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Sammanfattning  
Studien syftar även till att konkretisera om bilden som pedagogiskt hjälpmedel 

stimulerar läs- och skrivinlärningen. Vår uppsats behandlar bildens betydelse för 

barn/elever med läs- och skrivsvårigheter. Med bildens betydelse menar vi hur den 

påverkar den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi undersöker vad forskningen säger i 

ämnet och vidare hur det ser ut i dagens verksamhet. Såsom skolans verksamhet ser ut 

är det i själva verket en viktig förutsättning för individuell framgång att man tidigt har 

språket i sin makt – muntligt och skriftligt språk, lärande och identitetsutveckling är 

nära förknippade. Skolan skall ge varje elev rika möjligheter att utveckla sina 

möjligheter att kommunicera så att varje individ får tilltro till sin språkiga förmåga 

(Lgr-11, s. 9). 

 

Eftersom praktiskt taget all verksamhet i skolan förutsätter läsande och skrivande, blir 

det snart svårt för den som inte redan tidigt läser och skriver. I vår undersökning 

använder vi oss av litteraturstudier och vänder oss till specialpedagoger som dagligen 

arbetar med barn/elever som har läs- och skrivsvårigheter för att vidare undersöka hur 

dessa använder bilden som hjälpmedel. Det vi tar upp i studien är barns tidiga 

bildskapande, samt bild- och textförhållandet som handlar om hur barn förhåller sig och 

använder sig av bilder, samt bildens relation till texter i olika kontexter. Begreppen 

dyslexi och läs- och skrivsvårigheter behandlas. Reggio Emilias filosofi med sina 

estetiska läroprocesser i praktiken lyfts fram som en alternativ metod och 

problematiseras. I läroplanen för förskolan står det att arbetslaget ska samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Studiens resultat visar på 

att den största skillnaden ligger hos pedagogernas värdering av bildens funktion, men att 

bilden är ett viktigt hjälpmedel för barn som skall lära sig läsa och skriva. 
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1. Inledning 

 
Att lära sig att läsa och skriva är viktiga milstolpar i varje barns liv. Förmågan att läsa 

och förstå samt att skriva och göra sig förstådd, utgör de redskap varmed barnet kan 

skaffa sig nya kunskaper och utveckla sitt eget språk. Att bli skriftspråklig förändrar på 

ett avgörande sätt livet för en människa. (SOU 1997:108 Kapitel 4 När barn /inte/lär sig 

läsa och skriva). I ett modernt informationssamhälle är en god skriftspråklig kompetens 

inte bara ett krav för högre studier. Ett teknologiskt avancerat samhälle behöver en läs- 

och skrivkunnig befolkning. (Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag. Förståelse och 

medmänsklighet, s.7). I demokratiska samhällen är en god språklig kompetens hos 

medborgarna dessutom en viktig förutsättning för att de ska kunna vara delaktiga och 

påverka. I Lpfö 10 står det att förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och 

kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt (Lpfö10 2010:6). 

 

Redan när barnet är litet kommer det i kontakt med bilderböcker. Då barnet ännu inte 

kan läsa är det bilderna som berättar innehållet i boken. Vi förmodar att bilden har en 

inverkan på barn och elevers läs- och skrivinlärning och att pedagogens förhållningssätt 

till bildens innebörd i läs- och skrivinlärning påverkar.  

 

1.1  Presentation 
Vi som utfört denna studie är två studenter som har bred erfarenhet av barn och elever 

med olika sorters svårigheter när det gäller den språkliga och skriftliga inlärningen, dels 

barn som har svenska som sitt andra språk, dels barn med funktionshinder. Vi har i vårt 

arbetsliv upptäckt att bilden haft en stor inverkan på dessa barns språkuppfattning både 

när det gäller läsförståelse och när det gäller att lära sig skriva genom att associera till 

en bild. 

 

Vi är båda intresserade av bild som ämne och använder oss gärna av mycket bildspråk i 

vår egna inlärning. Detta har lett oss in på denna studie där vi vill ta reda på bildens 

betydelse för läs- och skrivinlärning. I studien har vi båda varit lika aktiva i såväl 

litteraturgenomgång, skrivprocess som intervjuer.  
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2. Definition av läs- och skrivsvårigheter 

 
2.1  Läskunnigheten växer fram i Sverige 
I boken Barnet, språket och miljön beskriver Svensson, Ann-Katrin (1998) att det var 

under 1600-talet som läskunnigheten i Sverige växte fram. En bidragande orsak till 

detta var att kyrkan ansåg att befolkningen skulle kunna läsa och förstå Bibeln. Till en 

början var det kyrkans uppgift att ansvara för barnens läsundervisning men med tiden 

överfördes ansvaret på föräldrarna, eftersom kyrkan ansåg att undervisningen dels var 

ansträngande, dels slöseri med tid. För att kontrollera barnens läskunskaper gjorde 

kyrkan istället hembesök där läskunnigheten testades och föräldrarna straffades med 

böter om de inte hade lyckats lära barnen att läsa. Läskunnighet krävdes dessutom för 

konfirmation, giftermål och dop och i mitten av 1700-talet ställdes även krav på att 

befolkningen skulle förstå lästa texter. År 1842 blev det allmän skolplikt i landet och de 

höga kraven på att föräldrarna skulle ansvara för sina barns läsinlärning medförde att 

småskolan, som infördes 1858, istället fick överta uppgiften att lära barnen de 

grundläggande läsfärdigheterna. 

 

2.2  Läs- och skrivsvårigheter ur ett historiskt perspektiv 
Ericson, Britta (2001) har i sin bok Utredning av läs- och skrivsvårigheter beskrivit att 

det var redan under 1800-talet som läkarna intresserade sig för lässvårigheter. Kussmaul 

var den förste att betrakta en bristande förmåga att läsa som en sjukdom och kallade det 

för ”förvärvad ordblindhet”. Vid samma tid drog en annan läkare vid namn Morgan 

slutsatsen att orsaken till lässvårigheter handlade om en medfödd skada. Morgan 

benämnde detta för ”medfödd ordblindhet”, vilket fick den internationella 

läsforskningen att ta fart. I Sverige rådde uppfattningen som följer: ”Möjligen kan väl 

ett och annat barn läsa klent, helst i början av skolåldern, men orsaken därtill är dels 

föräldrarnas vårdslöshet, djupa fattigdom och okunnighet i stavning, dels och några 

barns naturfel” (Ericson, 2001:18). För att hjälpa dessa barn tillät man dem gå om en 

eller flera årskurser. I början av 1900-talet ansåg man att läs- och skrivsvårigheter 

handlade om en slags hjärnskada, ett antagande som hade en viktig betydelse för den 

världsomfattande läsforskningen. I Stockholm startades de två första läsklasserna 1938 

och i och med detta förändrades synen på elever med läs- och skrivsvårigheter och man 

trodde inte längre att svårigheterna var medfödda. Forskaren Monroe, som även var 

psykolog, presenterade flera olika faktorer som kunde förorsaka läs- och 

skrivsvårigheter och menade att det bland annat kunde bero på dålig syn, hörsel, miljö 

eller begränsad inlärningsförmåga. Med anledning av dessa teorier kunde eleverna i 
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läsklasserna lättare tillgodoses den hjälp som behövdes för att stödja undervisningen.     

I samband med läsklasserna inrättades även så kallade läskliniker. Skillnaden mellan 

läsklasser och läskliniker var att det i läsklasserna gick elever som hade det svårare, 

medan elever med lättare läs- och skrivsvårigheter placerades i läsklinikerna. Det var 

inte förrän hundra år efter att folkskolan infördes (1842) som synen på barn med läs- 

och skrivsvårigheter reformerades och folket började förstå att oavsett barns bristande 

läs- och skrivförmåga var dessa barn inte dumma. I och med att olika typer av tester 

framställdes, ökade kunskapen successivt om läs- och skrivsvårigheter och det blev allt 

enklare att granska svårigheterna hos barnen med syftet att få en förståelse för 

fenomenet. På 1970-talet förändrades skolan radikalt från hur den hade varit tidigare. 

Läsklasserna och läsklinikerna försvann och meningen var att alla barn skulle gå i 

samma klass oavsett eventuella svårigheter och därför ordnades individualiserad hjälp. 

Under 1980-talet stagnerade tillväxten av kunskaper, utredningar och behandling av läs- 

och skrivsvårigheter och det var inte förrän tio år senare, 1990, som många förändringar 

började göras. Detta årtionde karaktäriserades som en tid av ekonomiska åtstramningar 

och organisatoriska förändringar, och skolorna blev självständiga med en begränsad 

ekonomi. Många lärartjänster och speciallärartjänster drogs in för att hålla nere 

kostnaderna och det på bekostnad av elever med läs- och skrivsvårigheter (Ericson, 

2001).   

 

3. Att lära sig läsa och skriva 
 

Barns läs- och skrivutveckling startar långt före skolstarten. Förberedelserna fortgår från 

det att barnet använder och möter det talande språket, men det är stor skillnad på hur 

mycket språkstimulans varje barn får. Detta resulterar i att vissa barn kommer betydligt 

bättre förberedda inför läs- och skrivinlärningen än andra (Andersson, Bodil, Belfrage, 

Louise och Sjölund, Eva, 2008). Läsning och skrivning är språkliga kommunikations-

handlingar baserade på ett system av skriftliga symboler, till exempel alfabetet.  

Läs- och skrivsvårigheter är ett begrepp som handlar om att ett barn inte har uppnått de 

färdigheter i skriftspråket som förväntat och är en dold funktionsnedsättning som ofta 

ger problem med att stava och läsa med flyt och förståelse. Elever med dessa 

svårigheter kan också ha svårt att uppfatta helheten i längre texter. Som följd av detta 

riskerar dessa elever att få problem i så gott som alla ämnen i skolan. Enligt Bjar, 

Louise och Frylmark, Astrid (2009) finns inga tydliga vägar till läs- och 

skrivsvårigheter, utan handlar om en rad ärftliga och miljömässiga faktorer som oftast 

kommer till ytan när de språkliga kraven ökar. Ett antal bakgrundsfaktorer till läs- och 

skrivsvårigheter kan vara en kulturfattig miljö, en mångkulturell bakgrund, en osäker 
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språklig kompetens i modersmålet och/eller andraspråket, eller en genetiskt betingad 

språklig svaghet. Ingvar Lundberg (2008) tillägger ett begränsat arbetsminne som en 

ytterligare faktor, med anledning av att skrivandet stället stora krav på arbetsminnet.  

 

I den största delen av litteraturen om läs- och skrivinlärning förekommer formeln om 

hur vi lär oss läsa och skriva. Formeln är framtagen för att vi ska kunna förstå hur 

tanken och handlingen leder oss fram till att kunna läsa och skriva. Läsning handlar om 

att förstå språket i textform och beskrivs enkelt genom formeln Läsning = Avkodning x 

Förståelse (Hoover, W.A. och Gough, P.B., 1990). Enligt Hagtvet, Bente E. (2009) 

handlar det om att dechiffrera bokstäverna, det vill säga omkoda dem till ljud och sätta 

samman ljuden till ord (avkodning), förbinda mening (förståelse) med ord och satser, 

samt att kombinera avkodning och förståelse till ett multiplikativt system där läsning 

med förståelse förutsätter behärskning av båda färdigheterna på ett samordnat sätt. 

Parallellt skriver Hagtvet (2009) att Skrivning = Inkodning x Budskapsförmedling.  

Det handlar om att behärska omkodning av talets språkljud, fonem till bokstäver, 

ombildning av en intention att förmedla något till ett budskap (satser och ord), 

samordning av bokstäver samt ord och satser till ett exakt budskap. Høien, Torleiv och  

Lundberg, Ingvar (1999) fastslår att denna formel, som brukar kallas för "The Simple 

View of Reading”, betyder att om någon av faktorerna avkodning eller förståelse brister, 

drabbas läsningen med en multiplicerande verkan. Om endera avkodningen eller 

läsförståelsen blir noll, blir den totala läsningen noll. Ordavkodningen är läsningens 

tekniska del och den bygger på en utvecklad fonologisk medvetenhet. 

Förståelseprocessen kräver mer kognitiva resurser. Här handlar det om anknytning till 

egna erfarenheter och referensramar för att sedan kunna göra egna tolkningar och dra 

slutsatser utifrån det man läser.  

 

Den inledande läsinlärningen för ett barn avslutas ungefär i årskurs tre och går då från 

att lära sig läsa till att läsa för att lära. Andersson, Bodil m.fl. (2008) menar att det är 

från och med nu som barnet förväntas använda sin läsning och skrivning som ett 

kraftfullt verktyg för inlärning. Frylmark, Astrid (2002) skriver att redan efter några få 

skolår räknar omvärlden med att läsningen har blivit det främsta verktyget för att 

inhämta kunskap och kritiskt kunna granska innehåll i böcker och artiklar, men att det 

tyvärr inte är så enkelt för alla barn. Andersson m.fl. (2008) menar att en central uppgift 

är att hitta pedagogiska nycklar som kan användas för att låsa upp stängda dörrar för de 

barn där läsningen inte fungerar. 
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Ju tidigare vi upptäcker barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, desto 

bättre. Om vi ”väntar och ser” uppstår lätt en snöbollseffekt som leder till att barn med 

läs- och skrivsvårigheter halkar efter i många skolämnen. Flera av de tidiga tecken vi ska 

vara vaksamma på när det gäller barn i lågstadieåldern handlar förstås om själva 

läsningen  (Andersson m.fl. 2008, s.17). 

 

Enligt Lundberg, Ingvar (2006) är den första läsinlärningen i skolan en relativt enkel 

uppgift för många barn. De kan redan många bokstäver och är mycket nära att förstå hur 

man kan läsa ut ord från en grupp bokstäver. Vidare skriver Lundberg (2006) att har 

man förstått hur det alfabetiska systemet fungerar har man en effektiv metod som gör att 

man kan gå vidare på egen hand. För dessa lyckligt lottade barn har undervisnings-

formen i skolan inte lika stor betydelse. Uppläggningen av den första läsundervisningen 

blir helt avgörande för de barn som har samma förutsättningar. Lundberg (2006) menar 

att barn som har svårt att lära sig att läsa har stora hinder att övervinna innan de förstår 

hur talade ord kan delas upp i små bitar, konsonantljud och vokalljud, och hur dessa 

bitar (fonem) kan avbildas med bokstäver samt hur sekvenser av tecken från vänster till 

höger kan bilda ord som ger mening och innehåll.  

 

Läroplanen betonar starkare än tidigare betydelsen av att behärska språket för att förstå, 

värdera och använda information, för att diskutera och argumentera. Enligt Tjernberg, 

Catharina (2011) är sådan kompetens en viktig förutsättning för bevarandet av 

demokratin i vårt samhälle. Läroplanens intention om ett språkutvecklande arbete lyfts 

fram under rubrikerna 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag respektive 

2.2 Kunskaper, Mål att uppnå: 

 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr11:9). 
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Lgr11:13). 

 

3.1  Tidiga varningssignaler 
Enligt Andersson m.fl. (2006) går det att upptäcka barn i riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter redan före skolstarten. Särskilt uppmärksam bör man vara på små barn 

som verkar ointresserade av rim, ramsor, bokstäver och ordlekar. Barn utan språkliga 

problem brukar naturligt vara mycket intresserade av ljud, ord, rim, långa ord, korta ord 

och så vidare. Ofta växer intresset redan i tre-fyra årsåldern, varför det är viktigt att 

uppmuntra alla ordlekar och nyfikna språkfrågor från förskolebarn. En språklig 

medvetenhet är av stort värde när det blir dags för läs- och skrivinlärning i skolan. 
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Desto fler ord man kan, desto lättare förstår man det man läser. Antalet ord som olika 

barn är bekanta med när det börjar skolan varierar kraftigt (Andersson m.fl. 2006). 

Vidare beskriver Andersson m.fl. att flera av de tidiga tecknen när det gäller barn i de 

första skolåren handlar om själva läsningen, men att det finns annat i ett barns beteende 

som också är viktigt att uppmärksamma.  

 
• Visar inget intresse för bokstäver, ord och böcker 

• Lär sig läsa och skriva långsammare än kamraterna 

• Läser knaggligt och långsamt 

• Läser ofta fel på ord som liknar varandra, t.ex. igen och ingen 

• Får svårt med matematikens lästal 

• Stavar fel och ”tappar” ändelser: smörgåsen blir t.ex. sögås 

• Skriver ord och/eller siffror i fel ordning 

• Tycks prestera under sin förmåga 

• Blir frustrerat och ledset 

• Får låg självkänsla 

• Får svårt att koncentrera sig 

• Hittar på saker för att slippa att läsa och skriva.  

(Andersson m.fl. 2006, s. 18) 

 

Barn med läs- och skrivsvårigheter kan dessutom få problem med andra typer av 

inlärning som att skilja på vänster och höger, lära sig klockan, komma ihåg och följa 

instruktioner samt att samordna intryck från öga och hand. Barn är känsliga och 

registrerar snabbt om klasskamraterna lär sig snabbare, varför läraren bör agera 

omedelbart när hon/han märker att ett barn kämpar med sin läs- och skrivutveckling. 

Undvikanden och olust uppträder många gånger tidigt. Tappar barnet tron på sig själv 

har föräldrar och lärare ett betydligt svårare utgångsläge när åtgärder sedan väl blir 

aktuella. (Andersson m.fl. 2006).   

 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla  (Lpo-94. s. 12). 

 

3.2  Tidigare forskning 
Forskningen om läsprocessen har varit mycket omfattande under det senaste årtiondet, 

och vi vet nu mycket om vad som sker och varför det kan gå snett. Lundberg (2006) 

menar att det som vi bara intuitivt anade för tio år sedan nu har fått en rad vetenskapliga 

bekräftelser. Forskningen är entydig i att barn som inte kommit tillrätta med den 
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alfabetiska koden utan identifierar ord långsamt och med stor osäkerhet, får stora 

svårigheter att förstå texter. God ordidentifiering är en förutsättning för en god 

läsförståelse och medvetenhet om talade ords ljudmässiga uppbyggnad är i sin tur en 

förutsättning för god ordavläsning. De förskolebarn som är språkligt medvetna innan de 

börjar skolan har lättare att tillägna sig skriftspråket. Det är därför viktigt att alla barn 

får rikligt med tillfällen till språklekar och aktiviteter som utvecklar den språkliga 

medvetenheten. Barnen behöver lära sig att förstå på vilket sätt skriften återger talet 

(Tjernberg, 2011). En annan betydelsefull faktor för en framgångsrik läs- och 

skrivinlärning är ordförrådsutvecklingen. Högläsning ger barnen en tydligare 

representation av språket, vidare förekommer ord i skriftspråket som inte används i 

dagligt tal vilket bidrar till ordförrådsutvecklingen. Möten med texter utmanar till att 

lära nya ord och att utöka ordförrådet (Tjernberg, 2011).  

 
Utbildningen i skolan skall syfta till att ge elever de kunskaper och färdigheter och den 

skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga som 

grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet (Skollagen, kap 4, § 1, Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

3.3  Sammanfattning 
I Sverige växte läskunnigheten fram på 1600-talet och det var kyrkan som hade ansvaret 

för läsinlärningen. Det var inte förrän 1842 då den allmänna skolplikten infördes som  

småskolan fick i uppdrag att lära barnen de grundläggande läsfärdigheterna. Under 

1800-talet hävdade många forskare att läs- och skrivsvårigheter var en medfödd 

sjukdom. På 1900-talet inrättades så kallade läsklasser respektive läskliniker i Sverige 

för barn med läs- och skrivsvårigheter och det var inte förrän långt senare som 

kunskapen om problemet ökade. Läs- och skrivsvårigheter är ett begrepp som handlar 

om att barn inte uppnått förväntade färdigheter i skriftspråket och är en dold 

funktionsnedsättning som ofta ger problem med att stava och läsa med flyt och 

förståelse. Bakomliggande faktorer till läs- och skrivsvårigheter kan vara en kulturfattig 

miljö, en mångkulturell bakgrund, en osäker språklig kompetens i modersmålet 

och/eller andraspråket, eller en genetiskt betingad språklig svaghet. Andersson m.fl. 

(2006) menar att det är viktigt att upptäcka barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter 

eftersom sådana går att förebygga.  

 

I följande avsnitt kommer vi att förklara vad dyslexi är och hur det kan visa sig. Vidare 

beskriver vi vad forskningen säger om dyslexi; vad som kan leda till dyslexi hos barn 

och vilka arbetsmetoder som kan användas. Enligt Frylmark (2002) är skillnaden mellan 

dyslektiker och lässvaga att dyslektiker har avgränsade problem neurologiskt och 
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språkligt, men inga förståelseproblem. Dyslektiker behöver lästeknisk träning och olika 

hjälpmedel. Lässvaga har stora svårigheter med framför allt läsförståelse och ofta även 

muntliga förståelseproblem men god avkodning.  

 

4. Dyslexi 
 

4.1  Definition och symptom  
Dyslexi är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter. Enligt Andersson m.fl. (2006) är 

dyslexi ett språkligt problem med biologisk grund, som inte har något med intelligens 

att göra. Det finns åtskilliga definitioner av dyslexi. En vanligt förekommande 

definition kommer från The International Dyslexia Association, som genom åren 

kontinuerligt har uppdaterat sin definition av dyslexi. Den senaste formuleringen kom 

2002 och i översättningen lyder definitionen: 

 
Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi 

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig 

stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i 

språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva 

förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 

tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.  

 

I det diagnossystem som används inom den svenska sjukvården, ICD-10, återfinns 

dyslexi under diagnosen F81.0 Specifik lässvårighet: 

 
Störningens främsta kännetecken är en specifik och klart försämrad utveckling av 

läsförmågan, som inte bara beror på mental ålder, synproblem eller inadekvat skolgång. 

Läsförståelse, ordigenkännelse, högläsningsförmåga och problemlösning som kräver 

intakt läsförmåga kan alla påverkas menligt. Stavningssvårigheter är ofta regelbundna 

med specifika lässvårigheter och varar ofta upp i adolescensen, även efter att läsförmågan 

förbättrats. Specifika lässvårigheter föregås ofta av störningar i tal- och 

språkutvecklingen. Associerade emotionella störningar och beteendestörningar uppträder 

ofta under skolåldern. 

 

Stadler, Ester (1994) menar att det inte finns något yttre kännetecken som ensamt kan 

avgöra om det är frågan om dyslexi. Det är när vissa kännetecken uppträder tillsammans 

och bildar ett mönster som diagnosen kan ställas. Det finns några vanliga kännetecken 

vid dyslexi men som uppträder i olika kombinationer och varierar från person till person. 

Det handlar om ljudmedvetenhet, ordigenkänning, tillgång till ordförråd, stavning, 
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arbetsminne och förmåga att uttrycka sig i skrift. Andersson m.fl. (2006) betonar att 

barn med dyslexi ofta läser långsamt, trevande och hackigt alternativt läser snabbt och 

gissar vad som står, samt utelämnar eller läser fel ord eller ändelser på ord. Vidare 

menar författarna att det är vanligt att barn lägger till bokstäver så att det blir andra ord, 

till exempel helt-helst, igen-ingen eller vänder på ord som som-mos och tom-mot och 

att det därför krävs mer tid för att läsa samma text ett flertal gånger, för att förstå och 

komma ihåg innehållet. Osäkerheten på bokstävernas form och ljud bidrar till att 

vokaler och ändelser utelämnas, konsonanter kastas om och bokstäver blir spegelvända.  

 

4.2  Forskning 
Enligt Ingestad, Gunilla (2009) har forskning kring läs- och skrivprocessen och hur man 

ska kunna förebygga svårigheter utvecklats mycket snabbt under de senaste åren och 

hon menar att vi har större möjligheter än någonsin att ge elever med svårigheter 

möjligheter att utveckla olika strategier och på så sätt kunna klara skolarbetet. De första 

skolåren är en viktig period för hur stödåtgärder, känslan av tillhörighet och 

självkänslan utvecklas för enskilda elever. Enligt Andersson m.fl. (2006) är de flesta 

forskare i dag överens om att kärnproblemet vid dyslexi rör läsningens tekniska sida, 

det vill säga hur språkljud och bokstäver hänger samman. Detta samband måste flyta 

som ett rinnande vatten för att barnet ska kunna ”knäcka läskoden”. Författarna menar 

att barn med dyslexi brukar ha svårt att veta vilken bokstav som hör samman med ljudet. 

Det är därför svårigheter uppstår när barnet ska lära sig läskoden.  

 

Andersson m.fl. (2006) påpekar att det inte finns några genvägar för att bli en bra läsare, 

utan att det handlar om träning. Skillnaden är att barn med dyslexi behöver möta orden i 

skrift många fler gånger än övriga barn, samt en specifik typ av träning där flera sinnen 

engageras. 

 

Det är vanligt att förskolebarn, som senare visar sig ha dyslexi, har svårt för att 

uppmärksamma språkljuden även om deras hörsel är normal. Med träning i lekfull form 

under förskoleåren kan de bli bättre förberedda inför skolstarten (Lundberg, 2007).  

 
4.3  Brister i den fonologiska förmågan 
För den som har dyslexi går läsningen trögt, läshastigheten ligger ofta långt under vad 

som betraktas som normalt. Den som anstränger sig för att läsa fort tappar bort 

innehållet. Läsförståelsen sviktar. För mycket kraft går åt till själva läsandet. Det är som 

att simma motströms och det blir ingen ork över till att ta sig i land för att förstå.              
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Myndigheten för skolutveckling (2007) förklarar att bakom svårigheterna finns brister i 

en eller flera aspekter av den fonologiska förmågan:  

 
Det fonologiska minnet håller samman ett antal språkliga grundelement (fonem, stavelser 

eller ord) medan de tolkas in i sitt textsammanhang, medan den tredje komponenten, det 

fonologiska mobiliseringssystemet, återkallar ord ur ett inre ordlexikon. (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007, s. 83).  

 

Fonologiska minnes- och ordmobiliseringsproblem betraktas som kärnan i dyslexi och 

påverkas inte av undervisningsinsatser. Den fonologiska förmågan byggs normalt upp 

redan innan läsinlärningen startar. Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen 

som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är 

orsaken. Personer med dyslexi utgör en undergrupp som särskilt definieras med 

avseende på svårigheternas orsaker och yttringar.  

 

4.4  Kunskaper om dyslexi växer fram 
Strömbom, Margareta (1999) skriver i sin bok Dyslexi – visst går det att besegra: en 

dyslektikers upplevelser och reflektioner att det var under 1990-talet som man började 

arbeta för att förändra dyslektikers situation. Det var inte förrän vid den tidpunkten som 

dyslexi definierades som ett handikapp, vilket skapade bättre förutsättningar för 

dyslektiker genom stödinsatser och tekniska hjälpmedel. Organisationer startades, 

såsom Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen, med syftet att stödja 

forskningen inom området, förbättra tillvägagångssätten att ställa diagnos samt att 

underlätta undervisningen för dyslektiker. I samband med att Dyslexiföreningen och 

Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter gav ut tidningen Dyslexi (1996) var syftet att 

sprida kunskaper om den dolda funktionsnedsättningen i hela landet. Tack vare 

tidningar, föreläsningar och utställningar blev människorna alltmer medvetna om 

problemet och inställningen till dyslexiproblematiken förändrades. Idag är människor i 

Sverige väl medvetna och det finns många lokala organisationer som erbjuder stöd och 

med hjälp av nya tillvägagångssätt, som till exempel datorn och talböcker i 

undervisningen, finns det goda möjligheter att underlätta de hinder som står i vägen för 

den som har dyslexi. 

 
4.5  Sammanfattning 
Dyslexi är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter. Enligt Andersson m.fl. (2006) är 

det ett språkligt problem med biologisk grund, som inte har något med intelligens att 

göra. Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker och  

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig 
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stavning och avkodningsförmåga. Forskningen kring läs- och skrivprocessen och hur 

man kan förebygga svårigheter har utvecklats snabbt under de senaste åren. Idag har vi 

stora möjligheter att ge barn/elever det stöd de behöver för att klara skolan. Andersson 

m.fl (2006) menar att det inte finns några genvägar till att bli en bra läsare, utan att det 

handlar om träning. Skillnaden är att barn med dyslexi behöver möta orden i skrift 

betydligt fler gånger än övriga barn, samtidigt som en specifik typ av träning är av stor 

vikt. 

 

 

5. Syfte 
 

Barn som har läs- och skrivsvårigheter behöver hjälp och stöd för att kunna klara sig i 

vårt alltmer textbaserade samhälle. Hjälpen kan utformas på många varierande sätt efter 

barnets/elevens behov och förutsättningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

bilden vid ett specifikt inlärningstillfälle kan verka som hjälpmedel vid läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

5.1 Frågeställningar 
• Hur ser de pedagogiska hjälpmedlen för läs- och skrivsvårigheter ut i förskola 

och tidigare år och hur använder sig pedagogerna utav dessa? 

• Vad är bildens betydelse i arbetet med läs- och skrivinlärning? 

• Hur påverkar pedagogens förhållningssätt till bilden barnets/elevens läs- och 

skrivinlärning? 

 

 5.2 Urval 
Studien utgår från barn som går i förskoleklass och upp till årskurs tre, då det är i det 

skedet som man vanligtvis upptäcker ett barn som har läs- och skrivsvårigheter 

samtidigt som det också är då som de största insatserna blir aktuella. Studien fokuserar 

på bildens påverkan eftersom vi anser att den oftast kommer i sekundärt fokus när man 

arbetar med läs- och skrivinlärning som pedagog. Studien har utförts i en och samma 

kommun där tre verksamma specialpedagoger har intervjuats. Specialpedagoger - som 

arbetar med barn/elever som har läs- och skrivsvårigheter från förskoleklass till årskurs 

tre - är den yrkesgrupp i verksamheten som oftast rådfrågas och bemöter barnet vid 

misstanke om läs- och skrivsvårigheter. Det är denna yrkesgrupp inom skolan som är 

specialister på just denna typ av problem.  
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6. Metod 
 

Studien utgår till största delen utifrån en objektiv textanalys av ämnets alla delar. Här 

studeras tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter samt bildens betydelse för läs- 

och skrivförståelsen. För att ta reda på hur specialpedagogisk hjälp för läs- och  

skrivsvårigheter fungerar i praktiken, har tre intervjuer gjorts med aktiva 

specialpedagoger i kommunen. 

 

6.1  Undersökningsmetod - Kvalitativa studier 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur bilden kan påverka läs- och 

skrivinlärningen och hur den kan se ut i praktiken. Syften med studien är att undersöka 

bildens betydelse i barnets uppväxt, miljö och sociala samspel, samt i undervisnings-

metoder kring läs- och skrivinlärningen. Med bildens betydelse menar vi hur den 

påverkar barnets förmåga att kommunicera, uttrycka sig verbalt och i skriftspråk samt 

att kunna förstå en kontext.  

 

6.2  Etik 
Det finns fyra etiska grundkrav från Vetenskapsrådet (2007) som en forskare måste ta 

hänsyn till när en undersökning genomförs inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. De fyra grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår uppsats har vi kontinuerligt 

eftersträvat att följa dessa etiska grundkrav. Enligt informationskravet lämnade vi ut ett 

informationsbrev till de berörda specialpedagogerna i kommunen där vi hade för avsikt 

att göra intervjuerna. Av brevet framgick intervjuns syfte, det vill säga intervjuns 

innehåll och vad den var ämnad till samt våra kontaktuppgifter. I undersökningen 

kommer varken kommunen, skolan eller den intervjuade pedagogens namn att nämnas, 

enligt konfidentialitetskravet. Vi har använt oss av fiktiva namn i redovisningen av 

intervjuerna för att underlätta textflödet. Ljudinspelat material och tillhörande 

anteckningar kommer att raderas efter redovisandet av materialet. Den information som 

samlats in kommer inte att lämnas ut till kommersiella eller för andra icke-vetenskapliga 

ändmål, med hänsyn till nyttjandekravet. (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stensmo, Christer 2002, s. 26-27). 

 

6.3  Undersökningens upplägg och genomförande 
Utifrån studiens mål formulerade vi sex frågor gällande läs- och skrivinlärning (se 

bilaga 1) och bildens relation till specialpedagogernas metod. Vårt mål med intervjuerna 
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var att ta reda på hur specialpedagogerna arbetar i vardagen med barn och elever som 

visar tecken på läs- och skrivsvårigheter, samt deras personliga åsikter av bildens 

betydelse för läs- och skrivinlärningen. Valet av intervjupersoner grundades på att 

specialpedagoger är utbildade för att arbeta med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Formuläret mailades ut (se bilaga 2) till tre specialpedagoger i en kommun, vilka sedan 

frivilligt deltog i studien. Intervjuerna utfördes på specialpedagogernas arbetsplatser, 

spelades in och skrevs sedan ut (se bilaga 3-5). Under intervjuerna togs ingen hänsyn till 

genus utan vi betraktade eleverna som individer i vår undersökning. Det finns dock 

vidare forskning kring genus som går djupare in på läs- och skrivproblematik. 

Intervjuerna var personliga och delvis strukturerade i den bemärkelsen att vi 

formulerade frågorna i förväg och ville få svar i en speciell ordning, dock kunde 

omformulerade frågor uppstå under intervjuernas gång. Det viktiga i vår kvalitativa 

intervju var att fånga pedagogens perspektiv, åsikter och erfarenheter i ämnet 

(Lökken, Gunvor & Sobstad, Frode 1995:97-98).  

 

 

7. Bakgrund 
 

I det följande beskrivs utifrån vilken teoretisk grund studien har utförts samt en 

sammanfattande text om Vygotskijs syn på det sociokulturella lärandet. 

 

7.1 Sociokulturell syn på lärande 
Förskola och skola vilar på en demokratisk och sociokulturell grund (Lgr11 2011:7, 9). 

Barn och elever skall lära i det sociala rummet där allas erfarenheter och åsikter lyfts 

fram. Skolverksamheten skall verka för att alla barn och elever får anpassad 

undervisning utifrån sina förutsättningar och behov. I Lpfö 10 (2010:7) står det att olika 

språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Detta 

kommer igen i Lgr 11 (2011:8) där det står att undervisningen aldrig utformas lika för 

alla. Enligt Sterner, Görel och Lundberg, Ingvar (2010) är människan en social varelse 

som har utvecklat ett särdeles raffinerat system för kommunikation där barnets 

språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang. Den sociokulturella 

teorin bygger på en konstruktivistisk syn på lärande, man lägger störst vikt vid att 

kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 

processer, skriver Dysthe, Olga (2003). Det väsentliga i teorin är interaktion och 
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samarbete samt att vara deltagande i en social praktik där lärande äger rum (2003:41). 

Författaren har organiserat sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på lärande:  

 
1. Lärande är situerat 

2. Lärande är huvudsakligen socialt 

3. Lärande är distribuerat 

4. Lärande är medierat 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna  

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap  

(Dysthe, 2003:42) 

 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) född i Vitryssland är en av de personer som 

lämnat stora spår med sin sociokulturella teori. Efter sina universitetsstudier arbetade 

han som lärare i litteratur, estetik, filosofi och ryska vid en yrkesskola, samt i psykologi 

och logik vid en lärarhögskola i hemstaden Gomel. Under den här perioden skrev 

Vygotskij boken Pedagogisk Psykologi, boken var det första steget i hans underlag för 

den sociokulturella teorin. Det var även under den här perioden som Vygotskij 

insjuknade i tuberkulos. Efter hans död 1934, gav man ut hans sista och mest kända bok 

Tänkande och språk. Två år efter hans död förbjöds alla hans texter, med anledning av 

att man ansåg att de var alltför idealistiska i sina semiotiska studier (Dysthe, 2003:76-

77). 

 

Vygotskij nämner fyra nyckelord som är viktiga i hans sociokulturella praxis. Dessa är 

sociala, medierade, situerade och kreativa och måste förstås som aktiviteter mellan 

olika subjekt. Det handlar inte enbart om vad barn och elever besitter tankemässigt, utan 

även vad de gör i handling tillsammans med andra. Aktiviteterna leder till lärande och 

utveckling och beskrivs nedan. 

 

Sociala: Jag lär mig tillsammans med andra och det kan jag längre fram göra själv. 

Mina tankar och funderingar har påverkats av sociala samtal med andra.  

Medierade: I vår omvärld använder vi oss utav hjälpmedel när vi löser problem – en 

kommunikation som vägleder oss i olika kontexter.  

Situerade: Våra handlingar är situationsbetingade och vi lär oss bäst i den miljö som 

aktiviteten är knuten till. Det kan vara kulturella kontexter, rum och platser.  

Kreativa: Människan lär sig mycket då vi omformar våra situationer, relationer och 

hjälpmedel. Genom att återskapa dem genom att vara kreativa med andra kan vi nå 

gränser som vi inte ännu kan. Detta kallas i Vygotskijs teori för den proximala 

utvecklingszonen (Strandberg, Leif, 2006:11-12). 
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Kreativitet kallar vi sådan mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det är ett 

ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion 

som bara existerar och ger sig tillkänna i människans inre. (Strandberg, 2006:99. 

Vygotskij, 1995, s. 11). 

 

 

8. Undersökningsmaterial 
 

Barn ser på TV-program och film där bilden och språket följer varandra, de spelar TV-

spel och dataspel där tecknade och animerade bilder är det centrala med ljud, text och 

tal. Barnen läser böcker och serietidningar och får uppleva den bild- och textrelation där 

bilderna säger detsamma som texten gör, eller mer än själva texten (Jonsson, Carin, 

2006). Trageton, Anton (2003) skriver i sin bok Att skriva sig till läsning att bilden sägs 

ha en växande betydelse i informationssamhället och bildspråket är ”rikt på tekniker och 

visuella berättarformer som spänner över ett vitt fält av bildkoder”. Trageton anser att 

genom den ökade användningen av IKT, informations- och kommunikationsteknik, blir 

bilden också ett allt viktigare kommunikationsmedel (2003:24). 

 

Det vi vill lyfta fram är att barn och unga lär sig ”läsa”, att förstå kontexter genom 

bilder och själva också kommunicerar med bilder innan de lärt sig skriva. I skolan skall 

vi anpassa undervisningen till varje individ och eleverna skall kunna uppnå målen på 

olika sätt (Lgr 2011:8). I förskolan uppmuntras pedagogerna att stimulera fantasin och 

estetiska läroprocesser (Lpfö 2010:6) men verkar försvinna då barnen når upp i skolan 

enligt Sundin, Berit (2003:77). I förskolan möter barnet redan från mycket tidig ålder 

bokstäver, till en början handlar det om pek- och bilderböcker där bilden väger upp 

handlingen för barnet och har stor betydelse. Enligt Jonsson (2007) kan man använda 

bilder för att känna igen, komma ihåg, förklara, väcka frågor, förstå, pröva idéer, 

samtala och hämta inspiration.  

 

Bilder kan finnas med som förstärkande och förmedlande kommunikativt medium i till 

exempel instruktioner, ritningar, presentationer, reklam, illustrationer i undervisningen. 

Detta påvisar att bilden är viktig i relation till texten. Jonsson tar upp detta i sin 

doktorsavhandling Läsningens och skrivandets bilder. Hon anser att fokus ligger på 

skriftspråklig kompetens, och framför allt brister i skriftspråklig kompetens och att 

bilden alltjämt hamnar i skuggan av denna (2006:12). Bilden skall ha en 

meningsbärande plats i dialog med det skrivna språket, skriver Jonsson (2006:15). 
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9. Barns tidiga bildspråk 
 

9.1  Fantasin – en viktig förutsättning 
Människor är fantiserande varelser och speciellt som barn då fantasin är som livligast. 

Då vi fantiserar använder vi oss av den livsvärld som vi tillägnat oss och kan genom t.ex. 

bilder utöka vår förståelse kring den. Ladberg, Gunilla (2000) skriver att det lilla barnet 

lär sig först ord för det som barnet ser, hör och gör, för det som barnet känner igen när 

hennes värld vidgas. Genom allt detta vidgas hennes ordförråd. (2000:72). Furness, 

Karin, skriver i Fantastisk fantasi att fakta och fantasi hör samman, inga fantasier utan 

fakta och tvärtom (2003:73). Malmström Ahlner, Elisabet (1991:137) skriver i sin bok          

Är barns bilder språk? om detta. Hon menar att bildens syfte i barns skapande inte 

enbart är personlighetsutvecklande i den meningen att känslor kommer fram utan att 

komma till klarhet med sig själv och sin verklighetsuppfattning. Bildskapandet har både 

emotiva och kognitiva motiv och hjälper barnet att organisera känslor och kunskaper. 

 

9.1.1 Estetik 

Trageton (1996) skriver i sin bok Lek med material att ordet estetik idag betraktas som 

en del av undervisningen som berör känslolivet. Enligt författaren ansåg Schiller (1793, 

1795) det estetiska och konstnärliga som den harmoniska syntesen mellan intellekt och 

känsla, individ och samhälle. Forskaren och pedagogen Ulla Lind skriver i sin 

doktorsavhandling Blickens ordning om hur det nya ämnet Bild beskrevs som 

ett ”språkämne” i Lgr 80, och hur bildspråk lyftes fram som ”ett viktigt 

kommunikationsmedel vid sidan av tala, läsa, skriva” (2010:84, Läroplan för 

grundskolan, Lgr 80, s 69). Trageton anser att de estetiska ämnena i högsta grad är 

centrala när det gäller att erövra sinnesbaserad, sinnlig helhetskunskap som är möjlig att 

integrera med logisk kunskap (1996:167). Fortsättningsvis skriver han att lek är barnens 

konst, enligt Schillers filosofi, och att man i snart ett sekel använt sig av bildkonstteori 

för att analysera och förklara utvecklingen i barns tecknande och målande, vilket i sin 

tur haft stor betydelse för bildarbetet i förskolan (1996:169). Bildens betydelse enligt 

Furness, Malmström Ahlner och Trageton är viktig för barnets verklighetsuppfattning, 

person- och kunskapsutveckling. 

 

9.1.2 Sinnenas och hjärnans utveckling 

Enligt Ladberg (2000) har känslorna en mycket viktig betydelse för inlärning och minne, 

särskilt för långtidsminnet. Hon skriver i sin bok Skolans språk och barnets att negativa 

känslor försvårar inlärning och positiva känslor underlättar den (2000:30). 
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Sinnena utvecklas i olika takt, synen och hörseln är våra mest ”intellektuella” sinnen, 

skriver Ladberg. Språklig aktivitet bygger på hörsel och på syn (skriftspråk, 

teckenspråk), det är dessa sinnen som används mest i skolan i undervisningen och i 

överförandet av kunskap. Eleven lyssnar på läraren som talar, ser på bilder och läser 

texter. Ladberg anser att detta är något som pedagogen måste använda sig av i all 

undervisning, men att om dessa sinnen understöds av övriga sinnen blir undervisningen 

effektivare (2000:26), det vill säga ju fler sinnen som aktiveras i undervisningen desto 

mer lär sig eleven.  

 

Hos de yngsta barnen dominerar höger hjärnhalva, den del som gör att vi minns bilder, 

helheten och att vi lär utantill. Vänster hjärnhalva utvecklas successivt och är den som 

memorerar fakta i ordningsföljd, analyserar och reflekterar över stoffet. Dessa 

hjärnhalvor måste lära sig att samarbeta då barnet skall lära sig skriva, det vill säga 

höger hjärnhalva memorerar ordet som bild och vänster hjärnhalva memorerar 

ordningsföljden (2000:40,41). Detta beskriver Furness (2003) med andra ord i 

Fantastisk fantasi: 

 
Tecknandet blir en del av själva tankeprocessen. Handen ritar, ögat ser och lägger till och 

tanken får ny näring av associationer som formerna föder. Ett utkast, en spekulation blir 

till användbart stoff (2003:48). 

 

I nästa del presenteras bildens betydelse för läs- och skrivinlärningens grund. Forskares 

åsikter kring hur barn lär sig läsa och skriva framhålls med fokus på de små barnen och 

deras egna bildskapande. 

 

9.2  Bilden - läsningen och skrivandets grund 
Björk, Maj och Liberg, Caroline (1995) skriver i sin handbok Vi läser och skriver 

tillsammans att barnets självförtroende som läsare och skrivare byggs upp redan innan 

det kan läsa och skriva. Barnets förmåga att lära sig läsa och skriva grundar sig på 

förmågan att titta och berätta till bilder och att rita egna bilder, därefter går barnet till att 

låtsasläsa och låtsasskriva (1995:138). Detta anser även Elisabeth Ahlner Malmström 

(1998) som påstår att barnets skriftspråksutveckling redan startat i barnets ikoniska 

bilder, skriver Jonsson (2006). De ikoniska bilderna berättar något om vad barnet vet 

om sig själv och om världen, därefter då barnet lär sig hantera det skrivna språket 

kompletteras de ikoniska bilderna med ett symbolspråk, alfabetiska skriften skriver 

Jonsson (2006). 
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I God läsutveckling kan man läsa om att barnet redan som treåring kan se skillnad 

mellan teckningar, bilder och skrift. Barnet låtsasskriver och låtsasläser med stolthet. 

Det lär sig oftast att skriva sitt namn först. Dessa ordbilder, eller skriftbilder som Björk 

och Liberg kallar det, gör att barnet kan koppla ihop en ordbild som ofta uppkommer på 

ett föremål eller i ett visst sammanhang och på så vis lär sig vad ordbildens betydelse är 

(Björk och Liberg, 1995:138). 

 

Ofta är barn ivriga att berätta om vad de skapat, byggt, målat eller format. Detta är en 

källa till utveckling av språket - när någon är villig att lyssna, skriver Ladberg (2000), 

som menar att skapande aktiviteter kan gynna till språkutvecklingen. Ladberg skriver att 

barnen snappar upp nya ord när lusten för kommunikation finns (2000:116). Aktiviteter 

som är skapande är något utöver det vi förknippar med språk, dock är de likväl 

kommunikativa. Furness (2003) skriver i sin bok Fantastisk Fantasi att  

 
[…] språk förknippas ofta enbart med det verbala språket som är toppen av ett isberg. Under ytan ligger 

sinnliga, kroppsliga, individuella och gemensamma erfarenheter. Men språket och begreppen gör också 

att man ser mera (Furness 2003:48).  

 

Jonsson (2006) anser att bilden äger rum och behandlas som en reell, men även som en 

övergående tillämpning i skriftspråket. Bilden finns med i första hand som ett 

komplementärt, illustrativt medium med anknytning till den skrivna texten. Förmågan 

att skapa bilder och uttrycka sig genom dessa anses till en början som en naturlig del av 

skrivandet, påstår Jonsson (2006:281). 

 

9.3  Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är fantasin viktig i barnens livsvärld, där de kan skapa, omskapa 

och genom bilder uttrycka det de bär inom sig. Bildskapande är förstärkande för vår 

egen person och identitet men även för det kognitiva och emotiva. Empirin tyder också 

på att positiva känslor ökar barnets minne och underlättar därför inlärning. 

Synen på estetik har förändrats genom tiderna men har som grundtanke att människan 

skall kunna återskapa verkligheten genom sinnlig, intellektuell och logisk kunskap. 

Hjärnan utvecklas olika på oss människor. När vi är barn är den högra hjärnhalvan mer 

dominant, vilket visar sig i barnens intresse för lek, kreativitet och utantillinlärning. 

Därefter utvecklas den vänstra hjärnhalvan som hanterar logik, ordningsföljd samt 

analyserar och reflekterar över vad som händer. Som pedagog bör man i så stor 

utsträckning som möjligt använda en bred sinnlig undervisning. Barnet börjar lära sig 

läsa och skriva genom att observera, samtala, berätta och slutligen illustrera tecken. 

Dessa tecken är början till ett språk, en kommunikation. Barnet lär sig koppla ihop 
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föremål med ord och avbildar därefter ordbilden. Den insamlade empirin framhåller att 

bilden är grunden till barnets språk. 

 

I nästa kapitel går vi in på bilden och textens förhållande. Hur bilden används i läs- och 

skrivinlärning och de åsikter forskarna har kring bildens betydelse för läs- och 

skrivinlärningen. I avsnittet framhålls även pedagogernas syn och kunskap på bildens 

förhållande till läs- och skrivinlärningen. 

 

 

10. Bild och text 
 

Bilden kan användas på många sätt skriver Ladberg (2000) i boken Skolans språk och 

barnets. Den kan dels vara homogen tillsammans med en text som hjälper eleven att 

förstå innehållet, men den kan även vara mindre sammankopplad med texten och 

förvirra förståelsen. Ladberg anser att bildtolkning är kulturellt bestämt, att svenska 

barn tidigt lär sig och blir vana att tolka bilder, ikoner och symboler av olika slag från 

press, TV och reklam medan barn och elever från andra samhällen kan ha mycket olika 

erfarenheter av bild- och symboltolkning (2000:168). 

 

Jonsson (2006) skriver om ett tvetydigt synsätt på bildens förhållande till barns läs- och 

skrivinlärning. Författarna Ulrika Leimar (1974), Pamela Protheroe (1992) och Maja 

Witting (1974) argumenterar mot användningen av bilder i samband med läsning. De 

anser att bilden kan öka risken för att barnet/eleven gissar innehållet i texten med hjälp 

av bilden och att detta kan skada läsprocessen (Jonsson, 2006:65). Dock påpekar 

Leimar att bildens funktion kan förändras beroende på den frågeställning pedagogen ger 

till eleven utifrån bilden. Jonsson menar att dessa frågor bör bygga på en undran över 

vad illustrationen föreställer, inte vilket specifikt ord som passar till bilden (Jonsson, 

2006:69). Hon skriver även om psykologen Marilyn Jager Adams (1992) som menar att:  

 
[…] en balanserad tolkning av den forskning som bedrivits kring bilder i läsinlärningssammanhang 

varken säger ja eller nej i frågor rörande bilders eventuella skadeaspekter. (Jonsson 2006:70). 

 

Författarna av boken God läsutveckling: Kartläggning och övningar, Lundberg, Ingvar 

och Herrlin, Katarina (2003), skriver att barnen skapar sig inreferenser när de läser 

texter, det vill säga inre bilder som är kopplade till deras egna referenser. Dessa hjälper 

barnen att läsa mellan raderna och förstå det som är bortom det givna i texten (2003:15). 
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Bildens betydelse för läs- och skrivinlärningen är komplex och tvetydig. Enligt Jonsson 

(2006) råder det en didaktisk oenighet kring bildens betydelse i läs- och 

skrivinlärningens material. Jonsson framhäver att den tidigare forskningen, läsprogram, 

läromedel och barnets lässtrategier argumenterar för att bilden försvårar läsprocessen  

på grund av mediets mångtydighet i förhållande till bokstavs- och ljudinlärning. Bilden 

kan ge felaktig information och leda till att barnet/eleven gissar och avleds från den 

tänkta avkodningsstrategin. Jonsson skriver: 

 
Ett flertal läsinlärningsprogram kombinerar bokstavsinlärningen med bokstavsplanscher 

och läsläror där varje bild representerar ett specifikt bokstavsljud. Barnet förväntas 

associera till korrekt bildobjekt för att därefter auditivt uppfatta det initiala ljudet i det 

avsedda ordet. Det avbildade objektet refererar i förlängningen därmed till ett ord som 

står för ett begrepp. (Jonsson, 2006:68). 

 

Jonsson påpekar även att pedagogerna är dåliga på att hantera barnens/elevernas bilder 

som är skapade i samband med läs- och skrivövningar. Pedagogerna saknar enligt 

Jonsson teoretiska och metodiska verktyg för att produktivt hantera elevernas bilder 

som också är ett kommunikationsmedium, liksom text och tal. Detta begränsar 

pedagogerna att ta emot och behandla visuellt meningsskapande i läs- och 

skrivsammanhang (2006:76). Leimar (1974) påpekar enligt Jonsson (2006) att det är 

helt avgörande vilka frågor som ställs till bilden i ett läsinlärningssammanhang. 

Frågorna bör bygga på en undran över vad illustrationen föreställer, inte vilket specifikt 

ord som passar till bilden, menar Jonsson (2006:69). 

 

I nästa avsnitt redogörs för bildens förhållande i de olika bilderböckerna. Där förklaras 

bilderböcker som är symmetriska/illustrerande, expanderande/förstärkande, 

kontrapunkt/ironi och ambivalens. 

 

10.1  De olika bilderböckerna 
Björk och Liberg (1995) anser att bild och text i stor- och småböcker står i god 

samklang med varandra och att barnen kan finna stöd i både text och bild för att kunna 

återge innehållet (1995:138). Jonsson (2006) skriver om Maria Nikolajeva (2000) och 

Ulla Rhedin (1992/2001) som har myntat begrepp för böckers olika bild- och 

textrelation. Bilderna i en bilderbok kan förhålla sig på olika sätt till texten, Nikolajeva 

kallar denna bok för den symmetriska bilderboken och Rhedin för den illustrerade. 

Grundtanken är att bild och ord upprepar samma historia, det vill säga att bilden inte 

säger mer än texten, de löper sida vid sida om varandra. Exempel på detta är 
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bilderböcker för barn i tidig förskoleålder. Barnen skall kunna känna igen textens 

innehåll i bilden (Nikolajeva 2000:22-23. Jonsson 2006:209, 212). Nikolajeva skriver: 

 
Om ord och bild fyller varandras luckor (kompletterande förhållande) återstår föga för 

läsarens fantasi. Detsamma gäller om luckorna är identiska i ord och bild (symmetriskt 

förhållande) eller om det inte finns några luckor alls (tråkig bok!) (Nikolajeva 2000:27. 

Jonsson 2006:212). 

 

När bild och text flyter samman dynamiskt och förstärker varandra, kallas det för att 

boken är expanderande eller förstärkande (Nikolajeva 2000:21, Jonsson 2006:210).  

Jonsson (2006) skriver även om Ulla Rhedin (1992/2001) som har gjort en ytterligare 

åtskillnad i text- och bildrelationen som hon väljer att benämna som genuina 

bilderboken. Här är författare och illustratör oftast samma person och bild och text 

skapar en harmonisk syntes (Jonsson 2006:210). Därefter finns det bilderböcker som 

medvetet har bild och text med inbyggd dubbelhet eller motsägelse, detta kallar 

Nikolajeva kontrapunkt och Rhedin för ironi. Syftet är att krydda berättelsen för att 

lyfta fram humor och överraskande effekter. Om boken däremot har en omedveten 

förvirrande effekt i bild- och textförhållandet ger den ett tvetydigt intryck och 

Nikolajeva kallar det för att boken har en ambivalens (Nikolajeva 2000:249-261. 

Jonsson 2006:212). 

 

Forskarna som intresserat sig för bildens och textens relation har medvetet valt bort att 

diskutera den pedagogiska kvaliteten av boken. Jonsson skriver att bilderbokens 

potential i skolan är förbisedd och detta kan förklara varför bilderboken inte förknippas 

med läs- och skrivinlärning. Dock finns bilder i flera läsläror och andra 

undervisningsmaterial som en del av texten och Jonsson vill påpeka att detta bör prövas 

i jämförelse med bilderbokens konceptioner (Jonsson 2006:216). 

 

10.2  Sammanfattning 
Sammanfattningsvis utifrån den insamlade empirin är bildens betydelse för barn och 

elevers läs- och skrivprocess tvetydig. De olika studierna som Jonsson (2006) utfört i 

sin avhandling Läsningen och skrivandets bilder visar på att lärarna bekräftar bilderna 

som ett viktigt medium där barnet kan ge uttryck för sina erfarenheter och intressen. 

Dock har de lärare som varit med som informanter i avhandlingen förmedlat vaga 

kunskaper om bildens didaktiska funktion i skrivundervisningen, skriver Jonsson 

(2006:281). Bildens funktion är emellertid mångsidig som kommunikativt medium och 

finns runt om barnen på ett naturligt sätt. 
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Utifrån empirin kan vi dra slutsatsen att det har stor betydelse för vilken sorts bilderbok 

pedagogen väljer utifrån sitt syfte, då bildens förhållande till texten varierar. Utifrån 

Jonssons forskning kan vi dra slutsatsen att bilderboken används sällan i skolan vid läs- 

och skrivinlärning, men att bilder förekommer i pedagogiska läromedel vid läs- och 

skrivinlärning. 

 

I nästa kapitel tittar vi närmare på Reggio Emilias filosofi, en kort översikt om 

bakgrunden och sedan ett avsnitt om hur de använder bilden i undervisningen. Kapitlet 

avslutas med en kritisk vinkel av filosofin. 

 

 

11. Reggio Emilia 
 

Filosofin Reggio Emilia skiljer sig från den traditionella förskolans arbetssätt med sina 

många praktiska och estetiska arbetsmetoder för att lyfta fram barnens kunskaper och 

reflektioner. Denna del om Reggio Emilia är till för att tydliggöra deras tankar kring 

barns lärande och undersöka hur de ser på bildens betydelse för språket. 

 

11.1  Filosofin Reggio Emilia 
Jonstoij, Tove och Tolgraven, Åsa (2001) berättar i boken Hundra sätt att tänka – om 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi att i norra Italien finns en stad som heter Reggio 

Emilia. Stadens namn har dessutom blivit ett begrepp som står för den pedagogiska 

filosofin och har under 50 år utvecklats i stadens kommunala förskolor. Från stora delar 

av världen har ett stort intresse och engagemang vuxit fram, där Sverige var ett av de 

första länderna som tog intryck av filosofin. Loris Malaguzzi är den person som 

grundade den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia och var själv under ett flertal år 

chef för de kommunala förskolorna i staden. Malaguzzi har bland annat skrivit dikten 

”Tvärtom, det är hundra som finns” som uttrycker grundläggande tankar som handlar 

om att man kombinerar avancerat teoretiskt arbete med en levande praktik med barnen. 

I arbetet med lek, verklighet och fantasi medföljer alltid många olika intryck samtidigt.  
 
Den pedagogiska filosofin står bland annat för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en 

djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, 

en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, 

med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Reggio Emilia innebär en 

pedagogik som kontinuerligt förnyas och utvecklas med barnens behov som 
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utgångspunkt. Därför står Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man inte kan 

”ta över” och kopiera, däremot kan man inspireras av grundtankarna och filosofin för att 

utveckla dem i sitt eget sammanhang och utifrån sina egna förutsättningar.   

  

Tvärtom, det är hundra som finns 

Ett barn 

är gjort av hundra 

 

Barnet har 

hundra språk 

hundra händer 

hundra tankar 

hundra sätt att tänka 

att leka och att tala på 

hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 

att förundras att tycka om 

hundra lustar 

att sjunga och förstå 

hundra världar 

att drömma fram 

Ett barn har hundra språk 

(och därtill hundra 

hundra hundra) 

men behöver nittionio. 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

Man ber barn 

att tänka utan händer 

att handla utan huvud 

att lyssna men inte tala 

att begripa utan glädjen i 

att hänföras och överraskas 

annat än till påsk och jul 

Man ber dem: 

att bara upptäcka den värld 

som redan finns 

och av alla hundra 

berövar man dem på nittionio 

 

Man säger dem: 

att leken och arbetet 

det verkliga och det inbillade 

vetenskapen och fantasin 

himlen och jorden 

förnuftet och drömmarna 

är företeelser 

som inte hänger ihop.  

Man säger dem 

att det inte finns hundra 

Men barnet säger: 

tvärtom, det är hundra som finns. 

Loris Malaguzzi  

(Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 53). 

 

11.2  Bildens roll som ”språk” 
Lind (2010) skriver i sin doktorsavhandling Blickens ordning om Reggio Emilia- 

pedagogiken. Hon påstår att Reggio Emilia har trätt in i svensk förskolekultur och (bild-) 

pedagogik med en diskurs som delvis talar ett annat ”språk”. Lind skriver att Reggio 

Emilia framhåller bildskapandet som en väsentlig kunskapsform och ”talar om barns 

rättigheter med ett påfallande retoriskt förankrat språkbruk”. Hon illustrerar detta med 
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att citera metaforen ”Barnet har hundra språk, men berövas nittionio” (efter en dikt 

skriven av Loris Malaguzzi, 1981). (Lind 2010:122). 

 
A metaphor that is certainly diminished with respect to the original one – yet only in appearance, in as 

much as those hundred anguages can perhaps make some people jittery: people who underestimate 

children, people who belittle them in order to reduce, simplify them, and finally people who do not 

believe that the metaphoric irony of logic and magic together is a gift of the Gods, and one more language 

at which children excel (Malguzzi, 1987:16, Lindahl, I. 2002:56). 

 

Boken Att göra lärande synligt, barns lärande – individuellt och i grupp, skriven av 

Project Zero (2001), är en dokumentation av en studie av Reggio Emilias teorier och 

praktik i fokus på hur barn arbetar och lär i grupp (2001, 2006:18). Bildens betydelse 

för Reggio Emilias arbetsmetod beskrivs inte bokstavligt. Dock kan vi se ett upprepande 

av deras arbetsmetod där barnen får reflektera kring sina tankar, åsikter, hypoteser i bild, 

form, samtal och text. Ett exempel ur boken är där barnen får teckna sina hypoteser om 

hur ett fax färdas från deras förskola i Italien till Amerika. Barnen har samtalat om deras 

hypoteser och utifrån detta ritat hur det skulle kunna se ut (2001, 2006:222). 

Observatörerna lyfter fram vikten av gruppbildningen i arbetet, att barnen respekterar 

varandras hypoteser och idéer, där de tillsammans genom diskussion om varandras 

bilder skapar en mer komplex gruppteori om fenomenet 2001, 2006:224). I Reggio 

Emilia praktiken har man gjort sju stycken teser som är grundade på mer än 30 års 

observationer. Tes nummer fyra handlar om estetik och lyder följande: Lärande grupper 

väljer idéer i enlighet med en sorts kunskapens estetik eller enligt ”mönster som binder 

samman”. Här menar pedagogerna att ordet estetik är förmågan att bedöma och värdera 

vilka föreställningar eller teorier som fungerar bäst för det aktuella projektet, men det 

kan även vara vad som mest tilltalar en själv eller andra (2001, 2006:247). Med denna 

tes menar de att barn tidigt utvecklar en känslighet för en sorts kunskapens estetik. 

Barnen visar förmågan att välja ”vad som är bäst” bland olika teorier och att identifiera 

begreppsliga eller formella lösningar som gynnar gruppens arbete. Dock har de sett att 

pojkar och flickor har olika sorters estetik, och detta är både på gott och ont bidragande 

från media (2001, 2006:254). De estetiska processerna låter barnen utföra just det som 

de vill och är ett sätt att utforska sammanhanget i en tanke och kontext (2001, 

2006:256). 

 

11.3  Sammanfattning 
Den pedagogiska filosofin Reggio Emilia grundades av Loris Malaguzzi i Italien. Ett 

stort intresse och engagemang har vuxit fram och Sverige var ett av de första länderna 

som tagit intryck av filosofin. Den pedagogiska filosofin står bland annat för ett 
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pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en 

stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om 

att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska 

världen. Reggio Emilia innebär en pedagogik som kontinuerligt förnyas och utvecklas 

med barnens behov som utgångspunkt. 

 

Reggio Emilia beskriver inte med direkta ord bildens betydelse för inlärning, utan de 

estetiska läroprocesserna finns med i praktiken som ett självklart medium att analysera, 

diskutera och pröva hypoteser. Dock har Reggio Emilia som en av sina grundteser att 

varje barn bär på en sorts estetik och skall genom det medium som passar dem bäst 

förmedla och visa sin förmåga i ett specifikt arbete. Kritiskt sett utifrån den insamlade 

empirin kan vi sammanfattningsvis säga att den metod som Reggio Emilia använder kan 

vara bristfällig i att ”se hela barnet”. 

 

I nästa kapitel går vi igenom de läromedel vi stött på i undersökningen. Där presenteras 

de vanligaste hjälpmedlen som används vid specialpedagogiska ansatser för kring läs- 

och skrivinlärning. 

 

 

12. Läromedel 
 
Här presenteras de tryckta och digitala läromedel som vi granskat och som framkommit 

under intervjuerna med specialpedagogerna. Vi har valt att kortfattat beskriva 

läromedlens innehåll och funktion. 

 

12.1  Tryckta läromedel 

12.1.1  Bornholmsmodellen 

Sterner och Lundberg (2010) skriver att en majoritet av barnen i Sverige börjar 

förskolan efter ett års ålder, i en förskola, som är mycket mer än en förvaringsplats. 

Författarna understryker att förskolan i första hand är inriktad på att med lämplig 

pedagogik främja små barns språkliga, sociala, kognitiva, emotionella, estetiska och 

moraliska utveckling. Språkutvecklingen är ett centralt område i förskolepedagogiken. 

Sterner och Lundberg (2010) beskriver att en god tradition har varit att med rim, ramsor, 

sånglekar och rörelser gå på upptäcktsfärd i språket, att lyssna till orden och finna 

glädjen i språket.  
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I samtal, berättelser och språklekar upptäcker barnen språkets fantastiska möjligheter att  

ta oss bortom här och nu. De blir uppmärksamma på språkets skaparkraft och  

kommunikativa potential. Förskolebarn lär sig många nya ord varje dag – språket sugs  

upp som av en svamp, en naturkraft är i gång. Det är en naturkraft som måste få  

stimulans, styrning och vägledning. (Sterner & Lundberg, 2010, s. 4). 

  

I materialet finns övningar som Viskleken där syftet är att lyssna till ett specifikt ords 

fonem och Bildmemory där barnen tränar på de ord som bilderna representerar med 

fonem och ordbildsträning. 

 

Lundberg, Ingvar (2007) skriver i sin bok Bornholmsmodellen – vägen till läsning och 

språklekar i förskoleklass om ett språkmaterial som har utvecklats i Danmark. Syftet är 

specifikt inriktat mot en sida av barnets språkutveckling som har betydelse för 

läsutvecklingen samt ger barnet förutsättningar att knäcka läskoden. Med hjälp av 

Bornholmsmodellen får barnet på ett lustfyllt sätt upptäcka språkets ljudmässighet, där 

upplägget förutsätter att pedagogen arbetar efter specifika språklekar under 15-20 

minuter dagligen. För 15 sammanhängande veckor finns ett genomarbetat och 

färdigställt material av övningar och lekar som introduceras, utökas och repeteras. 

Lundberg (2007) beskriver att Bornholmsmodellen inkluderar ett 40-tal språklekar som 

är indelade under följande fem kategorier: 

 
1. Lyssna på ljud, en första träning i förmågan att lyssna efter ljud samt att bli bra på att 

koncentrerar sig på uppgiften. 

2. Ord och meningar, lekarna tränar barnet i att upptäcka och förstå vad en mening är och att 

den kan delas upp i ord. Utvecklar även förståelse kring att ord har ett innehåll (betydelse) 

och en form det vill säga hur ordet låter. 

3. Första och sista ljudet i ord, är ett första steg till att kunna fånga/höra fonem, våra minsta 

språkliga byggstenar. 

4. Fonemens värld – analys och syntes samt, ord bryts ner till fonem (ljud) genom analys och 

övningar sker även med syntes. Då en sammanljudning av fonem blir till ord. 

5. Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning, genom lekar lär barnen sig kopplingen 

mellan bokstav och fonem vilket är en förutsättning då man utnyttjar bokstävernas ljud vid 

läsning av ord.  

 

För att kartlägga hur långt barngruppen kommit i sin utveckling mot fonologisk 

medvetenhet följer en bedömningsdel. Denna ska pedagogen använda sig av innan och 

under halva perioden för att arbetet fortsättningsvis ska kunna utformas efter 

barngruppens specifika förutsättningar och behov (Lundberg, 2007). 

 

 



 

27 
 

12.1.2  Kom loss i läs- och skrivutvecklingen 

Pettersson, Solveig, har skapat ett läromedel som heter Kom loss i läs- och 

skrivutvecklingen. I läromedlet har hon dels öga-hand-övningar där eleverna dels får 

träna på att kalkera bilder, en övning som kan vara nyttig då en del barn inte ser 

helheten utan enbart skilda streck (2008:24), dels övningar där eleverna får träna upp sin 

förmåga att urskilja figurer som är ritade på varandra. Detta skriver Pettersson 

underlättar för eleven att hålla kvar koncentrationen och tränar dem på att göra urval. 

(2008:27). Många av övningarna som eleven kan gå igenom innan den börjar med 

bokstäver och siffror, handlar om att se samband i bilder och mönster. En övning 

handlar om att koppla ihop bilder med mimik och kroppsuttryck samt ett ord under  

bilden som anknyter till uttrycket. Eleven skall finna motsatsen till känslobegreppet i 

både bild och text (2008:37). 

 

12.1.3  Läsinlärning i 7 steg 

Örtendal, Maj J., är författare till böckerna Läsinlärning i 7 steg som är en 

multisensorisk läsinlärningsmetod. Läroböckernas syfte är att skapa en förståelse för 

bokstavsljud, fonologisk medvetenhet och bokstavstecken, samt träna sammanljudning, 

ordavkodning. Örtendal rekommenderar att eleverna arbetar i hennes 7 steg: 

 

1. Ljudsegmentering 

2. Ljudsyntes 

3. Bygga orden 

4. Läsa orden 

5. Samtala om ordens betydelse 

6. Upprepad läsning av orden 

7. Läsläxa 
 

Örtendal påpekar även att det är viktigt att vid ordläsning sätta fokus på förståelsen.       

I Läsbok 1 finns det endast två bilder per sida och Örtendal påpekar att dessa i första 

hand inte skall användas som stöd vid avkodning av orden utan istället är ämnade att 

illustrera ord som inte är så vanliga i barnets vardag, samt lätta upp layouten på sidan 

(2008:16). Med läroböckerna följer även ett laborativt läsmaterial med bilder, ord och 

meningar på kort i färg. Dessa är till för att para ihop ordbild med rätt bild. 
 

12.1.4  Palleböckerna 

Författaren, tidigare talpedagogen och läraren Jörn Jensen har skrivit böckerna om Palle, 

en bokserie på 28 stycken olika titlar om Palle. 1997 fick Jensen Danmarks ”lätt-att-
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läsa”-pris och hans böcker förklarades som lättlästa och riktigt bra. Böckerna är till för 

icke läskunniga barn och/eller vuxna. Med detta pris blev hans författarskap hedrat, 

skriver Bonnier Carlsen. 

 

Boksidan bokus.com skriver följande om Palleböckerna: 

 
Palle är en pojke som bor tillsammans med sin pappa. Palle är en helt vanlig pojke, men 

hans pappa är verkligen inte som andra pappor! Han råkar alltid i trubbel fast han menar 

väl. Läsaren får följa med på de roliga äventyr som Palle och pappa råkar ut för. 

Böckerna lockar till många skratt och kompletteras av humoristiska illustrationer. 

 

12.2  Digitala läromedel 

12.2.1  ClaroRead 

Det digitala hjälpmedlet ClaroRead är ett multi-sensoriskt verktyg utvecklat för att 

stödja individer som har svårt med läs- och skrivinlärning. Programmet är enkelt och 

anpassningsbart samt flexibelt för användare i alla åldrar och nivåer. Verktyget har en 

inbyggd talsyntes där de flesta texter går att få upplästa och korrigerade. Verktyg som 

färgar, lyfter fram och fokuserar på svårlästa ord samtidigt som de läses upp finns att 

dra nytta av. Programmet läser även upp orden samtidigt som de skrivs av användaren 

och användaren kan välja den röst som passar bäst att lyssna på. 

 

12.2.2  Stava Rex 

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som har hög funktionalitet och finner svårt 

felstavade ord såsom chukdom (sjukdom) genom att skaparna har inprogrammerat 

avancerade algoritmer för rättning. Programmet är speciellt utvecklat med tanke på 

personer med dyslexi och en av de viktigaste funktionerna är de så kallade 

exempelmeningarna, som innebär att programmet ger exempel på meningar som kan 

vara mer lämpliga i kontexten. Om användaren skriver och vi citerar "Det är gått med 

läsk" kommer programmet att stanna på gått och visa ordet i en mening, där betydelsen 

framgår, tillsammans med ordet gott i dess sammanhang: 

 
Maten smakar gott. 

Den är så gott som färdig. 

Jag har gått en mil. 

Det har gått bra.  
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12.2.3  SpellRight 

Precis som Stava Rex är detta digitala hjälpmedel utvecklat för personer med dyslexi. 

Programmet hittar och rättar felstavade engelska ord och hjälper användaren att skilja på 

ord som ”choose”/”chews” och ”right”/”write”. Programmet påminner mycket om Stava 

Rex med sin funktion att rätta felstavade ”gissningsord” såsom ”djörni” till ”journey”. 

Översättning på nästan hela engelska ordlistan finns i programmet för att hjälpa 

användaren att förstå vilket ord som föreslås då programmet rättar klassiska ord som 

blir stavade som ”svengelska”. 
 

12.2.4  DAISY-böckerna 

DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad 

standard. Böckerna strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i 

och läsa texten. Den fungerar även bra för publicering av multimedia skriver TPB, 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

 

Det finns flera företag som skapar DAISY-böcker med talsyntes, till exempel Tundell 

och Salmson AB, de har skapat läromedel inom läs- och skriv, NO, SO, engelska och 

läseböcker. 

 

12.2.5  Widgit-symboler 

Widgit är skapat av Mayer-Johnson och har i över 25 år använt symboler inom inlärning 

av kommunikation genom dator och finns över hela världen. Symbolerna är bilder som 

används för att skapa mening och förtydliga förståelsen genom en visuell presentation 

av ett ord, en tanke eller mening. De som använder Widgit är andraspråkselever, 

personer med minnessvårigheter såsom demens och andra hjärnskador. Individer med 

dyslexi, dyspraxi (som kan vara talsvårigheter), personer med rumslig /tid/ 

organisationella svårigheter, döva eller hörselskadade, autistiska personer men även 

yngre som ännu inte har lärt sig att börja läsa och skriva än. 

Varje symbol står för ett ord, du som användare kan själv välja vilken symbol som du 

tycker skall användas till det specifika ordet utifrån ett avgränsat antal bilder. Med hjälp 

av bilderna kan användaren uttrycka sig, skriva meningar och förstå det andra skrivit. 

Widgitsymbolerna är skapade så att de har en logisk uppbyggnad för att beskriva 

språkets olika delar och har gjorts så enkla och rena som möjligt. På samma sätt som 

språket kan Widgitsymbolerna användas allt ifrån en enkel kommunikation till en högre 

språklig nivå. Det finns även tillägg för personer som är i behov av grammatiskt stöd i 
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läs- och skrivutvecklingen, då finns att visa specifikationer för tempus, plural, 

komparativ och bestämd form. En mening kan se ut som följande: 

 

Bild 1. Språklig nivå. (http://www.hargdata.se/bilder/widgitsymboler/symbolbas/4b.jpg) 

Även inlärda och abstrakta uttryck finns illustrerade  

 

Bild 2. Inlärda begrepp 

(http://www.hargdata.se/bilder/widgitsymboler/symbolbas/6d.jpg) 

 

Bild 3. Abstrakta begrepp 

(http://www.hargdata.se/bilder/widgitsymboler/symbolbas/6a.jpg) 

12.2.6  Pictogram/pictobilder 

Likt Widgit är även pictogram ett visuellt språk utvecklat för individer som har tal-, läs- 

och skrivbegränsningar. Med hjälp av pictobilderna kan användaren göra sig förstådd 

och förstå andra samt ställa frågor och få svar. Bilderna hjälper användaren att tänka 

och komma ihåg, det är även ett hjälpmedel för att formulera känslor och önskningar, ett 

kommunikationshjälpmedel i bilder. Bilderna är konkreta och svart/vita där symbolen är 

vit och bakgrunden svart. 

 

12.2.7  Provia och Lexia  

Provia är ett datorprogram skapat för att undersöka barnets grundläggande språkliga 

färdigheter inför och under läs- och skrivinlärningen. I programmet finns flera delar, 

varje åldersgrupp har sitt eget test och inom det testet finns 5-10 olika områden. Språket 

i programmet är anpassat för att barnet skall förstå och testet inleds med ett par 

instruktionsuppgifter så att barnet får prova hur testet går till. Testen i Provia är 
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normerande, vilket betyder att de går att jämföras med en normalgrupp i samma ålder. 

De tester som finns är:  

 
• Ordna ljudat ord 6-15 år 

• Hitta bild till ljudat ord 6-9 år 

• Ordna bokstäver 6-9 år 

• Komma ihåg bildserie / sifferserie / mönsterserie 6-15 år 

• Läsning 7-15 år 

• Skrivning 7-15 år 

• Läsförståelse 8-15 år 

• Spoonerismer 10-15 år 

• Ordna stavelser 10-12 år 

• Hörförståelse teoridel 

 

Lexia är ett utformat material för individer med dyslexi och afasi och är baserat på den 

senaste kunskapen inom dyslexiforskningen vad gäller själva läsprocessen samt de 

rådande kunskaperna inom afasiologin (behandling av språkstörningar som uppkommit 

genom hjärnskador). Utifrån elevens läsutvecklingsnivå kan programmet anpassas med 

träning av t.ex. syntes- eller stavelsesegmentering. Lexia har även en funktion på 

vokalträning, kort eller lång vokal, tonande eller tonlös konsonant. Sådant som felvända 

tecken och andra vanliga skrivfel rättas av Lexia. Eleverna kan även träna sin 

läsförståelse, både på ord- och satsnivå, men även grammatisk nivå och det finns en röst 

som läser upp. Syftet är att underlätta och hjälpa individen framåt i sin tal-, skriv- och 

läsinlärning. 

 

12.2.8 Photostory/Comic Life 

I detta program kan lärare och elever skapa rörliga/animerade album av bilder med 

tillhörande text och musik. Programmet kan kräva att en vuxen finns med tills det att 

barnet/eleven lärt sig hantera funktionerna. De färdiga kompositionerna kan visas på 

dator, brännas ner på cd och visas via en cd-spelare på en TV-skärm. 

 

En annan version av en sorts photostory är programmet Comic Life. I detta program 

skapar man med hjälp av bilder och foton en serieliknande berättelse. Funktioner för 

bildredigering finns där användaren kan få sina foton att se ut som t.ex. tidningstryckta. 

Ett stort val av pratbubblor och berättarrutor finns att välja på med roliga texteffekter. 

Vid användning av programmet bör en vuxen finnas med tills barnet/eleven lärt sig 

hantera funktionen själv. Resultatet går att spara som en bild i ett jpg.format men även 

formateras om till pdf.  
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13. Intervjusammanställning 
 

Studiens analys behandlar resultatet av intervjuerna, där specialpedagogernas perspektiv 

på hur det ser ut i praktiken när det gäller bildens betydelse för läs- och skrivsvårigheter 

redovisas. Varje specifik fråga klargörs var för sig, därefter avslutas analysen av en 

sammanfattning.  

 

De intervjuade specialpedagogerna har alla arbetat mellan 36-40 år inom 

skolverksamheten och arbetar nu dagligen inom grundskolan med barn/elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Två av specialpedagogerna, ”Beata” och ”Astrid”,  arbetar på 

varsin grundskola i kommunen medan den tredje, ”Görel”, arbetar inom grundsärskolan.  

 

13.1  Läs- och skrivsvårigheter enligt specialpedagogerna 
Genomgående anser alla specialpedagoger i studien att begreppet läs- och 

skrivsvårigheter har ett stort omfång. ”Görel” som arbetar inom grundsärskolan påpekar 

även att det beror på vilka sorts barn man pratar om. Hennes syn på begreppet handlar 

om svårigheten att få förståelse och att kunna använda sig av det skrivna språket. Detta 

grundar sig på hur barnen redan som små greppar det talade språket, det vill säga att 

man är språkligt medveten. ”Beata” tillägger att läsinlärning handlar väldigt mycket om 

avkodning, att vara säker på ljuden och på bokstavsnamnen. Alla tre pedagogerna finner 

ofta att de får backa tillbaka till avkodningen, eftersom det oftast är där som det finns 

luckor hos barn med läs- och skrivsvårigheter. Ofta påverkar läs- och skrivsvårigheter 

övriga ämnen då dessa barn får kämpa betydligt hårdare med läsförståelsen. Läs- och 

skrivsvårigheter innefattar även barn/elever med diagnoser som dyslexi, språkstörningar 

och ADHD (uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) samt barn/elever med svenska 

som andraspråk. ”Astrid” påpekar även att man inte får glömma bort att hitta 

bakomliggande orsaker till svårigheterna.  

 
Ofta beror läs- och skrivsvårigheter på ärftlighet men kan även vara pedagogiska 

svårigheter, att de fått för dålig undervisning helt enkelt. Det kan också vara något 

neurologiskt som kan påvisa läs- och skrivsvårigheter. Men det kan också vara att man 

inte har lust eller att det finns sociala problem som gör att man inte kan ta till sig 

undervisningen, det kan vara en kris i uppväxtåren t.ex. (”Astrid”). 

 

Hon påpekar att det är viktigt att arbeta med helheten, som man tittar på alla aspekter av 

problemet.  

 



 

33 
 

13.2  Arbetet med läs- och skrivsvårigheter 
Generellt arbetar alla tre pedagogerna enligt Bornholmsmodellen, där språklekar är 

grundläggande. Ordbilder, talsyntesen och överlag ett varierat arbetssätt är beroende på 

vilket barn man arbetar med. Oftast sätter varje specialpedagog ihop ett eget material 

som består av mycket bilder och ordbilder som man sedan ska para ihop på olika sätt. 

Huvudsaken är att det finns en röd tråd och att det går att se ett tydligt resultat i arbetet. 

En betydelsefull aspekt är att eleverna inte stressas för fort fram, då det ofta krävs 

repetitioner på samma nivå. Tack vare de möjligheter som utvecklats med datorernas 

hjälp finns många bra hjälpmedel för läs- och skrivinlärning som underlättar för dessa 

elever vid traditionell undervisning. 

 

”Görel” som arbetar med särskolebarn upplever att bilderna underlättar väldigt mycket i 

läs- och skrivinlärningen. Hon använder sig av ett symbolspråk som heter ”Widgit” där 

eleverna istället för att skriva ord skriver med hjälp av symboler som representerar 

orden. Hon upplever att denna metod hjälpt hennes elever framåt. ”Astrid” använder sig 

mycket av DAISY-böcker och andra e-böcker, hon anser att det är viktigt att det finns 

en scanner för att de elever som behöver det skall kunna få läromedlet inscannat för att 

bättre kunna följa med i den dagliga undervisningen. 

 

13.3  Förhållandet mellan text och bild 
Bilden har enligt samtliga specialpedagoger en viktig del i barnens/elevernas 

grundläggande lust och förståelse för att lära sig läsa och skriva. För ”Görels” elever 

handlar bildens betydelse även om generalisering av ord och struktur i skolans vardag. 

Bilden fungerar som en förstärkande roll där barnen får en större förståelse för det de 

läser och skriver om samt samtalar kring. ”Beata” säger att hon samtalar mycket om 

bilden i förhållande till den specifika aktiviteten. ”Görel” berättar att det finns olika 

utgångspunkter kring bilder i en bok, genom att räkna och samtala om sådant som finns 

i bilden. Bilden gör att hennes elever kan knyta an till något för att skapa en egen bild 

av ett ord som för dem tidigare var abstrakt.  

Enligt Vygotskij lär sig människan tillsammans med andra, det vill säga i sociala 

miljöer, och vi anser att den sociala relationen mellan pedagog och elev samt de 

reflektioner som uppstår kring samtal om en bild i en lärosituation, påverkar elevens 

utveckling i att förstå sin omvärld. Det är i förhållandet till andra som vi lär oss och 

genom andra individers tankar och hypoteser om omvärlden som vi snappar upp nya ord 

och begrepp. 
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13.4  Bildens betydelse för barn/elever med läs- och skrivsvårigheter 
”Beata” förespråkar att bilden har en stor betydelse för alla, men i synnerhet för sådana 

som har läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att eleverna kan associera till något, 

bilden är en förförståelse, en extra krydda till texten. ”Astrid” anser även att bilden 

lyfter texten och hon säger att det måste vara lustfyllt att lära. Bilden kan dock skapa 

förvirring om den stör koncentrationen genom många detaljer eller att den är plottrig, 

men detta beror helt på hur man använder bilden i undervisningen.  

 

13.5  Erfarenheter av bilden som hjälp för barn/elever att ”knäcka 

läskoden” eller öka läsförståelsen 
”Beata” menar att hon många gånger upplevt att hennes elever fått hjälp av bilden vid 

både läsförståelse och att knäcka läskoden. Hon pratar mycket om att visualisera 

bokstäver för att få eleverna att känna, höra och se. ”Görel” har bevittnat detsamma, 

dock börjar hennes elever läsa och skriva betydligt senare, men trots deras 

funktionshinder har detta varit möjligt för sju av tretton elever. ”Astrid” har sett många 

elever som ökat sin läsförståelse genom bilden, men anser att för att knäcka läskoden 

krävs ett samarbete mellan text och bild.  

 

13.6  Viktigt i arbetet att utveckla läs- och skrivförmågan 
Samtliga specialpedagoger lyfter fram lusten och meningsfullheten som viktiga 

aspekter. Kontinuerlig träning med den språkliga medvetenheten, där man bland annat 

kan använda sig av språklekar. Böcker är också betydelsefulla, både när det gäller att få 

dem lästa för sig redan från tidig ålder och att de själva fortsätter då de blir äldre.  

 

Sammanfattningsvis är bildens betydelse störst i de tidiga åldrarna då barnen ännu inte 

lärt sig läsa och skriva. Specialpedagogerna arbetar mycket med att associera det 

verbala ordet med en tillhörande bild för att sedan associera vidare till en ordbild.       

De barn och elever som studiens pedagoger möter har många gånger visat brister i 

avkodningen. De flesta läromedel sätter pedagogen ihop för den enskilda eleven, 

vanligast är digitala läromedel såsom Lexia, DAISY-böckerna samt Stava Rex. Att 

redan i förskolan arbeta med språklekar och Bornholmsmodellen förespråkas för att 

barnen ska bli språkligt medvetna.  
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14. Diskussion och slutsatser 
 

14.1 Arbetsmetod och läromedel utifrån studiens resultat  

Det traditionella sättet att lära sig läsa och skriva är genom formeln Läsning = 

Avkodning x Förståelse, denna formel blir en automatisering som uppstår, eller snarare 

lärs in hos barnet/eleven, då denne knäckt läskoden (se s.4). Denna formel bygger även 

Bornholmsmodellen på, med sina många språklekar och fonologiska övningar. 

Bornholmsmodellen är även ett arbetssätt som alla specialpedagogerna förespråkar att 

man börjar med redan i förskolan, där syftet är specifikt inriktat mot en sida av barnets 

språkutveckling och har betydelse för läsutvecklingen samt ger barnet förutsättningar 

att ”knäcka läskoden”. Med hjälp av Bornholmsmodellen får barnet på ett lustfyllt sätt 

upptäcka språkets ljudmässighet, där upplägget förutsätter att pedagogen arbetar efter 

specifika språklekar (se s. 24). Vi menar att språket är en fråga om kommunikation, det 

vill säga hur människor möts, förstår varandra, förmedlar och utvecklar kunskap. Ord 

ingår alltså i ett mönster av många uttrycks- och kommunikationsformer, som gester, 

ansiktsuttryck, pekningar, blickriktningar, tonfall, röststyrka och med hjälp av bilder. 

Eftersom leken är en viktig förutsättning för barnets utveckling och lärande, anser vi att 

språklekar är grundläggande för såväl förskolebarn som elever i högre åldrar för att 

hålla läs- och skrivlusten brinnande. Eftersom många barn och elever kan vara sen i sin 

läs- och skrivutveckling kan det hjälpa dem på vägen samtidigt som repetitioner för en 

hel klass aldrig skadar.  

 

Visklek förekommer i Bornholmsmodellen. Personligen har vi egna positiva 

erfarenheter av den leken eftersom den har upplevts som både lustfylld och spännande. 

En sådan språklek anser vi dessutom kan användas långt upp i åldrarna där barn och 

elever omedvetet lär sig vikten av att vara fonologiskt medveten.  

 

Bildmemory som ingår i avsnittet ”Första och sista ljudet i ord” i Bornholmsmodellen 

(se s. 24-25), börjar med att eleverna får lyssna på ljuden, därefter börjar man att spela. 

När en elev drar upp ett kort skall den söka ordet som bilden representerar. Denna lek 

påminner mycket om det läromedel som specialpedagogerna själva skapar i samband 

med träning av barnets medvetenhet i läs- och skrivinlärningen.  

 

I sammanställningen av intervjuerna framgår det att de flesta läromedel som används 

vid läs- och skrivsvårigheter oftast är skapade av pedagogerna och innehåller bild och 
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text. Dessa bilder används för att barnet/eleven skall kunna associera ordet till något 

reellt. Här är bildens funktion betydelsefull i den meningen att barnet skapar en relation 

mellan ordet och bilden, vilket gör att barnet har lättare att förstå ordets innebörd. Vi 

kan enbart associera till när vi själva var små och våra föräldrar skulle lära oss att prata 

och genom att peka på en sak upprepade ordet för objektet ett flertal gånger, precis som 

pekböckerna är utformade. Här framgår det ännu tydligare hur det verbala språket är 

kopplat till de objekt och bilder som finns runt omkring oss, det vill säga det verbala 

språket tar form utifrån dessa. Litteraturen tar dock inte upp något kring bildens 

betydelse för läsavkodning, utan det får vi själva tolka genom att se hur läromedlen 

använder bilderna i sina övningar. 

 

De digitala hjälpmedel som används vid läs- och skrivinlärning är medierande och 

enligt Vygotskij vägleder de oss i olika kontexter. Här anser vi att bildens betydelse 

hjälper de medierande verktygen att underlätta för barnens/elevens tolkning kring 

kontexten. Genom dessa får barnet möjlighet att ta del av texter som läses upp av en 

inspelad röst och har lättare att följa med i texten. Barn som har svårt med läsförståelsen 

har genom detta verktyg betydligt mer hjälp. Det underlättar även för klassläraren som 

annars måste sitta ner med eleven när läsförståelsen ska tränas. Verktyget gör det 

möjligt för eleven att spola tillbaka för att lyssna om och få texten återberättad för sig. 

Bilder som används vid läs- och skrivinlärning blir situerade då de beskriver en specifik 

kontext. Här anser vi att bilden hjälper barn/elever att förstå de olika miljöer som 

kontexten är bunden till och handlingar som kan vara svårtolkade förtydligas, det kan 

handla om en karta över Sverige eller en ritning på hur ett flygplan ser ut. Barn och 

elever har lättare att förstå visuella bilder än att förstå verbala förklaringar. 

 

Många barn och elever som vi mött har haft lättare för att lära när de själva fått vara 

aktiva och kreativa. Här anser Vygotskij att vi lär oss genom att återskapa och detta 

håller vi med om, för det är ju av misstanken som vi lär oss. Barn och elever som då 

själva får testa sig fram, till exempel när de får i uppgift att skriva fritt på datorn för att 

sedan finna en viss bokstav, lär sig oftast snabbare hur den bokstaven ser ut. 

 

 

 

14.2 Forskningens och specialpedagogernas uppfattningar om bildens 

betydelse för läs- och skrivinlärning 
På 1600-talet ökade läskunnigheten i Sverige. Fram till 1970 betraktades barn/elever 

med läs- och skrivsvårigheter som onormala, sjuka och "korkade" och de tilldelades 
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plats i läsklasser alternativt läskliniker. Trots att sådana klasser successivt försvann och 

individualiserad hjälp ordnades på 1970-talet, anser vi att segregeringen fortfarande 

fanns kvar och till viss del finns kvar än i dag. Vi har reflekterat över att många av de 

pedagoger som utbildades under senare delen av 1900-talet skolades in ett tankesätt där 

läs- och skrivsvårigheter var avvikande. Många av dessa pedagoger finns kvar i 

verksamheten än i dag. Vår reflektion kring detta är att det kan vara svårt att komma 

ifrån gamla tankesätt och mönster. Vi menar att risken för att detta speglar av sig på det 

sätt man undervisar är stor, vare sig man gör det medvetet eller omedvetet. Då vi ser 

tillbaka på vår egen skolgång (1990-2004) kan vi dra slutsatsen att våra lärare ett flertal 

gånger inför helklass kunde påpeka när det fanns någon som hade läs- och 

skrivsvårigheter samt uttryckte att det var avvikande med vänsterhänthet. Den elev som 

hade svårt att lära sig läsa och skriva hade förmodligen en fruktan inom sig som 

antagligen har satt sina spår upp i vuxenlivet. Vikten av att skriva snyggt uppmuntrades 

och de som hade talfel fick gå till speciallärare, vilket barn och elever även gör idag – 

men specialundervisningen skedde aldrig i klassrummet. För oss som haft lärare under 

1990-talet blir det tydligt hur stor skillnad det är på synsätt och arbetsmetoder kring läs- 

och skrivsvårigheter hos äldre pedagoger som skolades in i det ”gamla” systemet i 

jämförelse med dagens lärarutbildning. Vi har skolats till att alla barn, oavsett 

svårigheter och enskilda behov, är lika mycket värda och alltid kan lära sig, bara varje 

individ får den hjälp hon/han behöver. Visserligen kan dagens diagnostisering ge 

upphov till särbehandling, men grundtanken är att vi ska skapa förståelse för 

svårigheterna och plocka fram de hjälpmedel som behövs för alla barn behöver lika 

mycket uppmärksamhet.  

 

Dagens forskning är tvetydig kring bildens betydelse för läs- och skrivinlärning. Oftast 

kopplas inte bilden ihop med läs- och skrivinlärning utan bilden används i ämnet bild, 

och man tänker inte på att bilder som ingår i andra ämnen är en viktig faktor för 

läsförståelsen. Det sistnämnda är något som specialpedagogen ”Astrid” ansåg vara 

viktigt att tänka på. Hon hävdade att bilder i geografi skapar en större förståelse för 

ämnet, vilket vi håller med om – hur ska man förstå städernas förhållande till varandra i 

Sverige utan kartbild.   

 

Då barnen/eleverna befinner sig i skolan förväntas de lära sig skriftspråket som språk. 

Här anser vi att bilden försvinner ur inlärningen, eller åtminstone inte längre anses vara 

lika viktig. Björk och Liberg (1995) menar att barn genom sin förmåga att titta, berätta 

om och rita egna bilder, grundlägger läran att läsa och skriva. Att skolan då slutar 

använda bilden som en viktig del i just läs- och skrivinlärningen är för oss som att 
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plocka bort en naturlig del av barnets livsvärld. Jonsson (2006) skriver om barnets 

ikoniska bilder, vilka berättar något som barnet redan vet om sig själv och om världen. 

Dessa bilder är början till en kommunikation som senare utvecklas till ett symbolspråk, 

det vill säga vårt alfabet. Detta tyder på att vi lär oss skriva genom bilder som vi skapar 

utifrån våra upplevelser och tidiga livsvärld. Jonsson (2006) påpekar att även 

pedagogernas förhållningssätt till bilden påverkar bildens roll i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen. Hon säger att om pedagogerna inte hanterar barnen/elevernas bilder 

som ett kommunikationsmedium såsom text och tal, fallerar deras innebörd som 

utvecklande i läs- och skrivsammanhang. Leimar (1974) skriver om att det är helt 

avgörande vilka frågor pedagogen ställer till bilden för att den skall finna syfte i ett 

läsinlärningssammanhang. Här påvisas att pedagogens teoretiska och praktiska 

kunnande om bildens betydelse för läs- och skrivinlärning är av stor vikt för barnets 

utveckling inom ämnet. Vi anser att dessa bristfälliga kunskaper bör ses över, speciellt 

då barnets hjärna utvecklas från att vara mest dominerande på den högra hjärnhalvan, 

vilken minns bilder, helhet och utantillinlärning. Pedagogernas okunnighet i att hantera 

barns och elevers bilder som kommunikationsmedel gör att de inte når fram eller 

utvecklar sin verbala och skriftliga kommunikation på ett rättfärdigt sätt senare då den 

vänstra hjärnhalvan utvecklas, vilken hanterar analys, ordningsföljd och reflekterar över 

de stoff som de lärt sig.  

 

Specialpedagogerna förespråkar att bilden har stor betydelse för alla barn och elever, 

men i synnerhet för sådana som har läs- och skrivsvårigheter. En viktig aspekt är att 

eleverna kan associera till något, eftersom bilden blir en förförståelse för att lyfta upp 

texten. Dock menar specialpedagogerna att bilden kan skapa förvirring i den 

bemärkelsen att åtskilliga detaljer kan störa fokuset.  

 

Reggio Emilias filosofi använder sig av ett mer vidgat språkbegrepp för att tolka 

omvärlden. Deras metoder är praktiska och ger barnet ett bredare perspektiv på 

omvärlden då det ofta får tolka och omtolka sin hypotes. Då det inte står tydligt och 

klart vad Reggio Emilia anser kring bilders betydelse för inlärning, kan vi inte dra 

någon teoretisk slutsats utan enbart reflektera kring vår tolkning av materialet. Vi anser 

att deras metod delvis är mer öppen för barnets alla sinnen, speciellt blicken. Med 

hänvisning till stycket angående hjärnans utveckling anser vi att deras arbetsmetod 

anpassar sig väl till barnets kapacitet att tolka och uppfatta omvärlden, genom bilder och 

objekt. Vi anser dock att det kan försvåra förståelsen hos vissa barn som behöver ett 

mer strukturerat arbetssätt, men detta kan vi inte uttala oss om då vi inte har studerat 

deras praktik. 
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14.3 Egna erfarenheter, reflektioner och åsikter kring bildens 
påverkan 
I vår undersökning har vi kommit fram till att kombinationen bild och text är det mest 

effektiva sättet att lära sig. Text och bild samarbetar nära varandra, där bilden förstärker 

textens innehåll eller specifika ord. Vi anser att förhållandet mellan bild och text inte 

bara ger en förförståelse för barnet i sin läs- och skrivutveckling, utan att det dessutom 

handlar om vilka metoder pedagogen använder, då ett lustfyllt lärosätt, såsom 

språklekar, gynnar barnets fortsatta utveckling och även stärker grunderna att bli 

fonologiskt medveten. Trots att forskningen är tvetydig till bildens betydelse i läs- och 

skrivinlärningen har vi fått intrycket att det är pedagogens sätt att hantera bilden i dessa 

sammanhang som har störst påverkan. Utan pedagogens förståelse för hur bilden kan 

påverka barnet/eleven blir bilden mer eller mindre bara en utsmyckning. Det blir då 

mest barnets egen reflektion kring bilden som genererar inlärningen, och den viktiga 

delen i den proximala utvecklingszonen som Vygotsky talar om går förlorad. Vi förstår 

pedagogernas svårigheter att använda bilden då det kräver mer tid och eftertanke 

eftersom bilden måste diskuteras för att få en mening. Detta verktyg är mer diffust och 

inte lika konkret som ren bokstavsträning. Däremot tror vi att man får mera ut av det i 

framtiden om man vågar släppa på den konkreta undervisningen och låta barnen 

experimentera med bild och ord för att gynna fantasin som är så viktig vid till exempel 

berättelseskrivning. Specialpedagogen ”Görel” berättar om hennes elever som går 

grundsärskola har svårt att använda sig av sin egen fantasi i skrivning och måste därför 

ha bilder för att skapa egna inre bilder. ”Beata”, specialpedagog, anser att det är 

väsentligt att barnen blir säkra på hur orden låter och ser ut, eftersom det oftast är där 

som specialpedagogerna finner luckor hos barn och elever med läs- och skrivsvårigheter. 

För att förebygga läs- och skrivsvårigheter bör man börja tidigt med ordförståelse och 

den fonologiska medvetenheten. Enligt Ladberg (2000) är det bra att använda sig av en 

varierad inlärningsmetod, då våra sinnen utvecklas i olika takt. Hon påpekar även vikten 

av att undervisningen skall generera positiva känslor för att långtidsminnet inte skall 

påverkas.  

 

Enligt Ladberg (2000) har känslorna en mycket viktig betydelse för inlärning och minne, 

särskilt för långtidsminnet. Hon skriver i sin bok Skolans språk och barnets att negativa 

känslor försvårar inlärning medan positiva känslor underlättar den (2000:30). Vi 

upplever att enbart teoretisk inlärning inte genererar positiva känslor, utan mer skapar 

ett prestationskrav hos eleverna. Om vi refererar till oss själva och känslan av positiv 

upplevelse i skolan, kommer den oftast ifrån då man själv har skapade något, det kunde 

vara en skulptur, en bild, ett föremål eller något annat som man själv hade gjort och 
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färdigställt. Dessa ting ville man mer än gärna berätta om, visa upp och tillgängligheten 

att associera eller fantisera fram en berättelse om tinget var stort. Ladberg (2000) anser 

detta vara en källa till utveckling av språket (se s. 17). Med den här återkopplingen 

menar vi att det är viktigt att inte underskatta den mer estetiska läran i skolan och att 

våga bibehålla den i ett förhållande med den teoretiskt vetenskapliga inlärningen.  

 

Ofta är barn ivriga att berätta om vad de skapat, byggt, målat eller format. Detta är en 

källa till utveckling av språket  - när någon är villig att lyssna, skriver Ladberg. Hon 

menar att skapande aktiviteter gynnar språkutvecklingen och att barnen snappar upp nya 

ord när lusten för kommunikation finns (2000:116). 

 
Avslutningsvis ser vi utifrån all den empiri vi samlat in, ett tydligt mönster där 

pedagogens förhållningssätt har stor påverkan. Det är pedagogen som sätter de outtalade 

normerna för bildens värde genom att antingen använda sig av bilder på ett mer 

medierande sätt i undervisningen eller finner dem som mindre viktiga.  

  

14.4 Studiens möjligheter för utveckling 
Denna studie skulle kunna utvecklas ytterligare genom klassrumsobservationer och 

intervjuer av klasslärare om deras syn och förhållningssätt till bilden i 

undervisningssyfte. Vi hade då kunnat skapa en större förståelse för vad som sker i den 

vanliga praktiken med samtliga elever, alltså även sådana som inte har läs- och 

skrivsvårigheter. Dessutom hade vi kunnat titta på vilken bakgrund elever med läs- och 

skrivsvårigheter har, vilka livsmiljöer de kommer ifrån och vilken roll 

familjedynamiken spelar.  

 

Efter slutförd studie ställer vi oss frågan hur den tidiga livssituationen för barn med läs- 

och skrivsvårigheter har sett ut när det gäller språkutvecklingen och dess stöd i hemmet.  

 

Det vi tar med oss av studien är att oavsett vilka barn vi möter, finns det alltid möjlighet 

att lära dem att läsa och skriva. Som pedagog får man inte blunda för detta utan vara 

öppen och ärlig för att på bästa tänkbara sätt vägleda barn och elever till den metod som 

passar dem bäst. En viktig del i pedagogens förhållningssätt är att inte vara fördömande 

för metoder man tidigare inte provat på eller känner sig förtrogen med. Människan kan 

aldrig bli fullärd, alla är vi unika i den bemärkelsen att vi har olika sätt att ta in och 

uttrycka kunskap.  
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Bilaga 1 

 

- Hej, 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet (med inriktning 

förskola/förskoleklass och tidigare år) vid Umeå universitet. Vi har nu påbörjat 

vårt examensarbete som handlar om Bildens betydelse för läs- och skrivinlärning.    

 

Nu skulle vi behöva hjälp från specialpedagoger som anonymt kan dela med sig av sina 

erfarenheter och expertis för att vi ska kunna avsluta vår rapport. Vi vill gärna träffa 

Dig för en intervju och bifogar därför våra frågeställningar för att Du i förväg ska få 

möjlighet att ta del av vår undersökning.  

 

Kontakta någon av oss, via e-mail eller telefon, gärna så snart som möjligt om Du kan 

tänka dig att vara med i en intervju. Vi anpassar oss givetvis efter när det passar Dig 

som bäst.   

 

Med vänliga hälsningar  

 

Elin och Jenny 

 

 

 

 

Elin Billström tfn: ********** alt. 

Jenny Gunnarsson tfn: *********.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 
Frågeformulär kring bildens betydelse för läs- och skrivinlärning 
 

Namn: 

Yrkesroll:    År inom verksamheten: 

 

Frågor 

 

1. Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

2. Hur förenkla arbetet med läs- och skrivsvårigheter? 

-  Hjälpmedel? Digitalt, bilder? 

-  Läromedel? Hur ser materialet ut? 

3. Vad anser du kring bild- och textförhållandet? 

4. Anser du att bilden har någon betydelse för barn/elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

- positiv effekt? 

- förvirring? 

5. Har du under din verksamhetstid fått bevittna att bilden har hjälpt ett barn att 

”knäcka läskoden” eller ökat läsförståelsen? 

6. Har du några personliga tips du kan ge kring barn/elevers läs- och 

skrivutveckling? 



 

 
 

Bilaga 3 
 
Intervju 1 
Namn: ”Astrid” 

Yrkesroll: Arbetar som specialpedagog på en 1-9 skola. 

Lågstadielärare i grunden, speciallärarutbildning och svenska som andra språk behörig. 

År inom verksamheten: 36 år. 

 

- Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

Det kan vara väldigt mycket. Det kan vara fonologiskt att man inte får ihop ljud och 

bokstav. Man kastar om orden och får inte ihop stavelser, grafem. Och att 

arbetsminnet inte kommer ihåg det man läst, på ett ord eller en rad, att man liksom 

inte får ihop texten, läsförståelsen, ordavkodningen. Och sen kan det då vara då man 

väl har fått ihop det och då ska man skriva ned och då är det ju också svårt att få 

ihop, man kastar om bokstäver, man kastar om orden. Idag har man ju analyserat 

och kommit fram till språkstörning, och det finns ganska många diagnoser idag, 

vilket också är en sorts läs- och skrivsvårighet, som yttrar sig i att de inte får ihop  

meningarna och språket, att de inte kanske kan uttrycka sig eller få ihop intrycken 

som de läser, så att de får någon läsförståelse. Arbetsminnet har ju stor betydelse. 

Läs- och skrivsvårigheter kan ju också vara om man har funktionshinder. Det kan 

också vara om man har en diagnos ADHD t.ex. då är det jättesvårt att koncentrera 

sig på en text länge. Och då kan man också få läs- och skrivsvårigheter. En del har 

lättare att läsa men svårare att skriva och det hänger ihop med andra ämnen, t.ex. 

engelska, SO och NO. 

 

- Vad kan läs- och skrivsvårigheter bero på? 

Ofta beror läs- och skrivsvårigheter på ärftlighet men kan även vara pedagogiska 

svårigheter, att de fått för dålig undervisning helt enkelt. Det kan också vara något 

neurologiskt som kan påvisa läs- och skrivsvårigheter. Men det kan också vara att 

man inte har lust eller att det finns sociala problem som gör att man inte kan ta till 

sig undervisningen, det kan vara en kris i uppväxtåren t.ex. 

 

 

 



 

 
 

- Måste man arbeta med det samtidigt då när man försöker få eleven att erövra sina läs- 

och skrivsvårigheter? 

Man måste arbeta med helheten, det är oerhört viktigt tycker jag. Det är det som 

sägs nu i alla åtgärdsplaner, man måste titta på helheten, organisationen, gruppnivån 

och det individuella. Hur ser det ut i klassen, är det arbetsro, får dom undervisning 

så att de kan lära sig överhuvudtaget? Är det så att man precis har flyttat och det har 

hänt svåra saker i familjen, nån har dött eller sjukdomar, det kan vara väldigt mycket.  

Det är svårare att upptäcka om barn som flyttar hit från andra länder har läs- och 

skrivsvårigheter. Men det har kommit ett bra material som de håller på att utarbeta 

utifrån Norge. Oftast beror läs- och skrivsvårigheter på arv och miljö, men man får 

inte blunda för den pedagogiska undervisningen. 

 

- Hur förenkla arbetet med läs- och skrivsvårigheter?  

 

Det personliga mötet är det mest viktiga, att man får den pedagogiska hjälp man 

behöver. Det är även viktigt att man behåller självkänslan och självförtroendet, att 

barnen märker framsteg. De har det kämpigt och kommer ha det kämpigare än alla 

andra därför att de får jobba mera.  

 

- Hjälpmedel? Digitalt, bilder? 

 

Dels förekommer väldigt mycket alternativa verktyg som dator med program som 

ClaroRead talsyntesen, Stava Rex, SpellRight. Dessa finns nu på alla datorer i vår 

kommun. Andra kommuner kanske inte har dessa program, så vi har det väldigt bra 

förspänt här. Det är kommunen som köpt in programmen till skolorna. Sen finns det 

See Pen, en penna som scannar in det man drar den över. Sen ska det ju finnas 

scanner så att den möjligheten finns. 

 

Program som Powerpoint och Photostory är bra att kunna, att man jobbar med bilder 

och redovisar på det sättet så slipper man skriva så mycket eller om man har svårt att 

prata, eller svårt att läsa det man själv skrivit. Det är bra om de fastnar för böcker, 

att de ser roliga ut. Ofta fastnar de för Palleböckerna, de är bra. Man måste finna 

intresset hos var och en. Sen är det viktigt att det finns ett stort utbud på biblioteket, 

att man kan låna hem också. Det finns e-böcker, DAISY-böcker, det går även att 

använda i I-phone och dator och det går att beställa med bild, så barn som behöver 

hjälpmeder kan läsa samma som de andra i klassrummet. Rösten är väldigt viktig 

när man provar ut vilken bok som man skall köpa eller låna till eleven. En del har 



 

 
 

väldigt tråkiga röster, det måste passa eleven, vissa kan bli jätteirriterade på rösten. 

Rösten skall vara behaglig att lyssna på. 

 

-  Läromedel? Hur ser materialet ut? 

 

Läromedel är viktigt i hur man väljer det. Ofta får man plocka ihop beroende på 

vilken svårighet de har. Bornholmslek och språklek är oerhört viktigt, sen ser man 

då man gör dyslexiundersökningar att ofta så är det något sådant de missat. 

Lexia och Provia kan man göra, då skapar man övningar för varje individ som 

passar. Vi har ett system där vi följer varje elev i God Läsutveckling och då kan man 

se vart den eleven är och börja där och gå vidare. Men samtidigt när de går i årskurs 

4 och 5 då vill de vara som alla andra, så det får inte bli för barnsligt heller. Då 

måste man ligga på den nivån och då blir det mer att man ger dem verktyg med 

talsyntesen etc. Men man måste anpassa väldigt mycket med enkla böcker från 

början, att man läser många böcker på samma nivå. Sen blir det färre bilder och 

tillslut blir det kapitelböcker utan bilder. 

 

- Vad anser du kring bild- och textförhållandet? 

 

När de är i början av sin läsutveckling och skrivutveckling då behöver de bilder, 

stora bilder, roliga bilder. Storbok och liten bok, där är det mycket bilder som talar 

till eleverna. Man kan ha med eleverna i samtalet om vad som kommer hända sen i 

boken. Men bilder är också jätteviktigt som förklarande då det handlar om SO och 

NO, att det inte blir för mycket text, det måste vara illustrerande och förklarande 

bilder. 

 

- Anser du att bilden har någon betydelse för barn/elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

Bilden är en förförståelse, en extra krydda till texten. Jag tycker bilden förstärker 

och ger eleven mer lust. Man måste tycka att det är lustfyllt, att se färglada bilder, 

att skratta åt det som händer och det blir en förstärkning av vad det läser. 

Förvirring blir det kanske om det är för mycket bilder, jag vet inte. 

 

 

 



 

 
 

- Har du under din verksamhetstid fått bevittna att bilden har hjälpt ett barn att 

”knäcka läskoden” eller ökat läsförståelsen? 

 

Ökat läsförståelsen har hänt många gånger. Men att knäcka läskoden med hjälp av 

en bild, det vet jag inte, det är ju som ett samarbete mellan text och bild. 

Ordbilder är ju bra att man lär sig utan till, en del, att man övar det. Det går ju inte 

ljuda fram och, också, då är det bra om de lär sig dem. 

 

- Har du några personliga tips du kan ge kring barn/elevers läs- och skrivutveckling? 

 

Det skall vara lustfyllt och mycket språklek från början, och gemensam vägledande 

läsning, att man gör det först själv tillsammans med eleven, innan de kan läsa 

individuellt. Alla vill ju och till slut så kan dom de man gjort gemensamt. Man 

ljudar då man skriver på tavlan t.ex., när man läser storbok läser man många gånger, 

att den ena får peka och den andra läser, tittar på orden så att man känner igen dem. 

Det man först gjort gemensamt kan de sedan själva. 

 

Sen behövs det jättemycket övning på samma nivå, att man inte går för fort fram. 

Det skall vara omväxlande, varierande, lite roliga lekar. Det finns även språklekar 

som man kan göra i 4:an och 5:an. Astrid Frylmark är en mycket bra författare som 

också är logoped, och hon skriver många bra böcker inom det området. 

 

- Har du några tips på hur man skall arbeta som förskollärare med läs- och 

skrivinlärning? 

 

Man ska inte ta ifrån barnens lust att läsa, språklekar görs väldigt ofta och man tar in 

mycket böcker och gör teatrar och drama, bygger upp miljöer utifrån det dem läst 

för att göra det naturligt med böcker. Det finns ett system som heter Tras, där man 

följer deras utveckling. 



 

 
 

Bilaga 4 
 

Intervju 2 
Namn: ”Görel” 

Yrkesroll: Arbetar som specialpedagog inom särkskolan, sedan 2007 enbart med "läs- 

och skriv" och har engelska och biologi med en av eleverna. Är även resurs i 

klassrummet. Förskollärare i grunden.   

År inom verksamheten: ca 40 år. 

 

- Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

 

Det är ett jättestort begrepp, det innehåller så många olika saker beroende på hur 

man ser på det och vilka elever man pratar om. Jag kan väl tänka så här att för mig 

är det väl främst svårigheten att få förståelse och kunna använda sig utav det skriva 

språket, att förstå hur det är uppbyggt, att det är ljud, att man ska ljuda ihop och att 

man skall höra vad det blir och förstå vad man har läst. Sen finns det ju alla möjliga 

svårigheter inom läs- och skriv såsom dyslexi och andra svårigheter. Men just det 

här med att förstå, det är egentligen från första början att förstå att det vi säger kan 

man också skriva ner, att det blir till ord på ett papper. Det börjar redan där att barn 

tidigt kan få en förståelse för det. 

 

- Hur förenkla arbetet med läs- och skrivsvårigheter? 

 

Det varierar verkligen vilken elev man tittar på. Jag börjar alltid med att försöka 

kartlägga dem på något sätt när jag börjar jobba med dem, och då tycker jag att den 

här språkliga medvetenheten är så viktig att kolla på. Kan de rimma, kan de lyssna 

in hur många ljud det finns i ett ord och vad börjar och slutar ordet på. Så att man 

känner att dom har grunden att stå på när det gäller språkligmedvetenhet. Det kollar 

jag av och jobbar även parallellt med lite ordbilder, men hela tiden jobbar jag med 

språklig medvetenhet om jag har sett att de har luckor i det. Bornholmsmodellen har 

mycket material att hämta ur kring detta. 

 

-  Hjälpmedel? Digitalt, bilder? 

 

Datorn är ett utmärkt hjälpmedel då det kommer till att skriva. Sen har vi 

flexiborden att skriva på och talsyntes som man kan använda. Men även upplästa 



 

 
 

böcker på datorn, både sådana som man hör och de som man följer med i texten på 

skärmen. Nu skall vi får I-pads till våra elever, och där finns det säkert väldigt 

mycket program som går att använda. Det finns ju väldigt mycke material och det 

kommer mer och mer. Man måste ju försöka att titta på varje elev för sig, de är ju 

unika alla och utifrån sina behov och svårigheter vart man börjar någonstans med 

hjälp. 

 

Men skrivandet kan jag tycka är svårare för våra elever än att lära sig avkoda. 

Skrivandet och förståelsen av vad de har läst och att särskilt att skriva fritt utifrån 

sin fantasi, det är jättesvårt för dem. Då kan man istället använda sig utav en bild 

och skriva utifrån den. Då får eleverna välja om de skriver för hand eller på dator, de 

måste ha utvecklat finmotoriken för att kunna skriva själv så oftast är det dator som 

används. Där går det ju även att förstora texten så att de blir större bokstäver. Datorn 

är ett utmärkt hjälpmedel. 

 

-  Läromedel? Hur ser materialet ut? 

 

Man börjar ju alltid med bilder och ordbilder, det kan vara så simpelt som att man 

lägger lika på lika (bild med ordbild på lika bild med ordbild), och sen tar man bort 

orden och så får de para ihop ordbilden med en bild. Man kan använda mycket 

sådant material, jag gör mycket material själv. 

 

Vi använder något som heter Widgit, som finns i tre delar: By Choise, In Print och 

SymWrighter. Då kan man skriva med bildstöd, även välja att ta bort vissa symboler 

som och och är om de kan läsa de ordbilderna. Det är ett väldigt bra stöd. Det finns 

speciella tecken som man väljer till orden, ibland finns det flera tecken att välja på, 

men det gör eleven. Det är lite mer konkret än Bliss symbolspråk, eleverna tycker 

det är väldigt roligt att använda och skriva i Widgit. Det finns också talsyntes inlagt 

i programmet. Jag tror även ”normala” barn i lågstadieskolan skulle kunna tycka 

detta vara kul, i alla fall bildstödet, om de har lite svårigheter att komma igång kan 

detta vara bra att använda. 

 

Sen då det gäller ren läsinlärning så har jag hittat det här materialet som jag tyckte 

var bra för våra elever, Läsebok 1 och 2, (Läsinlärning i 7 steg av Maj J. Örtendal). 

Det går väldigt långsamt fram och finns bildmaterial till man kan använda. Det är 

bilder och ord, och så kan man lägga ihop ordbild med bild. Detta för att man ska få 

dem att förstå att man kan kombinera ett ord med nånting som sker eller en bild eller 



 

 
 

ett ting. Det är ju så, kan man tänka på när man börjar med små barn, att man tittar 

på böcker och bilder, pekar och berättar och läser texten.  

 

- Vad anser du kring bild- och textförhållandet? 

 

Jag tycker att bilden har väldigt stor betydelse för att både skapa lusten och 

förståelsen av att lära sig läsa. För våra elever är det ju väldigt viktigt kan jag tycka 

för att hjälpa till med förståelsen och generaliseringen av ord. Bilden är ju även 

viktig för strukturen, många elever behöver ju scheman för att se vad de skall göra. 

Vi använde pictobilder förut men jag börjar övergå mer och mer till Widget- 

bilderna. Vi använder väldigt mycket bilder i många olika sammanhang. 

Ville val och de andra på äventyr av Ulla Östebrand och Egon Östebrand, är en bok 

som jag tycker är jättebra, och eleverna tycker jättemycket om den. Den handlar om 

bokstäver och är på rim med jättefina bilder. Stora bokstäver är det också så en del 

kan läsa själva, de har kommit så långt. Man kan ju göra olika utgångspunkter ifrån 

bilderna, man kan räkna, prata om färgerna, instrument, man får så mycket mer. 

Många gånger är det för våra elever så abstrakt med ord, de behöver någonting att 

knyta det till så att de får en egen bild inom sig och då är bilderna bra. 

 

- Anser du att bilden har någon betydelse för barn/elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

Det får inte vara för plottriga bilder och för mycket bilder utan vara klara, tydliga 

bilder, och inte för mycket detaljer, för många av våra elever kan fastna i en detalj 

och inte se helheten. Men vissa är ju jätteintresserade av Pettson t.ex. då kan de sitta 

och titta i evigheter på bilderna och detaljerna. 

 

- Har du under din verksamhetstid fått bevittna att bilden har hjälpt ett barn att 

”knäcka läskoden” eller ökat läsförståelsen? 

 

Jag har flera gånger sett barnen utvecklas, det är så fantastiskt! Många av våra 

elever börjar ju att läsa senare, det är sällan de är läsare i 1:an det är väldigt ovanligt, 

det är mer mot mellan- och högstadiet som de kommer igång. Jag jobbar med 13 

elever idag, och 7 av dem har börjat läsa. Det är så fantastiskt och eleverna är så 

förvånade själva. Det finns en elev som gjort jättestora kliv, som till och med kan 

läsa lite svårare text och förstå vad det handlar om. Det är viktigt då de blir lite 

bättre på att läsa att det inte bara handlar om avkodning utan att man har lite frågor 



 

 
 

till texten. Ofta är eleverna inte så bra på att fråga efter ord som de inte förstår, så 

det har vi jobbat mycket med, att försöka hitta dom orden då de läser, att jag stannar 

och frågar: ”Men det här ordet då, är det nytt för dig?”. Jag försöker ge dem 

ordförståelsen och inte bara avkodningen så de lär sig nya ord i samband med att de 

läser, och det har blivit bättre då jag har jobbat ett tag med det att de börjar fråga lite 

om orden. 

 

Jag trodde aldrig detta när jag började själv, att de skulle vara så motiverade och 

föräldrarna har också kommenterat framgången. 

 

Nu måste gymnasiet följa upp, och ha beredskapen att jobba vidare med detta. De 

ligger ju på så olika nivå och behöver så olika material, så det är svårt att jobba med 

detta i en klass eller större grupp, man måste jobba med ett par elever som är på 

ungefär samma nivå. Det blir väldigt individualiserat med mål osv.  

 

Förmånen med att få sitta så här och jobba med dem det är att man utvecklas ju själv 

som person och får hitta nya utmaningar och lösa problemen. 

 

- Har du några personliga tips du kan ge kring barn/elevers läs- och skrivutveckling? 

 

Framför allt att läsa mycket för dem, det önskar jag föräldrarna skulle kunna göra 

mycket mer för dem. Och att böcker ska finnas naturligt runt omkring dem. Sen att 

hjälpa dem och uppmärksamma dem på ord som finns runt omkring, saker som 

finns runtom, att de kan heta saker och det stavas och ordet ser ut så här. Att man 

försöker få in dem på det intresse att veta vad det är för ord.  



 

 
 

Bilaga 5 

 
Intervju 3 
Namn: ”Beata” 

Yrkesroll: Arbetar som specialpedagog i 35 år på en F-9 skola, med inriktning på barn 

med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna 6-9 år. Tidigare grundskolelärare i åk 1-3. 

År inom verksamheten: ungefär 40 år. 

 

- Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

 

Ja, det handlar ju väldigt mycket om att vara språkligt medveten, innan du börjar 

med läsinlärningen. Alltså vad lingvistiskt medveten. Är man inte det, får man oftast 

jobbigare med läsinlärningen. Läsinlärning handlar väldigt mycket om avkodning, 

att vara säker på ljuden och vara säker på namnen på bokstäverna. Du måste vara 

jättesäker på det, så att avkodningen blir rätt, för att komma igång med din läsning 

och inte få läs- och skrivsvårigheter. Så ofta när vi har barn med läs- och 

skrivsvårigheter så får vi ofta backa tillbaka till avkodningen, för att det är oftast där 

det finns luckor. De är inte säkra på ljuden, hur dom låter helt enkelt och det ska ju 

vara automatiserat. Det ska gå i ett kör, när de ser en bokstav ska de veta hur den 

låter. Men som sagt, sen är det ju oerhört viktigt med den språkliga medvetenheten 

och lägga krutet på den träningen. Nu har jag till exempel fyra stycken ettor som jag 

träffar en gång i veckan för att träna och har språklekar med.  

 

- Hur förenkla arbetet med läs- och skrivsvårigheter? - Hjälpmedel? 

 

Först och främst språklekar med Ingvar Lundberg och Karin Häggström, de är mina 

idoler. Särskilt Ingvar, han som är professor. Jag har ju använt det materialet, 

Bornholm, i 15 år, även som klasslärare. Fantastiskt bra material och sen när man 

kommer upp i skolåldern, alltså 1, 2, 3:an och man upptäcker läs- och 

skrivsvårigheter så använder jag en blandning av Maja Witting och 

Rydaholmsmetoden. De två sistnämnda handlar om avkodningen i fokus och då 

handlar det också om läslistor. Barnen tränar bokstavsnamnen och bokstavsljuden 

och jag brukar ofta få höra hur roligt de tycker att det är. Jag kör alltid det här varje 

gång de träffar mig och sedan när vi tränat dom, då läser barnen tvåljudsord och det 

som är viktigt då är att det är nonsensljud, det är för att barnen skapar sig en ordbild, 

och vi vill komma bort från det för att checka av att de kan ljuden och 



 

 
 

bokstavsnamnet. Jag avslutar alltid med att barnen får läsa första sidan igen, för att 

de ska få en känsla när de går härifrån att de kan! Det är viktigt att de får känna sig 

duktiga. Så det är så jag arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter och 

ganska länge håller vi på. Vi brukar säga att om vi inte märker av ett tydligt resultat 

efter fyra månader, kan det handla om dyslexi. Och för att kolla dyslexi, så har vi ett 

diagnosmaterial för elever med läs- och skrivsvårigheter som kallas för H4, som 

handlar om att barnet ska läsa så många ord på en minut. Barnen får läsa orden och 

jag sitter med motsvarande papper och antecknar de fel som barnen gör, och efter att 

det gått en minut säger jag stopp och räknar hur många ord de klarat där jag räknar 

bort de ord de uttalat fel. 

 

– Läromedel? Hur ser materialet ut? 

 

Det är jätteviktigt hur man sätter ihop och väljer ett material. Det måste finnas en 

röd tråd och det är viktigt att man kan se ett tydligt resultat hos eleverna man arbetar 

med. På vår skola har vi specialpedagoger satt ihop ett eget material där vi blandar 

Bornholmsmodellen, Maja Witting och Rydaholmsmetoden. En annan viktig aspekt 

är att det handlar om att plocka ihop ett material som fungerar för den svårighet det 

specifika barnet har, jag arbetar väldigt individuellt för att kunna möta varje enskilt 

barn. Personligen så anser jag att Bornholm är det viktigaste materialet eftersom det 

är under dyslexiutredningar som det visar sig att barnet ofta har missat.  

 

- Vad anser du kring bild- och textförhållandet? 

 

Jag anser att bilder är oerhört viktiga, inte minst när man är i början av sin 

läsutveckling. I förskolan förespråkar jag att man talar mycket kring bilden för att 

barnet ska få en förståelse kring vad det är man läser eller samtalar kring. Bilden i 

förhållande till texten tycker jag dessutom förstärker innehållet och ger en tydligare 

bild av vad det handlar om.  

 

- Anser du att bilden har någon betydelse för barn/elever med läs- och    

skrivsvårigheter? 

 

Det har en jättestor betydelse, det är jätteviktigt överhuvudtaget när det gäller 

inlärning för alla, men i synnerhet för de som har läs- och skrivsvårigheter, eller för 

de som har koncentrationssvårigheter. Månadernas namn till exempel, så har jag 

gamla bildkort jag använder mig av, att se bilden och associera till höst, vår, 



 

 
 

sommar och vinter. Jätteviktigt, bilden har jätteviktig betydelse. För barn med 

visuell stark sida är det ännu viktigare att arbeta mycket med bilder. Men bilden är 

viktig för alla. När vi arbetar med tabeller till exempel så vill jag att de skriver, säger 

och hör. Det är jätteviktigt att de ser, säger och hör. Det tror jag inte man kan 

poängtera nog hur viktigt det är. Sedan har jag alltid lyft fram det här med 

”Bokstavslådan” hur oerhört viktig den är. Det här använde man sig mycket av förr i 

världen, det är ju gammeldags, men jag har alltid använt mig av det i mina klasser. 

De har fått lägga ord, läsa dem för mig och sedan lägga tillbaka dem i bokstavslådan 

– det tar tid, men det undviker läs- och skrivsvårigheter. Och det här vet jag att inte 

många använder sig av.  

 

- Har du under din verksamhetstid fått bevittna att bilden har hjälpt ett barn att 

”knäcka läskoden” eller ökat läsförståelsen? 

 

Ja absolut, många gånger! Därför att bilden är ett stöd för barnen när de ska läsa och 

just i första årskursen då är ju bilden viktig. Vi samtalar mycket om bilden innan vi 

läser, för att barnen ska få en förförståelse av vad de ska läsa, så bilden är ett måste. 

Bilden är jätteviktig. Mina elever får alltid känna på bokstäverna och följa 

bokstävernas form för att uppleva bilden. Sedan något jag har märkt under mina år 

är att skriva bokstaven på ryggen är jättebra träning och när jag format den klart så 

uttalar jag den tydligt så att barnet får en känsla för hur den är formad och hur den 

låter.  

 

- Har du några personliga tips du kan ge kring barn/elevers läs- och skrivutveckling? 

 

Framför allt tycker jag att det är oerhört viktigt att barn och elever upplever läs- och 

skrivutveckling som något intressant, spännande och meningsfullt. Det ska vara 

roligt att lära sig och absolut inte kännas som en klump i magen. Jag förespråkar att 

man arbetar kontinuerligt med den språkliga medvetenheten och språklekar, där jag 

finner Bornholm som ett fantastiskt bra material. Personligen har jag arbetat med det 

materialet i 15 år och vet att det ger resultat. 


