 1) individ kontra kategori, 2) brist 

kontra olikhet och 3) kompensation kontra deltagande. Det första handlar om att det är svårt 

att avgöra vilka kategorier som ska användas i förhållande till de barn som hanteras i ett 

utbildningsystem. Det som tas ofta upp i detta sammanhang är att barn bör bemötas utan att de 

kategoriseras på något sätt, dvs. individuellt. Samtidigt sker det ändå en omfattande 

kategorisering av barn i verksamheten, i det vardagliga arbetet och på administrativ nivå 

(Nilholm, 2007, s. 68). Detta sker både medvetet och omedvetet.  

 

När det gäller problematisering av kategorisering av barn kan det tas upp att det kan bli 

oerhört många barn som definieras som avvikande. Diagnosens/kategoriseringens betydelse 

som ”stämplande” kan därigenom marginaliseras (Nilholm, 2007, s. 68-69), dvs. hela 



20 

 

bakomliggande meningen i att kategorisera kan ”förloras”. Vidare kan det tas upp att det är 

oklart vilken hjälp är kategorisering till i det pedagogiska sammanhanget förutom den inblick 

som i en beskrivning av enskilda individer ges, vilket eventuellt utförs när individerna 

kategoriseras. Till sist kan det även problematiserats om det med hjälp av en specifik diagnos 

ges någon ytterligare vägledning för eventuella pedagogiska åtgärder utöver den som ges i 

beskrivningen av enskilda individer (Nilholm, 2007, s. 70). Det problematiseras alltså om 

exempelvis en (förskol-)lärare har något nytta av kategorisering eller ”diagnostisering” av 

barn.  

 

Det andra dilemmat som problematiseras gäller hur barns olikheter ses, dvs. beskrivs de barn 

som anses vara i behov av särskilt stöd som olika eller som bristfälliga (Nilholm, 2007, s. 71). 

Det som både i det kritiska perspektivet och i dilemmaperspektivet hävdas är att barn ska ses 

som olika och att olikheter ska ses som resurser, i stället för brister. I det konkreta 

utbildningssystemet värderas dock vissa förmågor och beteende. Det är därigenom mycket 

svårt att tänka sig en (för-)skola där barns olikheter inte skulle värderas på något sätt 

(Nilholm, 2007, s. 71). Hur ser (förskol-)lärare på barn i särskilt behov, som olika eller 

bristfälliga? Vidare kan frågas: Om det är möjligt att skapa och upprätthålla ”en neutral” 

verksamhet i vilken inget av barnen värderas på något sätt? 

 

Det sista dilemmat som problematiseras rör om eventuella brister hos individen ska 

kompenseras och åtgärdas eller om den miljön/verksamheten som individen befinner sig i ska 

förändras och anpassas till den olikhet och det behov som individen visar (Nilholm, 2007, s. 

72). Detta dilemma kan ses i den svenska skolpolitiken där exempelvis i vissa sammanhang 

kan utbildningsretoriken utgå från deltagande och inkludering som en generell värde samtidigt 

som lagar och förordningar kan tillåta olika typer av kompensatoriska lösningar såsom 

specialskola och särskola (Nilholm, 2007, s. 72). Det kan anses vara en självklarhet att miljön 

ska anpassas utifrån barns behov/olikhet, men det samtidigt görs olika kompensatoriska val 

utifrån de problem som barn uppvisar. Frågeställningen som kan framkomma hos den 

verksamma pedagogen inom detta dilemma är: Ska man kompensera eventuella brister hos 

barn eller ska man anpassa miljön utifrån barns behov/olikhet och hur gör man detta? Att hitta 

en balans mellan dessa två kan vara problematiskt.  

 

2.5.3.3 Förskolan och skolan är en del av samhället 

 

Nilholm argumenterar att politisk kontext och mikropolitik är viktiga faktorer ur ett 

dilemmaperspektiv (2007, s. 77). Dyson och Millward betonar att det är viktigt att studera den 

politiska kontexten/sammanhanget som är en förutsättning också för (för-)skolans verksamhet 

(ref. i Nilholm, 2007, s. 78). Den politiska kontexten påverkar alltså (för-)skolans verksamhet 

och de möjligheter som (för-)skolan ens har. Det som Dyson och Millward påpekar även är att 

det är viktigt att se (för-)skolors liv som en form av mikropolitik, dvs. se och förstå att det 

finns olika grupper som har olika intressen och driver olika ideologier i (för-)skolan (ref. i 

Nilholm, 2007, s. 78). Det som man vill framhålla inom dilemmaperspektivet är just 

solidaritet med de olika uppfattningar/föreställningar som olika människor har och med deras 

sätt att utrycka dessa (Nilholm, 2007, s. 78). Det som kan uppfattas, utifrån Nilholms tankar, 

är att det är viktigt att lyfta problematiken fram på politisk nivå, och uppfatta (för-)skolan som 

en del av detta eftersom makten att bestämma över verksamheten i förskolan och skolan 

ligger på politisk nivå.  

 

Nilholm poängterar även att det är viktigt att ta hänsyn till det sociokulturella sammanhanget 

där människor agerar sig i för att det skulle vara möjligt att förstå hur olika problem kan 
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uppstå i dessa sammanhang (2007, s. 82). Om man utgår från tanken att det är i möten mellan 

människor, på olika nivåer, där arbetet med barns olikheter får sin konkreta form, blir det 

avgörande att fråga vems perspektiv är den som blir giltigt. Nilholm säger att det som 

människor har för syn på demokrati, vilket kan variera mycket förstås, påverkar synen på vem 

som bör bestämma över t.ex. specialpedagogiken (2007, s. 82). Vad är den demokratiska 

synen som förskolan, och pedagoger, vill sträva efter och förmedla? De grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på kan tolkas på olika sätt och det 

kan därigenom bli svårt och problematiskt att sträva efter och förmedla dessa.  

 

Ahlberg lyfter fram ett perspektiv med i viss mån liknande inslag, som Nilholm beskriver 

ovan, i vilket betonas att förklaringar till skolproblem ska sökas hos samhälleliga strukturer 

och maktförhållanden (2013, s. 46). I detta perspektiv är utgångspunkten relationen mellan 

skola och samhälle och det sociokulturella sammanhang i vilket individen befinner sig 

(Ahlberg, 2013, s. 47). Hon påpekar att skolan är beroende av samhällets ideologiska och 

politiska ställningstaganden, och att det är skolan och samhällsstrukturen som ska anpassas 

och förändras, inte individen (Ahlberg, 2013, s. 47).  

 

Det som kan ses som styrka i dilemmaperspektivet kan också ses som dess svaghet. 

Perspektivet kan anses vara oklart och relativistiskt för att perspektivet har så öppen hållning 

för komplexitet och dilemman (Nilholm, 2007, s. 86). Frågan som kan förekomma är: ”Hur 

vet man vilken sida av dikotomierna individ/kategori, brist/olikhet eller 

kompensation/deltagande som ska betonas i ett visst sammanhang?” Nilholm argumenterar att 

en rimlig utgångspunkt kan vara nog att det visas solidaritet till de människor som eventuellt 

studeras och involveras (2007, s. 86), dvs. till de som det gäller. Han betonar att har man sin 

utgångspunkt i att bidra till varje barns bästa, till de som har behov av särskilt stöd och de som 

inte har det, och förmåga att se den större bilden som (för-)skolan är en del av, dvs. del av 

samhällets politiska kontext, kan man inte gå helt fel (Nilhom, 2007, s. 86).  
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3. Syfte och frågeställningar  
 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter 

förskollärare respektive förskollärarstudenter har av barns läs- och skrivsvårigheter i 

förskoleåldern. I studien undersöks även hur förskollärare respektive förskollärarstudenter 

resonerar kring förebyggandet mot barns läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder och på vilket 

sätt de anser att detta förebyggande arbete kan utformas. 

 

 

Frågeställningar:  

 

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har förskollärare och förskollärarstudenter av 

barns läs- och skrivsvårigheter i förskolan? 

- Hur resonerar förskollärare och förskollärarstudenter kring förebyggandet mot barns 

läs- och skrivsvårigheter i förskolan? 

- Hur kan det förebyggandet arbetet utformas enligt förskollärare respektive 

förskollärarstudenter? 

- Vad kan barns tidiga läs- och skrivsvårigheter ha för konsekvenser enligt förskollärare 

och förskollärarstudenter?  
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4. Metod  
 

4.1 Metod för datainsamling 
 

I studien har det valts att använda kvalitativa samtalsintervjuer som datainsamlings metod. I 

kvalitativa intervjuer ställs relativt enkla och raka frågor och på dessa frågor får man i sin tur 

mångsidiga och innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). I intervjun försöker intervjuaren ta 

reda på och få förståelse för intervjupersonens tankar och känslor. Intervjuaren försöker även 

få inblick om vilka erfarenheter intervjupersonen har samt hur hens föreställningsvärld ser ut 

(Trost, 2010, s. 43-44). Enligt Trost kan det också användas term fokusintervju, som kan 

fungera synonymt med kvalitativ intervju, där man har ett fokus eller tema i intervjun, dvs. 

intervjun är strukturerad och den handlar om ett visst tema (2010, s. 43).  

 

I samtalsintervjuundersökning förs ett interaktivt samtal mellan forskaren och 

intervjupersonerna. Det finns färdiga frågor och/eller teman som man utgå ifrån men beroende 

på hur samtalet utvecklar sig så kommer frågornas ordningsföljd, formulering och ibland även 

innehållet variera mellan intervjuerna (Esaiasson, 2012, s. 228-229). Syftet med 

samtalsintervjuundersökningar är oftast att man försöker kartlägga människors uppfattningar 

på ett visst område för att man möjligen därigenom kan utveckla begrepp och definiera 

kategorier. Det kan också handla om att forskaren/intervjuaren försöker gå djupare och få 

förståelse för människors tankar och känslor (Esaiasson, 2012, s. 228-229). Det är inte själva 

svarpersoner som står i centrum utan de olika uppfattningar och föreställningar samt 

tankekategorier som personerna ger uttryck för. Samtalsintervjuundersökningar ger stort 

utrymme för interaktion, för samspel, mellan intervjupersoner och forskaren (Esaiasson, 2012, 

s. 251). Den är därigenom en flexibel och i sin tur givande datainsamlingsmetod.  

 

4.2 Urval  
 

Samtalsintervjuer av respondentkaraktär, alltså en undersökning där fokuseras på 

svarpersoners åsikter och tankar, bygger inte på källkritik, dvs. man försöker inte systematisk 

värdera sanningshalten eller bedöma trovärdigheten (Esaiasson, 2012, s. 278), utan det snarare 

är människors uppfattningar och föreställningar man vill komma åt. Grant McCracken (1988) 

nämner tre allmänna råd för val av intervjupersonerna (ref. i Esaiasson, 2012, s. 259). Det 

första är att det ska väljas främlingar för att hålla vetenskaplig distans till personer. Den andra 

är att det ska intervjuas ett litet antal personer och avsluta intervjuandet när det inte 

framkommer mer nya relevanta aspekter av det som i undersökningen fokuseras på. Det sista 

rådet är att de intervjupersoner som väljs bör inte vara ”subjektiva” experter på fältet 

(McCracken ref. i Esaiasson, 2012, s. 259).  

 

Intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt från ett visst område. Intervjuarens tidigare VFU-

platser valdes bort för att intervjuaren skulle kunna hålla sig helt objektiv och för att kunna se 

olika verksamheter utifrån helt och hållet. Intervjuaren ville höra och se hur andra 

förskollärare och förskolor fungerar och vad det finns för syn på saker och ting. En önskan var 

dock att intervjua förskollärare från olika generationer, dvs. några förskollärare som hade 

arbetat längre och några som hade börjat sin karriär nyligen. Ett val gjordes att även intervjua 

två förskollärarstudenter för att få bredare syn på hur erfarenhet kan påverka synen på 

fenomenet samt för att det var svårt att få tag i förskollärare som ville delta. Förskolorna där 

förskollärarna arbetar och universitet där studenterna studerar ligger i en stad i mellersta 

Sverige.  
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Intervjupersonerna: 

 

-Förskollärare 1: arbetat som förskollärare två år, ingen specialisering inom pedagogik. 

-Förskollärare 2: arbetat som förskollärare 26 år, ingen specialisering inom pedagogik. 

-Förskollärare 3: arbetat som förskollärare 13 år, har barnskötare utbildning med 37 års 

erfarenhet.  

-Förskollärare 4: arbetat som förskollärare 31 år, har fortbildning inom specialpedagogik.  

-Förskollärarstudent 1: 1-2 års erfarenhet av att arbeta som vikarie ibland på förskolan. 

-Förskollärarstudent 2: 1-2 års erfarenhet av att arbeta som vikarie ibland på förskolan.  

 

4.3 Genomförande  

 

Samtliga intervjuer med förskollärarna genomfördes i förskolorna där respektive förskollärare 

arbetar. Intervjuerna med studenter skedde i Universitets hus där studenterna studerar. 

Intervjuguiden (se Bilaga 2 och 3) och informationsbrevet (se Bilaga 1) var utskrivna och 

tillgängliga till intervjupersonerna i samtliga intervjuer. Förskollärarna intervjuades enskilt 

under olika tillfällen. Förskollärarstudenterna intervjuades tillsammans men de fick svara på 

frågorna individuellt. Det finns dock en möjlighet att deras svar blev påverkat av varandra 

men denna möjlighet att ens synpunkter är påverkat av någon annan alltid finns även om 

personer skulle intervjuas enskilt. Det genomfördes även några pilotintervjuer innan själva 

intervjuerna med utvalda intervjupersonerna skedde.  

  

Innan själva intervjuerna påbörjades ställdes frågan om intervjupersonerna godkände 

inspelningen av intervjun och samtliga intervjupersoner gav sitt godkännande. Under samtliga 

intervjuer ställdes intervjufrågorna en i taget och vissa fall hoppades vissa frågor över för att 

intervjupersonerna hade hunnit svara på dem innan de ställdes av intervjuaren. Detta gjorde 

intervjuarens arbete i viss mån krångligare. I samtliga intervjuer ställdes det också några 

fortsättnings- och fördjupningsfrågor för att tydliggöra vad intervjuaren var ute efter utifrån 

frågorna i intervjuguiden. Det som var mycket bra och positivt i samtliga intervjuer var att 

intervjupersonerna oftast hade mycket att säga och tillföra. Till slut fick samtliga 

intervjupersonerna även möjlighet att tillägga något som de ansåg som viktigt och användbart 

för studien. Intervjuaren gjorde även några personliga anteckningar efter varje intervju för att 

det inte skulle glömmas bort viktiga gester och mimik som eventuellt var en del av varje 

intervju. Samtliga intervjuer tog cirka 20-40 minuter.  

 

4.4 Bearbetning och analys av data  

 

Det gjordes en delvis transkription av samtliga inspelade intervjuer. Fokus har lagts på att 

hitta svar på frågor som handlar om förskollärares och förskollärarstudenters uppfattningar 

och erfarenheter av barns tidiga läs- och skrivsvårigheter och av förebyggandet mot dessa, 

samt om hur förskollärare och förskollärarstudenter resonerar kring samarbetet med 

vårdnadshavare och språkspecialister. Det redovisas även hur förskollärare och 

förskollärarstudenter resonerar kring eventuella konsekvenser som barns tidiga läs- och 

skrivsvårigheter kan leda till. Inledningsvis redovisas förskollärarstudenters svar på frågor och 

därefter redovisas förskollärares svar på samma frågor. Dessa aspekter ovan redovisas under 

rubriken ”Resultat” och analyseras och diskuteras samt kopplas till relevant litteratur och 

forskning, som har tagits upp i Bakgrunds-delen, under rubriken ”Analys och diskussion”. 
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4.5 Reflektioner över metoden 
 

Såsom med allt finns det också för- och nackdelar med samtalsintervjuer. Några fördelar som 

Bell (2005, s. 158) nämner är att intervju som datainsamlingsmetod är flexibel och den kan i 

sin tur ge rikt material att bearbeta från. Intervjuaren kan även använda intervjupersonens 

tonfall, gester, mimik och pauser som hjälpmedel i kommunikation och vid analys fasen. Det 

finns också möjlighet att svaren utvecklas och fördjupas med hjälp av olika slags följdfrågor 

som forskaren kan ställa vid intervjun vilket inte kan göras vid användandet av enkäter. 

Nackdelar som Bell (2005, s. 157) lyfter fram är att det kan ta mycket tid att 

planera/förbereda, göra pilotintervjuer, genomföra och analysera intervjuer. Det kan även vara 

mycket svårt att analysera de svar man har fått och risken för bias är stor, dvs. risk för 

felaktiga tolkningar och slutsatser.  

 

Det som är en stor fördel i den här samtalsintervjuundersökningen är att alla intervjuerna har 

utförts av författaren själv och då, såsom Trost påpekar, får intervjuaren uppleva alla 

individuella intervjutillfällena utan att ”förlora” de viktiga uttryck, mimik och pauser av 

intervjupersoner som eventuellt är en del av intervjutillfällena (2010, s. 74). Minnet är ett 

viktigt verktyg vid tolkning och analys av data och man kan aldrig helt ersätta det man ser 

och/eller ”läser mellan raderna” vid intervjutillfället utifrån t.ex. anteckningar eller 

inspelningar. Det som Trost ser också som viktigt är att det alltid skulle göras några 

personliga anteckningar om intervjun efter intervjuns slut så att man inte glömmer bort viktiga 

delar av intervjun såsom mimik och pauser vilka kanske inte ”syns” på intervjuanteckningar 

och/eller inspelningen (2010, s. 76).  

 

Det som Trost (2010, s. 74) lyfter fram som fördel med inspelning är att det blir möjligt att 

lyssna på tonfall och ordval upprepade gånger och eventuellt även ”hitta” nya svar vilka man 

kanske inte hörde under själva intervjutillfället, dvs. får bättre förståelse för svaren när 

intervjuaren kan ta till sig svaren i lugn och ro. Andra fördelen som Trost tar upp är att själva 

intervjuaren också kan lära sig själv som intervjuare genom att lyssna på intervjun många 

gånger och reflektera över vad som var bra och vad som var mindre bra. Till sist betonar Trost 

att genom att spela in intervjun, i stället för att behöva skriva mycket anteckningar, kan 

intervjuaren koncentrera sig mer på frågorna och svaren samt vara närvarande hela tiden 

under själva tillfället (2010, s. 74).  

 

Det som kan ses som nackdel med inspelningen är dock att det kan ta mycket tid att lyssna på 

intervjuerna upprepade gånger och att det kan vara svårt att hitta ”rätta svar” på detalj (Trost, 

2010, s. 74). En annan nackdel kan vara att det är möjligt att ”förlora” de gester och mimik 

som utrycks vid intervjutillfället, alltså om personen som ska analysera svaren senare inte är 

på plats under intervjun. Till slut tar Trost även upp att intervjuaren måste kontrollera också 

batteriet och utrymmet på inspelaren/diktafonen så att den inte skulle sluta fungera under 

intervjun (2010, s. 74). Man får alltid vara lite försiktigt med teknik och inte lita helt och 

hållet på att den alltid fungerar, dvs. vara förberedd att tekniken möjligen inte fungerar.   
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4.6 Etiska aspekter i studien 
 

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer/krav som skyddar individer vid 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I början av datainsamling informerades 

intervjupersonerna om studiens syfte, dvs. varför data samlades in, och om användning av 

data, dvs. vad/hur data ska användas till. De fick även information om vad som deras roll 

kommer att vara i studien och vilka villkor som gäller i deras deltagande samt att deltagande 

är frivilligt. På detta sätt uppfylldes det första kravet som kallas för informationskrav. 

Deltagare hade också rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien, dvs. avgöra om 

de ville delta eller inte, och möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. På grund av 

detta uppfylldes också det andra grundläggande kravet som kallas för samtyckeskrav.  

 

Det tredje kravet handlar om konfidentialitet, och kallas för konfidentialitetskrav, vilket 

betyder att deltagare medverkar under sekretess. Deltagare ska avidentifieras både i 

anteckningar och i själva studien på sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta reda på vem de 

är. Även detta, dvs. konfidentialiteten av studien, framgick i den inledande informationen som 

skickades till deltagare i början av datainsamling. I studien benämns deltagarna som 

förskollärare 1, förskollärare 2 och förskollärarstudent 1, förskollärarstudent 2 och så vidare. 

Slutligen sägs det att insamlade data får användas endast i forskningssyfte. Detta kallas för 

nyttjandekravet. Deltagare fick även denna information innan de gav sin godkännande för sin 

medverkan i studien.   
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5. Resultat  

 

Samtliga, både studenternas och förskollärarnas, svar som framkom i intervjuerna kommer att 

redovisas här. Det påbörjas med förskollärarstudenternas svar och fortsätts med 

förskollärarnas svar.  

 

5.1 Förskollärarstudenternas svar  
 

5.1.1 Uppfattningar och erfarenheter av barns tidiga läs- och skrivsvårigheter och av 

förebyggandet mot dessa 

 

Det som studenterna betonar redan i början av intervjun, och upprepade gånger under 

intervjun, är att de inte har erfarenheter av barns läs- och skrivsvårigheter i förskolan. Student 

1 utrycker att det är svårt att se läs- och skrivsvårigheter hos barn i förskoleåldern eftersom 

det inte krävs att barn skulle kunna läsa och skriva i förskolan. Student 1 påpekar att det inte 

är ovanligt att barn inte kan läsa och skriva i förskoleåldern eftersom de lär dessa senare i 

skolan och där kan man se eventuella skillnader och svårigheter. Student 2 utrycker det 

samma och anser att barn är så små i förskolan och hon därigenom har aldrig ens tänkt på att 

läs- och skrivsvårigheter skulle vara en aspekt i förskolan. Student 2 utrycker dock att man 

börjar arbeta med dessa färdigheter, t.ex. med bokstäver och läsförståelsen, på förskolan och 

antar att ju mer man läser för barn och delar litteratur med dem desto bättre är det. Båda 

studenterna kopplar lärandet av läs- och skrivfärdighet till skolan där barn på riktigt lär sig 

dessa och utrycker därigenom att det är då i skolan där man kan se eventuella svårigheter med 

dessa färdigheter.  

 

Studenterna lyfter fram att om man märker att ett visst barn har svårigheter med språk, t.ex. 

svårigheter i uttalande, kan man arbeta extra mycket med det som verkar vara svårt, men båda 

betonar att man ska arbeta med hela gruppen då, inte bara med barnet som har det svårt, 

eftersom ingen bör utpekas. Student 2 utrycker att detta gagnar ju hela gruppen och lyfter 

fram att pedagoger också kan ta hjälp av specialpedagog eller logoped och få redskap att 

arbeta med. Sedan säger hon: ”eller nej kanske inte kontakta logoped för att de arbetar ju med 

talsvårigheter och det kanske inte är något att dyslexi och göra…”. Även student 1 utrycker 

att pedagoger kan/ska ta hjälp av specialpedagog och anser att de ska ta upp eventuella 

svårigheter med föräldrar och kanske diskutera hur de skulle kunna arbeta hemma. Student 1 

påpekar även att hela fenomenet är ju svårt för att barn utvecklas på så olika sätt och att det 

inte finns något visst ”schema” att följa. Hon anser att:  

 
Ett visst barn kan t.ex. ha svårigheter med något innan sommaren men dessa kan försvinna/förbättras 

under sommaren och då har inte barnet svårigheter längre. Barn kan ju utvecklas mycket under 

sommaren. (Student 1) 
 

Studenterna påpekar att lärandet ska vara roligt för att skapa intresse hos barn. Student 2 anser 

att man kan använda sig av olika teman till hjälp för att skapa roliga lärande situationer. Hon 

lyfter också fram att det kan skapas och användas stora böcker i vilka finns mycket stor text 

som barn har lätt att se och följa när man läser för dem. Hon ser läsandet generellt mycket 

viktigt och bra. Student 1 utrycker att hon har erfarenheter av att hemmiljön påverkar barns 

kunnighet och intresse för läsning. Hon anser att om föräldrar läser för barn mycket hemma 

och använder generellt mycket olika böcker så syns det på barnet, alltså på hur mycket barn 

kan och är intresserad av litteratur.  
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Båda studenterna lyfter fram att det är viktigt att skapa en inbjudande miljö för barn där allt 

ligger på barns nivå. Student 2 påpekar att bokstäverna inte ska placeras högt upp i taket. Hon 

påpekar att klimatet i barngruppen spelar en viktig roll, dvs. att pedagogen ska se till att det är 

lugnt i miljön och plats att sitta i lugn och ro om någon vill det. Hon utrycker att vissa barn 

kan vara mer känsliga och bli oroliga om det är rörigt i miljön. Hon tror att speciellt för barn 

som kan ha svårigheter blir det mer svårt om miljön är rörig. Student 1 säger att förebyggande 

är ju exempelvis att läsa för barn, och att det skulle vara bra och viktigt att tidigt få olika 

verktyg av specialpedagog att arbeta med. Hon utrycker även att: 

 
Det är i förskolan där arbetet börjar och där intresset läggs på läsning och skrivande. Det är ju oftast så 

att det man är bra på har man oftast gjort tidigare och man tycker att det är roligt och man känner sig 

trygg med det. Så lägger man grunderna i förskolan till det, t.ex. läs- och skrivfärdigheter, så kan barn 

ha/få bättre förutsättningar sedan när de kommer upp till skolan. (Student 1) 

 

Studenterna tycker att det behövs mer utbildning/fortbildning inom ämnet. Student 1 utrycker 

att man oftast tar tag i svårigheterna för sent. Hon anser att förskollärare bör uppdatera sin 

kunskap och utbildning hela tiden, exempelvis utifrån ny forskning som publiceras, och 

använda också kunskap som de har i verksamheten, dvs. att förskollärare inte bara läser om 

olika saker utan också förverkligar det. Hon tycker även att man ska ta hänsyn till tid och rum 

där man arbetar, dvs. det som gjordes för 20 år sedan fungerar kanske inte längre. Student 2 

anser att efter att man har arbetat ett tag så kan saker och ting ha glömts bort och arbetet går 

bara på rutin utan att tänka mer på det som görs. Även hon anser det som viktigt att uppdatera 

sig hela tiden.  

 

5.1.2 Reflektioner kring samarbetet i arbetslaget, med vårdnadshavare och specialister 

 

Båda studenterna utrycker att hela arbetslaget ska vara med och delaktiga i arbetet att stödja 

och hjälpa barn som eventuellt har svårigheter. Student 2 anser att pedagogerna ska ha en 

öppen dialog i arbetslaget. Pedagogerna får sätta sig ner och diskutera om saken samt komma 

överens om hur de ska gå tillväga för att hjälpa barn med svårigheter. Student 1 påpekar att 

pedagogerna alltid ska bidra till barns bästa och då får de kanske lägga andra saker åt sidan 

och fokusera på barnet som har tagits upp i gruppen. Student 2 utrycker att det är 

förskollärarens ansvar, och därigenom rör det även hela arbetslaget, att söka redskap och 

hjälp, t.ex. av specialpedagog, om det finns något barn i gruppen som behöver extra stöd och 

hjälp. Student 1 anser också samarbetet med specialister viktigt för att den kan bidra väldigt 

mycket i hela barngruppen. Båda utrycker att man ska utnyttja alla resurser som finns. 

 

Samarbetet med föräldrar anser båda studenterna som mycket viktigt. Det sägs att 

pedagogerna alltid ska försöka ha ett bra samarbete med föräldrar och få de med på allting 

som görs eller så mycket som det går i förskolan. Student 1 lyfter fram att det alltid är 

föräldrar som har sista ordet i allt som handlar om deras barn, att det också handlar om deras 

vilja och aktivitet, och det därigenom är viktigt att ha en bra relation med föräldrar. Student 2 

utrycker att det är viktigt hur pedagogerna närmar sig föräldrar, dvs. hur pedagogerna 

introducerar det de ser och tycker. Det är viktigt att vara försiktigt och närma sig föräldrar på 

ett bra sätt eftersom annars kan de dra sig undan och inta en försvarsställning.  

 

Studenterna anser att det är viktigt att ta reda på barns familje-bakgrund om eventuella 

svårigheter, dvs. att ha en öppen dialog med föräldrar om hur de hade det när de var unga, 

men studenterna betonar att pedagogerna får vara mycket försiktiga med hur de gör detta, och 

göra detta bara om de har en bra relation med föräldrar. Det lyfts även fram att genom att 

skapa denna diskussion med föräldrar kan det skapas bättre förståelse för barn och föräldrar. 
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Studenterna utrycker att även föräldrars förståelse för sitt barn kan vidgas, dvs. deras 

förståelse för barns eventuella problem kan förbättras när det kommer till tals. Båda 

studenterna anser dock att föräldrar som har haft egna problem förmodligen är mer medvetna 

om möjligheten att deras barn också kan hamna i liknande svårigheter. 

 

5.1.3 Tankar kring eventuella konsekvenser av barns läs- och skrivsvårigheter 

 

Det utrycks av båda studenterna att ett bra samarbete och informationsbyte mellan förskolan 

och förskoleklass och mellan förskoleklass och skolan är viktigt. Studenterna anser att genom 

att man delar information om barns eventuella svårigheter med förskoleklass och skolan kan 

övergången och skolstarten lättas och förbättras för barn. Student 2 utrycker att barn kan få 

lättare och bättre introduktion till skolan om eventuella svårigheter har uppmärksammats 

redan innan skolstarten. Student 1 utrycker dock att hon har erfarenheter av att många 

föräldrar inte vill att barn får en viss ”stämpel” på sig redan från förskolan utan många vill att 

barn får börja från början vid skolstarten. Hon påpekar att genom att barns eventuella problem 

uppmärksammas tidigt och de ges det stöd och den hjälp de behöver med dessa så kanske blir 

de inte problem längre fram.  

 

Båda studenterna påpekar att förskollärare måste se till varje barn individuellt, dvs. ta det från 

fallet till fallet, en i taget. Student 1 lyfter återigen fram att barn utvecklas på mycket olika sätt 

och att det inte finns något ”schema” att följa. Hon påpekar exempelvis när barn som kanske 

har svårigheter med något flyttar upp till förskoleklass från förskolan finns det hela sommaren 

emellan, och det kan hända mycket under sommaren. Det kan vara möjligt att barnet inte 

längre har svårigheter efter sommaren och då blir det inte gynnande för dem att ha denna 

stämpel heller, vilket de kanske fick redan innan sommaren. Student 1 anser att det ska finnas 

diskussioner mellan olika parter (t.ex. mellan förskolepersonal, lärare på förskoleklass och 

specialpedagog samt föräldrar), och därigenom ska alla parterna ha uppdaterad information 

om barnet.  

 

5.2 Förskollärarnas svar  

 

5.2.1 Uppfattningar och erfarenheter av barns tidiga läs- och skrivsvårigheter och av 

förebyggandet mot dessa 

 

Det kommer fram under samtliga intervjuer att det är svårt att se barns tidiga läs- och 

skrivsvårigheter i förskolan. Samtliga förskollärare utrycker att lärandet av läs- och 

skrivfärdigheter, alltså att på riktigt kunna läsa och skriva, sker inom skolan och dessa krävs 

inte i förskoleåldern heller och därigenom kopplas också svårigheter med dessa till skolåldern. 

Förskollärare 1 anser dock att svårigheter i tal kan märkas i förskoleåldern och man kan, 

förhoppningsvis, förebygga och hjälpa barn som eventuellt hamnar i läs- och skrivsvårigheter 

senare genom att arbeta generellt mycket med språk i förskolan. Förskollärare 2 och 4 anser 

att det handlar om språkförståelsen vilket de anser vara grunden för läs- och skrivfärdighet, 

dvs. de utrycker att det kan märkas barns svårigheter med att förstå innehållet av både 

muntligt och skriftligt språk och pedagogen därigenom ska arbeta mycket med 

språkförståelsen genom att använda både bild- och teckens stöd.  

 

Förskollärare 3 utrycker att man inte ska observera barn i förskoleåldern på så sätt som man 

kanske gör i skolan eller som specialpedagoger gör. Hon anser att det inte är förskollärares 

uppgift att observera och bedöma barn på så sätt att barns eventuella svårigheter skulle bli 

synliga. Hon lyfter fram att barn är så olika och kan olika mycket, t.ex. vissa kan läsa redan i 
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förskoleåldern och vissa kan inte ens hålla i pennan, men hon utrycker att det inte handlar om 

att barn har svårigheter utan bara att barn kan olika mycket och är intresserad av olika saker 

och ting. Hon utrycker: 

 
Det kommer ju lösa sig sedan i skolan. Skolan kan det här, de kan lära barn sedan. När barn flyttar till 

skolan så är de oftast redo för att lära sig läsa och skriva, kanske inte alla men så är det med allting… 

(Förskollärare 3)  

 

Förskollärare 1 och 2 lutar också åt detta håll och anser att om barn visar några svårigheter i 

förskoleåldern så kommer det lösa sig sedan i skolan. 

 

Förskollärare 4 anser att det handlar mest om att ha generella svårigheter, t.ex. generella 

svårigheter i språk, än svårigheter i specifikt läs- och skrivfärdigheter. Hon lyfter fram att 

speciellt hos barn som redan har diagnos av något slags funktionshinder, t.ex. ADHD eller 

autism, upptäcks och syns det ofta även språkliga svårigheter såsom språklig försening, 

svårigheter i förståelsen och uttal, vilka hänger ihop med läs- och skrivsvårigheter senare. 

Hon betonar alltså att det inte handlar om specifikt läs- och skrivsvårigheter i förskoleåldern 

utan andra svårigheter, t.ex. generella svårigheter i språk, motoriska och beteendesvårigheter, 

som kan leda till läs- och skrivsvårigheter senare. Hon anser att man bör fundera över och 

hitta svar på var dessa svårigheter kommer ifrån, alltså vad kan ligga bakom svårigheterna.  

 

Samtliga intervjupersoner betonar att det är viktigt att pedagoger själva använder mycket bra 

och beskrivande språk i uttrycksformer som utmanar barn och kan vidga deras språk. 

Förskollärare 1 lyfter fram och redovisar många olika sätt att arbeta med språk i vardagen, 

som t.ex. handlar om att exponera och medvetandegöra barn om skriftspråk, språkets 

uppbyggnad och öka barns ordförråd samt öva motorik. Hon anser att det ska finnas språk 

överallt i omgivningen, i olika form. Hon utrycker även att det är mycket bra och gynnande 

för barn att använda teknik, t.ex. ipad och datorn, i arbetet med språk vilket i sin tur 

underlättar och förstärker barns språkinlärning. Med hjälp av ipad eller datorn kan barns 

kunskap om språk och dess användning vidgas, t.ex. skapandet av berättelser och skrivandet 

blir lättare med färdiga bokstäver och då kan även innehållet blir rikare.  

 

Det framkommer i samtliga intervjuer att arbetet med språk bör vara lustfyllt och roligt för 

barn och att det ska utformas i hela gruppen utan att peka ut någon, vilket därigenom gynnar 

alla barn. Förskollärare 4 anser dock att det skulle vara viktigt och gynnande för barn att 

arrangera också en och en, eller med några barn, ”träningssituationer” för ett barn som visar 

svårigheter för att stärka barnets förmågor och färdigheter i gruppen. Denna arbetsmodell att 

arbeta enskilt med ett barn med svårigheter används tidigare men den har tagits bort, dels för 

att det inte finns resurser att sitta enskilt med ett barn och dels för att det finns en generell syn 

på detta att barnet med svårigheter pekas ut, men hon anser att detta pekar ju inte ut någon 

utan ge barnet möjlighet att öva i lugn och ro, mer privat. Detta arbetssätt skulle vara mycket 

bra och viktig för barn som har svårigheter med något eftersom detta kan öka barns 

självtroende och tillit till sina förmågor samt ge barn möjlighet att känna stolthet över sig själv 

i gruppen sedan när de också kan det som andra kan, anser förskollärare 4.  

 

Samtliga förskollärare betonar att miljön ska vara rik och inbjudande för barn. Förskollärare 1 

utrycker att det ska finnas språk överallt i verksamheten, i olika form. Hon anser även att det 

är viktigt att fokusera på språkets innehåll, t.ex. vad sagors budskap egentligen är. Samtliga 

förskollärare lyfter fram att det är viktigt att arbeta också med motoriken eftersom språk och 

motorik hänger ihop. Förskollärarna anser att även arbetet med rim och ramsor är mycket 

betydelsefullt. Förskollärare 4 anser att miljön ska vara lugn i sådan mån som det går eftersom 
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speciellt barn med svårigheter kan ha det svårt att fungera och koncentrera sig om det är rörigt 

i miljön.  

 

Förskollärare 1 och 2 lyfter fram att speciellt med barn som har svårigheter kan det vara 

mycket bra att använda drama/teater som hjälpmedel för att kommunicera med barnet och 

förbättra och förstärka dess språk. Vissa barn kan tycka att det är obehagligt, speciellt barn 

med svårigheter, att tala framför andra så med hjälp av drama/teater kan det vara lättare att 

kommunicera för att då är inte barnet i centrum utan det är t.ex. dockan som talar. 

  

Förskollärare 1 utrycker att många barn har prestationsångest redan i mycket tidigt ålder och 

barn kan säga att de inte kan. Pedagogen bör hitta olika sätt att göra saker och ting utan att 

barn skulle känna att de inte kan om de inte kan utföra saker på så sätt som andra gör, t.ex. om 

barn inte kan skriva sitt namn på sin teckning så kanske pedagogen kan skriva ut barns namn 

och barn kan limma det på sin teckning.    

 

Förskollärare 2 och 3 lyfter fram en arbetsmodell med vissa mål som de använder i deras 

förskola, vilken handlar om hur pedagogerna använder språket, mest muntligt språk. I denna 

modell betonas att pedagogerna ska vara bra förebilder och använda noggrant och mycket 

beskrivande språk samt utmana barn språkligt hela tiden. Förskollärare 3 lyfter fram att det är 

viktigt att arbeta mycket med språklig medvetenhet, dvs. att medvetandegöra barn om 

språkets uppbyggnad och ljud. Hon påpekar dock återigen att arbetet ska utformas alltid i 

gruppen och att pedagogerna inte ska arbeta enskilt med något barn. Detta anser också 

förskollärare 1 och 2.  

 

Samtliga förskollärare utrycker att det som begränsar arbetet är brist på tid och personal. 

Förskollärare 1 anser att det skulle behövas mer tid för planering av olika aktiviteter och för 

att ”fortbilda” sig genom litteratur läsning för att förskollärare skulle kunna utforma det 

viktiga förebyggande arbete. Förskollärare 2 utrycker att den viktiga kontinuiteten som 

behövs i arbetet med barn, speciellt med barn med svårigheter som behöver extra stöd och 

resurser, försämras, och kanske även försvinner helt och hållet, när en av ordinarie personal är 

borta och en vikarie kommer in.  

 

Till slut kommer det fram i olika mån under samtliga intervjuer att fortbildning och/eller 

handledning inom ämnet skulle behövas. Förskollärare 1 anser att grunderna finns men hon 

skulle uppskatta, och ser det viktigt, att få påminnelser om saker och ting samt möjligen 

fortbildning inom ämnet. Förskollärare 2 och 3 utrycker att man alltid behöver utvecklas samt 

att man ska utnyttja kollegialhandledning och ta hjälp av varandra i förskolan. Förskollärare 2 

påpekar också att kunskap inom ämnet är väldigt ojämnt bland pedagoger.  

 

Förskollärare 4 anser att det finns mycket brister på förskollärares kunskap inom området. 

Hon anser att det behövs kunskap om hur arbetet bör läggas upp, dvs. följa en viss tråd, för att 

kunna arbeta med språkutveckling, och med eventuella svårigheter, på framgångsrikt sätt. 

Hon utrycker: 

 
Man behöver följa en viss tråd i arbetet, börja från vissa saker och fortsätta med vissa saker, dvs. 

bygga upp ”på rätt sätt”… Man behöver också veta när man kan gå vidare och hur man gör detta. Man 

behöver ha ”specialpedagogiska glasögon” på sig när man observerar barn för att annars ser man inte 

det som behövs. Detta gäller ju alla förskollärare. (Förskollärare 4) 

 

Vidare säger hon att sådan kunskap, om hur arbetet bör läggas upp, får man inte från generell 

förskollärarutbildning utan från specialpedagogiska fortbildningskurser och erfarenhet. 
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Samtliga förskollärare utrycker att det handlar mycket om erfarenhet när det gäller vad som 

man ser och hur man arbetar, och att man alltid ska utnyttja alla möjliga resurser som är 

tillgängliga, t.ex. specialpedagogisk handledning.  

 

5.2.2 Reflektioner kring samarbetet i arbetslaget, med vårdnadshavare och specialister 

 

Samtliga förskollärare utrycker att det är viktigt att ha bra och nära relation med föräldrar 

samt att det ska finnas en kontinuerlig dialog med dem om hur barnet är och hur det går i 

förskolan. Förskollärarna utrycker också att om de märker barns eventuella svårigheter så bör 

föräldrarna kontaktas och möjligtvis bokas ett möte med dem där de kan diskutera om det som 

pedagogerna har upptäckt och hur de ska gå tillväga med saken. Förskollärare 1 anser att det 

ska frågas om föräldrar också har upptäckt det som pedagogerna har och om det är något mer 

föräldrar är oroliga för eller om de har upptäckt något annat som pedagogerna inte har tagit 

upp.  

 

Förskollärare 2 utrycker att pedagogerna alltid ska ha ”fakta på bordet” och en viss slags plan, 

som de har skapat tillsammans i arbetslaget och som pedagogerna är eniga om, om hur de ska 

gå tillväga med det som tas upp med föräldrarna och fråga sedan vad föräldrarna tycker och 

hur de skulle vilja gå tillväga. Sedan brukar pedagogerna kontakta sitt resursteam (där finns 

en specialpedagog) och få stöd och idéer om hur de kan arbeta i verksamheten, och i vissa fall 

även fråga föräldrar om att kontakta en specialist (t.ex. logoped) som också kan ge verktyg 

och stöd som kan användas i arbetet. Därigenom kan pedagoger ”inrätta” sin handlingsplan 

för barnet tillsammans med specialister och föräldrar.  

 

Förskollärare 3 anser att det är mycket viktigt att vara ärlig med föräldrar och berätta hur det 

verkligen är och går med barnet även om det kan vara svårt med vissa föräldrar som är mer 

känsliga. Hon utrycker att föräldrar alltid ska vara med i båten eftersom det handlar ju om 

barnets bästa. Hon tar också upp att det ska tas hjälp av föräldrar i arbetet och be föräldrar om 

att arbeta också hemma med saker som pedagoger arbetar med på förskolan för att stärka 

barnets utveckling.  

 

Det som kommer upp i intervjun med förskollärare 4 är att enligt henne ska pedagogerna 

förstärka föräldrars föräldraroll eftersom det kan vara svårt för dem att upptäcka och 

”erkänna” att deras barn skulle ha svårigheter och inte vara som andra barn. Hon utrycker att 

pedagogerna ska förstärka föräldrars sätt att bemöta sitt barn och betona att det inte är något 

negativt om barnet har svårt med något utan att det handlar bara om att öva lite extra det. Hon 

utrycker: 

 
Alla har ju sina tillkortakommanden och det är inget konstigt. Så detta är en viktig uppgift för oss och 

vi vill övertyga föräldrar att inte se eventuella svårigheter något negativt utan vi snarare lyfter fram det 

att barnet kan ju mycket och är bra på massa olika saker men sedan är det bara t.ex. en sak som 

behövs mer övning och hjälp! Vi förskollärare har en viktig roll att stärka föräldrar att det här blir ju 

bra, man övar bara lite extra och det blir bra! (Förskollärare 4) 

 

Samtliga förskollärare anser att det är avgörande att hela arbetslaget är med och eniga om 

arbetet. Hela arbetslaget ska vara delaktigt och arbeta mot samma mål. Förskollärarna 

utrycker att saken ska diskuteras under deras reflektionstid och de ska bestämma tillsammans 

hur de ska gå tillväga för att stödja och hjälpa ett visst barn. Förskollärare 4 utrycker att det är 

en av de viktigaste uppgifterna som förskollärare har att se till att varje barn får lyckas utifrån 

sina förutsättningar varje dag. Hon anser därigenom att de i arbetslaget ska fundera över olika 
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sätt/metoder att arbeta, de ska tänka till om något sätt/någon metod inte fungerar med ett visst 

barn och se till att det kommer att fungera och att varje barn får lyckas.  

 

Det framkommer i samtliga intervjuer att det finns möjlighet till samarbete med en 

språkspecialist (t.ex. logoped) och/eller en specialpedagog vid behov i förskolan. 

Förskollärare 2 och 3 utrycker att de kan få stöd och verktyg av specialpedagog som arbetar i 

resursteam som förskolan samarbetar med. Förskollärarna 2 och 3 säger att den hjälp och det 

stöd de får av specialpedagog gäller bara hela barn gruppen, dvs. när det behövs hjälp till hela 

gruppen, medan hjälp till ett visst barn, t.ex. av logoped, kan de få bara om föräldrar kontaktar 

specialist/specialpedagog och ”anmäler” sitt barn som har särskilt behov av stöd. Det är alltså 

inte förskollärare som kan kontakta specialist/specialpedagog när det gäller ett visst barn utan 

det ska komma från föräldrars sida, och sedan kan specialpedagogen/specialisten kontakta 

förskollärare och de, med föräldrar, kan komma överens om hur de ska utforma arbetet. 

 

Förskollärare 4, som arbetar på resursavdelning och har kontakt med olika specialister såsom 

psykolog och logoped kontinuerligt, utrycker att pedagoger oftast drar sig för att be om hjälp i 

olika förskolor och de tror och anser att eventuella svårigheter går över och ordnar sig senare. 

Förskollärare 4 säger att det är viktigt att be om hjälp i vanliga fall och ta tag i saker redan i 

förskoleåldern. Hon betonar även att om pedagogerna inte har ”tränat ögat” att se och 

observera vissa saker så ser de inte det, vad det kan vara och handla om, och de tänker inte 

ens vad det kan ligga bakom svårigheterna utan utrycker bara att barn är olika och att de 

kommer att lära sig saker och ting senare. Hon anser att pedagogerna borde vara mer 

observanta och ta tag i saker i tid och inte bara säga att saken kommer att tas och hanteras i 

skolan senare. Genom att barn ges verktyg och eventuellt förklaringar om sig själv, t.ex. 

varför något är svårt, kan barn hantera sin situation bättre och få lyckas samt vara ”på samma 

nivå” som andra är, anser Förskollärare 4.  

 
Att ta tag i saker så tidigt som möjligt skulle ju gynna alla, barn, föräldrar, pedagoger, förskolor och 

även samhället senare när man har hanterat saker tidigt innan de blir värre och/eller livslånga…Då kan 

det även gynna alla ekonomiskt om man tänker på sikt. Det handlar ju om okunskap…oftast är man 

inte lat eller ointresserad utan man vet inte, man kan inte…(Förskollärare 4) 

 

Förskollärare 1 säger att man kan ta upp och fråga om barns familje-bakgrund från föräldrar 

om man har upptäckt svårigheter hos barn. Hon anser att frågan om liknande svårigheter i 

familjen kan tas upp t.ex. i utvecklingssamtal med föräldrar men detta ska göras försiktigt och 

”på rätt sätt”. Förskollärare 2, 3 och 4 däremot utrycker att detta inte ska göras, dvs. familje-

bakgrunden ska inte frågas från föräldrar. Förskollärare 2 utrycker att hon inte ser hur detta 

skulle gagna barnen och därför man inte ska fråga om detta men om det kommer till tals från 

föräldrarnas sida kan man väl diskutera om saken. Hon anser att föräldrar brukar vara ganska 

öppna om sakerna och berätta om det visar sig att deras barn har liknande svårigheter såsom 

de har/hade. 

 

Förskollärare 4 anser det samma som förskollärare 2 men lägger till att frågan om föräldrarna 

känner igen eventuella problemet kan dock ställas. Hon anser att föräldrarna själva brukar 

berätta om liknande svårigheter finns i familjen och många föräldrar vill att deras barn ska få 

extra hjälp och stöd så att barnet skulle ha det bättre än som de hade det när de var unga och 

fick inte hjälp. Till slut lyfter hon fram att föräldrar oftast är medvetna om det finns en 

möjlighet att deras barn också kan hamna i svårigheter, om de själv har/hade de, för att oftast 

svårigheterna som uppvisas hos barn är ärftliga.  
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5.2.3 Tankar kring eventuella konsekvenser av barns läs- och skrivsvårigheter 

 

Samtliga förskollärare utrycker att barn kan få det svårt i skolan och halka efter senare om de 

inte får det stöd och den hjälp som de eventuellt behöver redan i tidig ålder. Förskollärare 1 

lyfter fram att barn kan få prestationsångest över att skriva och läsa senare och detta kan 

hämmas barns utveckling. Hon utrycker att barn kan utrycka sin ångest genom att utagera och 

de kan upplevas som ”problem barn” även om barn bara är osäkra, oroliga och behöver extra 

stöd och hjälp samt uppmuntran av sin lärare.  

 

Förskollärare 3 anser att det inte är förskollärares uppgift eller skyldighet att ”stämpla” barn i 

tidig ålder, dvs. barn ska inte ”stämplas” som olika eller bristfälliga i förskoleåldern. Hon 

anser dock att det kan framkomma sociala svårigheter senare om barn inte behärskar språket. 

Hon lyfter även fram att barn kan ha brist på fantasi och empati senare om de inte ha 

upplevelser och erfarenheter av olika berättelser och sagor i vilka det finns olika karaktärer 

som barn kan identifiera sig med och utveckla därigenom sin förmåga för sympati för andra.  

 

Förskollärare 2 och 4 anser att barn kan utveckla negativ självbild om de känner att de inte 

kan något och misslyckas ofta. Förskollärare 2 säger också att barn kan hamna i svårigheter i 

andra ämnen i skolan, t.ex. i matematik där kan finnas skriftliga uppgifter, om/när de har 

svåra läs- och skrivsvårigheter. Hon lyfter även fram: 

 
Trots att det ”krockar” lite med vårt sätt att se på barnen, där vi lägger fokus på barns kompetenser 

istället för brister, att ”identifiera” t.ex. barns läs- och skrivsvårigheter där man kanske fokuserar mer 

på barns problem/brister, ska vi ändå försöka se och identifiera dem samt hjälpa dem eftersom det är 

ju alltid barnens bästa som vi ska tänka och lägga vikt på. Så om det behövs i det här fallet att se barns 

brister för att kunna stötta och hjälpa dem så då gör vi det genom att utnyttja barns starka sidor. 

(Förskollärare 2) 

 

Förskollärare 4 lyfter fram att eventuella problem blir oftast större senare, t.ex. i skolan, och 

om individen misslyckas hela tiden och tror att den inte kan någonting så vågar individen 

oftast inte prova på nya saker och ting. Vidare kan individen även få sämre livskvalité och det 

kan också bli större kostnader för samhället senare om problemet inte har tagits tag i tidigt. 

Hon anser och betonar att när man hjälper varje barn att lyckas sålunda att deras självbild och 

självförtroende byggs upp blir det gynnande för alla på lång sikt.  
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6. Analys och diskussion  

 

Förskollärarstudenternas och förskollärarnas svar ovan kommer att analyseras och diskuteras 

här med kopplingar till litteratur och forskning som har tagits upp under rubriken Bakgrund 

tidigare. Jag har valt att analysera och diskutera utifrån rubrikerna som används i Resultat-

delen. Resultatet av studien återspeglar endast ett fåtal förskollärares och 

förskollärarstudenters uppfattningar och avspeglar därigenom inte någon gemensam 

uppfattning för alla förskolor i Sverige. 

 

6.1 Uppfattningar och erfarenheter av barns tidiga läs- och skrivsvårigheter och av 

förebyggandet mot dessa 

  

Samtliga intervjupersoner, dvs. förskollärarstudenterna och förskollärarna, utrycker att det är 

mycket svårt att se barns läs- och skrivsvårigheter i förskoleåldern. Både studenterna och 

förskollärarna påpekar att det inte krävs att kunna läsa och skriva i förskolan och det 

därigenom är svårt att se svårigheter med dessa. Det som kan sägas vara intressant är att det 

finns relativt olika syn på identifiering av barn med svårigheter bland intervjupersonerna. 

Många av respondenterna anser att man inte ska synliggöra barn med svårigheter och 

”stämpla” barn i förskoleåldern. Inom forskning sägs att tidig identifiering är mycket viktigt 

och att identifieringen kan ha positiv verkan på barns framtida skolgång (Puolakanaho m.fl. 

2007, Eklund m.fl. 2013, Bergen m.fl. 2014, Thompson m.fl. 2015). Identifiering av barn med 

svårigheter kan däremot huvudsakligen ses som negativt och ogynnsamt för barn enligt 

respondenterna. En av förskollärarna ser dock inte identifieringen som något negativt, och 

utrycker att det skulle vara viktigt att identifiera dessa barn för att kunna stödja och hjälpa 

dem och ge dem bästa möjliga förutsättningar för framtiden.  

 

Respondenterna anser dock att man kan upptäcka barn med olika andra svårigheter såsom 

talsvårigheter och svårigheter i förståelsen, dvs. svårigheter att förstå talat och skrivet språk, 

samt motoriska och beteendemässiga svårigheter. Det som bör lyftas fram är att nästan alla 

respondenterna utrycker att de eventuella svårigheterna inte är fundamentala, dvs. bestående 

utan övergående, i förskoleåldern, och att det sägs att barn kommer att lära sig dessa saker 

sedan i skolan. Det problematiseras även i Riddick (2010, s. 6) att det är svårt att särskilja 

barn som har fundamentala svårigheter och barn som inte har det. Det påpekas i studier 

(Fawcett och Nicolson ref. i Riddick, 2010, s. 11-12, Lyytinen m.fl. 2015) och litteratur 

(Riddick, 2010, s. 66, Ahrnell ref. i Kere och Finer, 2008, s. 47, Trampe ref. i Kere och Finer, 

2008, s. 40-41, Lyytinen ref. i Kere och Finer, 2008, s. 120, BDA, 2009, ref. i Riddick, 2010, 

s. 5), och anses även av en förskollärare, att svårigheterna bör tas tag i så tidigt som möjligt. 

Både barn och pedagogerna bör få olika verktyg och hjälp därför att de eventuellt senare 

framkommande effekterna av svårigheterna, t.ex. av läs- och skrivsvårigheter, skulle kunna 

mildras.  

 

Intressant kan sägas vara att många av respondenterna anser det som viktigt att ta tag i 

svårigheter i tidig ålder samtidigt som de utrycker att svårigheterna inte ska synliggöras 

och/eller någon pekas ut. Detta kan därigenom ses som problematiskt, eftersom det 

exempelvis har visats i olika studier att barn vars läs- och skrivsvårigheter inte har 

identifierats och kompenseras i tidig ålder har känt att de har misslyckats i skolan redan vid 7 

års ålder (Riddick, 2010, s. 11). Det kan alltså diskuteras hur respondenterna anser att de ska 

arbeta med barn med svårigheter för att varje barn skulle ges de goda förutsättningarna för det 

livslånga lärande som, enligt läroplanen, är en viktig uppgift för förskolan (Lpfö 98, 2010, s. 

5).  
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Tidiga tecken som kan framkomma när det gäller läs- och skrivsvårigheter i förskoleåldern är 

svårigheter i fonologisk medvetenhet, att namnge bokstäver och siffror, med rapid naming av 

bekanta föremål och ting (Puolakanaho m.fl. 2007, Eklund m.fl. 2013, Bergen m.fl. 2014, 

Thompson m.fl. 2015). Vidare sägs det att det kan framkomma svårigheter med motorik, 

automatiserade av färdigheter och minnet samt i balanssinnet (Fawcett och Nicolson ref. i 

Riddick, 2010, s. 18, BDA, 2009, ref. i Riddick, 2010, s. 5). Det som huvudsakligen 

framkommer i intervjuerna av dessa tidiga tecken är fonologisk medvetenhet som 

respondenterna anser att kan utryckas genom att barn visar svårigheter i uttal, förståelsen och 

att leka med språkets uppbyggnad såsom med stavelser och böjningar.  

 

Respondenterna kopplar motoriken också till språkutveckling genom att betona att det ska 

arbetas även med motorik samtidigt som det arbetas med språk. Det är dock bara en av 

förskollärarna som kopplar motoriska svårigheter till eventuellt framkommande språkliga 

svårigheter genom att utrycka att svårigheter i vissa motoriska färdigheter kan vara en ”tidig 

indikator” på och leda till läs- och skrivsvårigheter senare. Detta lyfts även fram i studier 

(Fawcett och Nicolson ref. i Riddick, 2010, s. 11-12, Riddick, 2010, s. 66, Stein ref. i Riddick, 

2010, s. 18, Thomson m.fl., 2015).  

 

Det som Nilholm (2012, s.11-13) betonar, och som kan tolkas även utifrån respondenternas 

svar, är att arbetet med barn med svårigheter är en pedagogisk utmaning. Enligt intervjuarens 

tolkning arbetar förskollärarna huvudsakligen utifrån både kompensatoriska och kritiska 

perspektivet, vilken utgör den ”vanligaste” arbetsmodellen i den svenska specialpedagogiska 

verksamheten (Nilholm, 2007, s. 57-58). I arbetsmodellen blandas det kompensatoriska och 

kritiska grundtankarna, dvs. att pedagogerna försöker kompensera barns svårigheter och 

anpassa miljön utifrån barns behov. I modellen betonas även att skolproblem ska identifieras 

på olika nivåer såsom individ-, grupp- och organisationsnivå (Nilholm, 2007, s. 57-58 ). De 

två första nivåerna, dvs. individ och grupp, verkar tas hänsyn till av respondenterna men bara 

en av förskollärarna utrycker att problematiken också ska lyftas fram på organisatorisk nivå.  

 

En av studenterna lyfter även fram att pedagogerna ska ha uppdaterad kunskap och 

kompetens, utifrån exempelvis ny forskning, och förverkliga också det de vet på teoretisk nivå 

till praktiken. Förändring i kunskapssynen och påverkan av framväxten av identitetspolitiken, 

som Nilholm lyfter fram (2007, s. 40-42), ska tas hänsyn till för att kunna se och förstå att i 

takt med samhällets generella utveckling ska utbildningsystemet och därmed skolans och 

förskolans verksamhet samt pedagogers syn utvecklas och förändras. Även Peter af Trampe 

(ref. i Kere och Finer, 2008, s.40) anser att det finns stora brister i skolsystemet och stora 

variationer i kvaliteten på insatser och resurser inom olika organisationer nuförtiden. 

 

Det framkommer i samtliga intervjuer att fortbildning och utveckling behövs inom området, 

vilket stärker betydelsen av att lyfta fram frågan. Detta anser även Ahrnell och Trampe (ref. i 

Kere och Finer, 2008, s. 45-46 och s. 40). När det handlar om okunskap bland pedagoger, 

exempelvis när det gäller läs- och skrivsvårigheter i det här fallet, och att det lyfts fram att 

fortbildning och kompetensutveckling behövs inom området, måste problematiken lyftas fram 

på högre nivå där makten att bestämma över exempelvis förskollärares utbildning och 

förskolans verksamhet ligger för att utvecklingen ska möjliggöras och förverkligas i praktiken 

(se Ahlberg, 2013, s. 46-47). En av förskollärarna säger att pedagogerna bör se den större 

bilden som förskolan och verksamheten samt pedagogerna och barnen är en del av, dvs. hon 

tar upp den samhälleliga och därigenom även politiska nivån. Hon betonar att det finns stora 

brister på pedagogers kunskap inom området, och att fortbildning och utveckling behövs.  
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Det kan tolkas och anses att förskolläraren, som tas upp ovan, arbetar, utöver den svenska 

arbetsmodellen, utifrån s.k. dilemmaperspektiv i vilket det inte finns tydliga och enkla svar på 

frågor som handlar om hur man ska arbeta inom specialpedagogisk verksamhet, och i vilket 

problematiken ses och lyftes fram som samhälleliga och organisatoriska (Nilhom, 2007, s. 78 

och 82, se även Ahlberg, 2013, s. 46-47). Det kan även påstås att det även finns inom hennes 

arbetssätt ett inslag av s.k. relationell- och systemperspektiv där det tas upp och studeras de 

relationer och samspel mellan de olika nivåerna, såsom individ, grupp och organisation 

(Ahlberg, 2013, s. 48 och Nilholm, 2012, s. 13-14), och därigenom de uppvisade problemen 

identifieras och anses ”finnas” mellan dessa nivåer.   

 

Förskolläraren (ovan) anser även att det skulle vara viktigt och gynnande för barn på lång sikt 

att arbeta också enskilt med barnet med svårigheter redan i förskolan för att stärka barnets 

färdigheter och förbättra dess självförtroende i gruppen. Detta anser inte de andra 

respondenterna utan de utrycker att arbetet alltid ska utformas i gruppen och pedagogerna 

därigenom inte ska peka ut något av barnen genom att arbeta enskilt med barnet.   

 

Utifrån intervjuarens tolkning kan det anses att de tre problematiska aspekterna, såsom 1) 

individ kontra kategori, 2) brist kontra olikhet och 3) kompensation kontra deltagande som 

Nilholm (2007, s. 68) lyfter fram inom dilemmaperspektivet, stärks och förverkligas. Det vill 

säga att dessa dilemman finns inom det pedagogiska arbetet och verksamheten. Ett exempel är 

en förskollärare som utrycker att det finns ett dilemma i deras arbete. Hon säger att det 

”krockar” lite med tankarna, dvs. med deras barnsyn, i vilken det läggs vikt på barns 

kompetenser istället för brister, när ett barn med svårigheter identifieras och kompenseras 

vilket de ändå vill utföra för att bidra till barnets bästa, även om det krockar med tankarna. 

Det kan alltså påstås att inom detta exempel ”förverkligas” de dilemman som Nilholm lyfter 

fram.  

 

Det som kan anses vara intressant är att bara några av respondenterna nämner användandet av 

informationsteknik, såsom ipads och datorer, som dagliga verktyg och nämner det som en 

viktig del av specialpedagogiska arbetet. Heikki Lyytinen m.fl. (2015) anser däremot att 

tekniken, exempelvis ett specifikt dataspel kallat för Ekapeli, är ett bra och viktigt verktyg i 

arbetet med från ena sidan i språkinlärningen och från andra sidan i åtgärdande arbete med 

barn med svårigheter (se även Lyytinen ref. i Kere och Finer, 2008, s. 121-122). En av 

förskollärarna utrycker dock också att tekniken är ett bra verktyg i både språkinlärningen och 

åtgärdande arbete. Hon anser att med hjälp av exempelvis ipads kan barns språk och 

kommunikation, t.ex. skapandet av berättelser samt skrivandet, utvecklas och förbättras. Detta 

framkommer även i Riddick (BDA, 2009, ref. i Riddick, 2010, s. 5).  

 

Utifrån intervjuarens tolkning kan det ses hur de olika teorierna i historien om vad läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi, beror på har påverkat pedagogers kontroversiella och oeniga synsätt 

på fenomenet (Riddick, 2010, s. 14). Även framväxten av nya vetenskapliga synsätt och 

identitetspolitik samt kritiken av normaliteten som norm, vilka har påverkat förståelsen av det 

specialpedagogiska området, som Nilholm lyfter fram, kan ha påverkat pedagogers sätt att se 

på saken (2007, s. 47-48). Nilholm påpekar alltså att det sociokulturella sammanhanget, t.ex. 

den politiska kontexten, påverkar synsätten som människor har (2007, s. 77, 82). Dessa 

faktorer anses ha mer generell verkan på hur pedagogerna och organisationen (förskolan) 

samt samhället ser på fenomenet. Till exempel när gränssättningen mellan det som anses vara 

normalt och det som anses vara avvikande har kritiserats och problematiserats i samhället, 

dvs. samhällets grundläggande dikotomier har ifrågasatts (Nilholm, 2007, s. 44-45), kan även 

de olika synsätten som finns inom pedagogiken därigenom blivit påverkat av detta.  
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6.2 Reflektioner kring samarbetet i arbetslaget, med vårdnadshavare och specialister 

 

Samtliga respondenter anser att det är avgörande för barns bästa att det finns ett bra och enig 

samarbete i arbetslaget. Hela arbetslaget ska delta och arbeta mot samma mål. Det kommer 

fram i samtliga intervjuer att pedagogerna ska ha en öppen dialog hela tiden och de ska 

diskutera hur de ska arbeta för att ta hänsyn till och bidra varje barns utveckling och lärande. 

Det sägs även av respondenterna att det ska finnas en bra och nära relation med föräldrarna 

och en kontinuerlig dialog med dem. Pedagogerna och föräldrarna ska komma överens 

tillsammans om hur de ska arbeta med ett visst barn, t.ex. med ett barn med svårigheter.  

 

Även samarbetet med specialpedagoger och/eller specialister anses vara viktigt. Några av 

respondenterna tar upp att detta samarbete också kan bidra andra barns lärande och 

utveckling, dvs. de verktyg och idéer som pedagogerna får av specialpedagoger/specialister 

för att stödja och hjälpa ett visst barn med svårigheter kan bli gynnande även för andra barn. 

Vidare kan det påpekas att för att det inte finns tillräcklig kunskap och kompetens inom 

området (se tidigare redogörelser) bland pedagogerna upplyses och stärks det behovet av 

specialpedagogisk handledning för att barn ska ges det stöd och den hjälp som de behöver, 

och att barn får öva sina färdigheter som behövs för framtida skolgång. Dessa avgörande 

färdigheter som krävs exempelvis för att kunna lära sig läsa senare lyfts även fram i studier 

(se tidig identifiering och tidiga tecken).  

 

Några av respondenterna anser att det skulle vara viktigt att ta reda på barns familje-bakgrund 

om liknande svårigheter som uppvisas hos barn men de påpekar att pedagogerna får vara 

försiktiga med hur de gör detta. Betydelsen av att veta om barns familje-bakgrund lyfts även 

fram i studier (Puolakanaho m.fl. 2007, Eklund m.fl. 2013, Bergen m.fl. 2014, Thompson 

m.fl. 2015, Lyytinen m.fl. 2015). Några andra av respondenterna utrycker däremot att man 

inte ska fråga om barns familje-bakgrund från föräldrarna. En förskollärare säger att hon inte 

ser hur detta skulle gagna barnen. En annan förskollärare anser att frågan om föräldrarna 

känner igen problemet kan däremot ställas och hon säger att föräldrarna oftast tar själva upp 

eventuell familje-bakgrund och är medvetna om att deras barn också kan hamna i liknande 

svårigheter såsom det finns i familjen. Hon utrycker att barns problem oftast är nedärvda. 

Antaganden om nedärvning stärks även i litteratur (BDA, 2009, ref. i Riddick, 2010, s. 5 och 

s. 13, Kere och Finer, 2008, s. 32) och studier (Puolakanaho m.fl. 2007, Bergen m.fl. 2014, 

Thompson m.fl. 2015).  

 

6.3 Tankar kring eventuella konsekvenser av barns läs- och skrivsvårigheter 

 

Samtliga respondenter anser att barn kan få det svårt och halka efter i skolan senare om 

eventuella läs- och skrivsvårigheter inte förebyggs och kompenseras i tidig ålder. Studenterna 

säger att speciellt skolstarten kan bli svår och problematisk för barn som har speciella 

svårigheter om svårigheterna inte förebyggs och kompenseras redan i förskoleåldern. En av 

studenterna menar att om svårigheterna förebyggs och kompenseras redan innan skolstarten är 

det möjligt att de inte längre är problem senare. Hon anser dock ”stämplandet” av barn med 

svårigheter som problematiskt i förskoleåldern eftersom utifrån hennes erfarenheter vill 

föräldrarna oftast inte att barn stämplas redan i förskolan utan barn ska få börja från början 

vid skolstarten. Studenterna anser ändå att det är mer gynnsamt än ogynnsamt för barn på lång 

sikt att de identifieras när de har speciella svårigheter.  

 

En förskollärare anser att barn kan få prestationsångest över att skriva och läsa senare, vilket 

kan hämma barns utveckling. Hon säger att barn kan utrycka sin ångest genom att utagera och 
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därigenom kan de upplevas som ”problem barn”, vilket inte hjälper barn. Flera forskare 

(Lawrence 2006, Rix m.fl. 2006, Singer 2005, Gurney 1988, Burns 1982) hävdar att det finns 

tydligt bevis för att barns självbild som ”lärjunge” är starkt påverkat av sin lärare (ref. i 

Riddick, 2010, s. 42). Därigenom kan det påstås att om barn bemöts som ”problem barn” av 

sin lärare kan detta påverka barns självbild och de kan utveckla en negativ självbild.  

 

I studier har det också ansetts att hög nivå av ångest hos barn försvagar dess prestation och 

mycket stark ångest kan leda till depression (Riddick, 2010, s. 50-51). Detta tillsammans med 

att barn kan utveckla negativ självbild och låg självkänsla, som några av förskollärarna också 

lyfter fram, om barnen känner att de inte kan och misslyckas hela tiden, kan leda till ännu 

sämre prestation och motivation. Det har visats i ett flertal studier att sämre prestation och låg 

motivation är i förhållande med negativ självbild (Lyytinen m.fl., 2015, Ahrnell ref. i Kere 

och Finer, 2008, s. 47, Riddick, 2010, s. 36-37). Det som är orsak och verkan i det här fallet är 

däremot oklart, dvs. om det är sämre prestation och låg motivation som leder till negativ 

självbild eller om det är vice versa? (Riddick, 2010, s. 36) 

 

Den syn och det perspektiv som pedagogerna har kan påstås påverka de eventuella framtida 

konsekvenser, dvs. det som barns sämre skolprestation och skolmisslyckanden anses bero på 

påverkar de konsekvenser som deras misslyckanden kan leda till (se de olika perspektiven). 

Till exempel när de svenska pedagogerna först och främst arbetar utifrån arbetsmodellen i 

vilken de kompensatoriska och kritiska grundtankarna blandas, men i vilken koncentreras 

mest på att miljön anpassas utifrån barnens behov och olikhet, såsom det kommer fram i 

intervjuerna, kan det funderas över vad som är de eventuellt framkommande konsekvenserna 

som arbetet utifrån denna arbetsmodell kan leda till. Det vill säga när det i stor mån finns 

fastställda tillvägagångssätt inom pedagogisk verksamhet kan det påstås att det inte finns plats 

för utveckling och förändring i takt med exempelvis samhällets utveckling och förändring 

(Skrtic ref. i Ahlberg, 2013, s. 45), vilket kan påstås behövas. Detta kan sägas bli 

problematiskt och ogynnsamt för barnen i framtiden.  

 

Konsekvenser som inte framkommer så tydligt i intervjuerna men tas upp i studier är 

socioemotionella och beteendemässiga konsekvenser, utöver negativ självbild och låg 

självkänsla som tas upp ovan (Riddick, 2010, s. 35, PACFOLD 2007, Sanson 2006 ref. i 

Riddick, 2010, s. 49-50). En av förskollärarna anser dock att barn kan få generellt sämre 

livskvalité, och att det kan framkomma stora ekonomiska kostnader om barns svårigheter inte 

förebyggs och åtgärdas i tidig ålder. De socioemotionella och beteendemässiga 

konsekvenserna, s.k. sekundära problem, kan uppvisas hos barn i olika former såsom 

passivitet, rastlöshet, frustration eller tysthet och/eller introversion/inåtvändhet (Riddick, 

2010, s. 50-51). Det hävdas i studier (Hales och Ingesson ref. i Riddick, 2010, s. 51) att dessa 

socioemotionella och beteendemässiga konsekvenser inte bör undervärderas, och att adekvata 

pedagogiska åtgärder bör sättas in så tidigt som möjligt för att undvika de eventuella negativa 

konsekvenserna såsom att barns självförtroende urholkas (Ahrnell ref. i Kere och Finer, 2008, 

s. 47).  

 

Det som kan sägas vara intressant är att vissa egenskaper som exempelvis Raskind m.fl. kallar 

även för ”succe egenskaper” tas inte alls upp av respondenterna i intervjuerna (ref. i Riddick, 

2010, s. 44). Raskind m.fl. hävdade att det hur individerna hanterar sina svårigheter som är 

relaterade till dyslexi, i det här fallet, är bättre indikatorer i att förutsäga om eventuell 

långsiktig lycka och välmående än indikatorer såsom skolprestation, socioekonomisk status 

eller IQ (ref i Riddick, 2010, s. 44). Dessa s.k. ”succe egenskaper” anses gynna individer med 

svårigheter. De innebär exempelvis självmedvetenhet, pro-aktivitet samt emotionell stabilitet. 
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Raskind m.fl., och även Lawrence, betonar på grund av sin studie att ett tillvägagångssätt som 

endast grundar sig i att utveckla och förbättra literacyfärdigheter är kanske inte det 

lämpligaste och tillräckligt (ref i Riddick, 2010, s. 45), utan mer omfattande tanke- och 

arbetssätt skulle behövas.  

 

6.4 Konklusion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares och förskollärarstudenters 

uppfattningar och erfarenheter av barns tidiga läs- och skrivsvårigheter samt hur de reflekterar 

kring förebyggandet mot dessa svårigheter. Det undersöktes även vilken syn har förskollärare 

och förskollärarstudenter på eventuella konsekvenser som tidiga läs- och skrivsvårigheter kan 

leda till senare i livet. Det som kommer fram i studien är att hela fenomenet är mycket svårt 

och komplext. Utifrån min tolkning finns det stora brister på kunskap och kompetens bland 

pedagogerna inom området, vilket kommer fram i intervjuerna samt även i litteratur.  

 

Behovet av fortbildning och kompetensutveckling ligger inte bara på pedagogers nivå utan 

även på organisatorisk och samhällelig nivå. Det vill säga det framkommer att det även finns 

brist på kunskap och kompetens inom organisationer, såsom i förskolan, och i samhället. 

Detta kan exempelvis ses genom att det följs i stor mån fastställda tillvägagångssätt inom 

olika verksamheter och att det utrycks att det inte finns något större behov av utveckling och 

förändring. Det kan även anses vara problematiskt att det finns mycket negativ syn på 

”stämplandet” av barn med svårigheter bland pedagogerna eftersom detta kan leda till att barn 

med fundamentala svårigheter inte identifieras i tidig ålder och ges de kompensatoriska 

åtgärder som de egentligen har behov av. Detta kan tyckas vara oroande.  

 

Även om många av respondenterna utryckte att de alltid behöver utvecklas mer visade de inte 

så tydligt att de skulle vilja utvecklas och förändras. Det vill säga även om ny kunskap, 

exempelvis ny forskning, och fortbildning kan vara tillgängliga till respondenterna visade de 

inte något större intresse för dessa utan de verkade nöjda sig med det de gör just nu. Det ska 

dock noteras att det inte kan dras några slutsatser eller föreslås att detta är någon gemensam 

uppfattning och något som skulle gälla alla förskolor i Sverige. Men det kan däremot påstås 

att dessa aspekter som lyfts fram i studien är betydelsefulla för att börja reflektera kring inom 

pedagogik och didaktik, och därmed även av förskollärarna. Speciellt eftersom läs- och 

skrivsvårigheter är den vanligaste inlärningssvårigheten i västvärlden, och kallas även för ett 

av vår tids största folkhälsoproblem, såsom det påpekas i Bakgrunden, samt att förmågan att 

kunna läsa och skriva är avgörande färdigheter i vårt samhälle, blir reflekterande kring detta 

mycket viktigt.   

 

6.5 Förslag på fortsatta studier 

 

Det skulle vara intressant att göra en mer omfattande undersökning om hur pedagogers 

uppfattningar och erfarenheter av barns läs- och skrivsvårigheter varierar mellan de 

förskollärare som har en specialpedagogisk fortbildning och de förskollärare som inte har det. 

Det skulle kunna även vara intressant att göra en jämförelse mellan olika generationer i den 

fortsatta undersökningen för att kunna se om deras syn på och perspektiv på specialpedagogik 

skiljer sig åt. Slutligen skulle det vara betydelsefullt att göra en undersökning av hur mycket 

pedagogerna generellt vet om läs- och skrivsvårigheter, speciellt om hur dessa svårigheter kan 

se ut i tidig ålder.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Nea Räsänen och jag är förskollärarstudent hos Uppsala universitet. Jag går på sista 

terminen nu och jag skriver mitt självständiga arbete. Jag skulle behöva intervjua några 

förskollärare för min studie om barns tidiga läs- och skrivsvårigheter. 

 

Syftet med min studie är att undersöka förskollärarnas syn på barns eventuella läs- och 

skrivsvårigheter i förskoleåldern samt hur förskollärarna resonerar kring förebyggandet av 

barns läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder och på vilket sätt de anser att detta förebyggande 

arbete kan utformas. 

 

Jag är intresserad av att intervjua 4 förskollärare. Jag önskar att intervjua två förskollärare 

som har arbetat längre (5-20år kanske) och möjligen har mycket erfarenhet och två 

förskollärare som har börjat sin karriär som förskollärare nyligen. Intervjuerna skulle kunna 

ske på förskolan(or) och det kommer att ta max en timme per intervju. Förskollärarna själva 

får ge förslag för tid och plats. Jag önskar dock att intervjuerna skulle ske mellan vecka 11 

och 12.  

 

Intervjuerna kommer att vara konfidentiella och används bara för min studie. Jag kommer inte 

använda kontaktuppgifter i min studie, dvs. bara svaren på frågorna kommer att analyseras 

och reflekteras. Jag kommer också skicka frågorna i förväg till förskollärarna som deltar så att 

de kan förbereda sig. Intervjuerna är frivilliga och kan avslutas när intervjupersonen vill. Jag 

önskar dock att få svaren på alla frågorna. Hoppas ni kontaktar mig! Tack.   

 

Med vänliga hälsningar 

Nea Räsänen  

Nea.rasanen.5171@student.uu.se 

+358 40 5962149 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Har du någon specialisering inom pedagogik? Om ja, Vad? 

- Kan du beskriva din syn på barnen med några ord? 

- Hur ser du på din roll som förskollärare? 

 

Frågor om läs- och skrivsvårigheter i förskolan:  

- Vad innebär läs- och skrivsvårigheter i förskolan för dig? 

- Hur ser du på barns tidiga läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur ser du på barn som har läs- och skrivsvårigheter? 

- På vilket sätt arbetar ni med läs- och skrivfärdigheter/utveckling, om ni gör det?  

- Tror du att det finns andra framgångsrika sätt att arbeta med läs- och skrivsvårigheter 

och hur tänker du kring dem? 

- På vilket sätt skulle du gå tillväga om du ser att något av barnen i din barngrupp visar 

svårigheter i läs- och skrivutveckling?  

 

Frågor om förebyggande arbete i förskolan: 

- Hur resonerar du kring förebyggandet av läs- och skrivsvårigheter i förskolan?  

- På vilket sätt kan förebyggande arbete utformas enligt dig? Finns det några 

begränsningar/utvecklingsmöjligheter i arbetet? 

- Tycker du att förskollärarna har kunnighet/kunskap om att utforma detta arbete eller 

behövs det fortbildning/handledning?  

 

Frågor om samarbete med vårdnadshavare och specialister: 

- Beskriv ert samarbete med vårdnadshavare till barn med läs- och skrivsvårigheter?  

- Beskriv ert samarbete i arbetslaget kring att stödja dessa barn? 

- Hur ser du på att ta reda på ett barns familje-bakgrund om möjliga läs- och 

skrivsvårigheter? Kan det vara något du skulle kunna tänka dig att göra? På vilket sätt 

skulle du kunna göra det?  

- Samarbetar ni med någon språkspecialist (tex. logoped) just nu? Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, tycker du att det skulle vara viktigt att börja med om kommunen är villig att 

erbjuda det?  

 

Avslutningsfrågor: 

- Vilka konsekvenser, enligt dig, kan det framkomma/uppkomma om inte barns 

eventuella läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas redan i tidig ålder? 

- Finns det något du vill lägga till som du tror jag kan ha användning för i min studie? 
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Bilaga 3. Intervjuguide till studenter 

  

Bakgrundsfrågor: 

- Har du någon erfarenhet av att arbeta i förskolan, t.ex. som vikarie? Om ja, hur 

mycket/ofta? 

- Har du någon annan utbildning? Om ja, Vad? 

- Kan du beskriva din syn på barnen med några ord? 

- Hur ser du på din roll som blivande förskollärare? 

 

Frågor om läs- och skrivsvårigheter i förskolan:  

- Vad innebär läs- och skrivsvårigheter i förskolan för dig? 

- Hur ser du på barns tidiga läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur ser du på barn som har läs- och skrivsvårigheter? 

- På vilket sätt skulle du kunna tänka dig att arbeta med läs- och 

skrivfärdigheter/utveckling?  

- På vilket sätt skulle du gå tillväga om du ser att något av barnen i din barngrupp visar 

svårigheter i läs- och skrivutveckling?  

 

Frågor om förebyggande arbete i förskolan: 

- Hur resonerar du kring förebyggandet av läs- och skrivsvårigheter i förskolan?  

- På vilket sätt kan förebyggande arbete utformas enligt dig? Finns det några 

begränsningar/utvecklingsmöjligheter i arbetet? 

- Tycker du att förskollärarna har kunnighet/kunskap om att utforma detta arbete eller 

behövs det fortbildning/handledning?  

 

Frågor om samarbete med vårdnadshavare och specialister: 

- Hur resonerar du kring samarbetet med vårdnadshavare till barn med eventuella läs- 

och skrivsvårigheter?  

- Hur skulle kunna samarbetet i arbetslaget gå tillväga att stödja dessa barn? 

- Hur ser du på att ta reda på ett barns familje-bakgrund om möjliga läs- och 

skrivsvårigheter? Kan det vara något du skulle kunna tänka dig att göra? På vilket sätt 

skulle du kunna göra det?  

- Hur ser du på samarbetet med språkspecialist (tex. logoped) i förskolan? Tycker du att 

samarbetet med språkspecialist skulle vara viktigt? Hur skulle det kunna gå tillväga 

enligt dig? 

 

Avslutningsfrågor: 

- Vilka konsekvenser, enligt dig, kan det framkomma/uppkomma om inte barns 

eventuella läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas redan i tidig ålder? 

- Finns det något du vill lägga till som du tror jag kan ha användning för i min studie? 

 


