
Varför kan elever med funktionsnedsättningar 
lyckas i skolan och fullfölja skolgången?

• Tidig upptäckt

• Specialpedagogiska åtgärder

• Gott  samarbete hem – skola

• Professionellt ledarskap i skolan

•Möjlighet att påverka – aktiva val 



Konsensusutredningen 2003 

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter – Mats Myrberg

• ”Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i 
pedagogik som lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och 
förhindra att  läs- och skrivproblem uppkommer. Det gäller såväl för 
dyslexi som för andra typer av läs- och skrivproblem.”

• ”Den skicklige läraren utmärks av ingående kunskaper om barns 
språkliga utveckling, om läs- och skrivprocessen och av ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt …”



Varför är högläsning en grundbult?

• Textreflektioner 

•Ordförrådet

• Berättelsegrammatik

När ska man INTE sluta med högläsning?



International Reading association
Neuman, Roskos m.fl
Forskningssammanställning 1998 

Närhet till texter



Förståelsen 

att texter kan integreras



Vikten av strukturerad    

undervisning



Framgångsfaktorer

•Hitta elever med disposition så tidigt som möjligt

• Identifiera barn i riskzon i förskoleklass

Barn med stor ärftlighet kan med god pedagogik 
förhindras att bli grava dyslektiker

Barn med liten ärftlighet kan med dålig pedagogik 
utveckla en grav dyslexi 



Mats Myrberg
Professor emeritus i specialpedagogik

Stockholms Universitet

Nio av tio barn i riskzonen 
för att utveckla läs- och 
skrivproblem kan få en 
normal läsutveckling med 
rätt pedagogik.



Vad är läsning?

• En kulturell verksamhet

• En färdighet



Hur lär man sig läsa?

•Logografisk läsning

•Fonologisk läsning

•Ortografisk läsning



En god läsare …

•vet när den inte förstår

•kan gå in och ut ur texten

•varierar lässtrategi efter behov

•Skaffar sig förförståelse

•Bottom-up – Top down



Läs-och skrivsvårigheter kan uppstå 
på grund av:

•syn- eller hörselproblem

•kulturell och språklig understimulering

•Språkstörning

•bristfällig undervisning

•emotionella problem

•bristande kunskaper i svenska språket, 
annat modersmål

•dyslexi



Tidiga tecken - varningssignaler

• Försenat tal

• ”babyspråk”

• 5-6 år fortfarande svårt med uttal, tappar och förändrar ord

t.ex. ”pagetti”

• Okänslighet för språkets rytm

• Undvikande av längre ord



Dagsformen avgörande 

•Sömn

•Mat

•Struktur både hemma och i skolan

•Få alternativ



Bradley & Bryant 1985

•Förskolebarns fonologiska skicklighet förutsätter 
deras lässkicklighet 3 år senare

•Barns som tränas att lära sig lyssna till ljuden i 
talade ord förbättrar sina möjligheter i läsning 
betydligt

Lundberg 1988

•Bornholm



No Child Left Behind Act 2002

•Rekommenderade läsmetoder för ALLA barn

•Läsning utifrån fonologisk medvetenhet

•Överträna fonem – grafem

•Upprepad högläsning med feed-back



Analys av 100 forskningsartiklar

•Fokus på elevens högläsning

•Daglig lästräning , repetera svåra 
ord

•Påtaglig feed-back



SBU-rapporten 2014

Statens beredning för medicinsk utvärdering

Möjligt att förutsäga dyslexi tidigt

• brister i fonologisk medvetenhet

• brister i RAN (snabb automatiserad benämningsförmåga)

• Brister i bokstavskännedom

Strukturerad träning



Förutsättningar

• En förskoleklass , 24 elever

• Personal: 2 förskollärare (kontinuerlig handledning)

övriga resurser: fritidspedagog, assistent

Träning: 
Fonologisk medvetenhet

Matteprojekt 



Arbetsgång

1. Föräldramöte på våren
Info om barn som gått hos logoped etc. 

2. Besök på förskola/ förskolor (OBS! i mån av tid)
ang. blivande elever med språkstörning eller annan funktionsnedsättning

3. Brev med frågor till alla föräldrar

3. Indelning i två grupper en bit in på terminen 

4. Dokumentation av barn som uppmärksammas av personalen

5. Uppföljning och kontinuerlig handledning av specialläraren

6. Planering av specialundervisning på morgonfritids - genomgång med
föräldrar- åtgärdsprogram

7. En av förskollärarna ansvarar för specialundervisningen  

8. En liten grupp elever som redan läser får en fm / vecka egen
undervisning







Start och mål

 



DEL 1

Bl.a.:

▪Antal ord (2-ordsmeningar, 3-ords…)

▪Sammansatta ord 

▪Morfem
Vad blir kvar om du tar bort … , lägger till…

▪Fonem
Längst / kortast

▪Meningar
Fortsätt …
Ställ en fråga 







DEL 2

4 fonemgrupper  

▪ o   s   m   a   r   i               
▪ e    l   y   n   ö   v 
▪ f    å    t   ä    b  y           
▪ k   j    g   d   h   p  (c z x q)





ETT LJUD I TAGET

Lyssna in :

början

slutet

Inuti ord 





VÄSSA ÖRONEN!

4. Vilket ord börjar på ett o-ljud?

Upprepa ordet!

• ost eller sylt

• häst eller oxe

• ok eller väska 

• mask eller orm         (12 ordpar)

10. Vilket namn slutar på ett o-ljud?

• Vilde eller Bo

• Timo eller Nancy

• Stina eller Teo

• Ingo eller Ulf               (12 ordpar)

13. I vilket ord hörs ett o-ljud?

• hus eller skola

• moped eller bil

• gräs eller blomma

• stor eller liten                (12 ordpar)













SAMARBETA MED HEMMET



























VAD HAR DU LÄRT DIG IDAG?

Idag har jag lärt mig ….  att ”ost”  börjar med ”oooo”

Idag har jag lärt mig… att ”mos” slutar på ”sss”

Idag har jag lärt mig … att läsa ”osa”

Idag har jag arbetat med klossar 
Berätta ! 
Jag bytte ut….



• Ett ljud i taget: 

lyssna in i början, i slutet, inuti

• Lägg ord!

• Läs ord!

• Ta bort! (fonemsubtraktion)

• Lägg till! (fonemaddition)

• Byt ut - Stoppa in!

• Lyssna - Dela upp! 

(segmentering)

• Lyssna – Peka ut! 

(positionsanalys)

• RAN: Rabbla fonem/ rabbla 
bildkort



SKOLAN LÄR UT – HEMMET BEFÄSTER

▪Föräldramedverkan A och O

▪Täta träffar – avstämning – diskussion

▪Korta repetitionsuppgifter 

▪Utmattade barn - dagsform

▪Bråk 

▪Kompensation 

▪Det ska vara lönt att lära sig läsa



Matteuseffekten

Läsforskaren Keith Stanovich

De rikare blir rikare och de fattiga fattigare.
De elever som tränar mest blir allt skickligare, medan de 
elever som behöver mest träning , tränar mindre pga stort 
motstånd vilket leder till en nedåtgående spiral.


