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SAMMANFATTNING  

Varje dag går miljontals barn till grundskolan eller förskolan i Sverige, av dessa barn har 

ungefär 10-20% läs- eller skrivsvårigheter. Tyvärr fortsätter dessa barn långt in i sin 

utbildning, utan att dessa svårigheter upptäcks, förebyggs och åtgärdas. När skolorna ser 

tecken på att barnen har svårigheter så kopplas specialpedagoger och logopeder in för att ge 

den hjälp som behövs, då de har specialkompetens inom området. Studien syftar till att 

undersöka hur några utvalda förskolor i en mellanstor stad i Sverige kontinuerligt arbetar för 

att hjälpa barn med läs- och skrivförståelse, samt hur de arbetar gentemot barn och ungdomar 

som ännu inte uppräckts.  

Undersökningen baseras på intervjuer samt ett förarbete om hur förskolemiljöerna bidrar till 

barn som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. För att kunna 

framföra praktik i förhållande till teori så använde jag mig utav intervjuer av ostrukturerad 

karaktär och i samråd med pedagoger på förskolan. 

Pedagogernas svar i intervjuerna har legat som grund för undersökningen. Det resultat jag 

kom fram till var att förskolorna arbetar med att barnen ska vara aktiva inom läsningen på 

förskolorna genom att böcker finns lätt tillgängliga och att man sätter upp ord längs väggarna, 

vilket resulterar i att barnen känner igen bokstäver och ord. Resultatet visade att tidig 

investering av tid och visa intresse för nämnda ämne samt av valet av material som är 

anpassat efter individen och till den tänkta undervisningen var av stor betydelse för en god 

utveckling hos barnen. Det visade sig även vara brist av ett extra stöd för de barn som är i 

behov av det. Det framkom tydligt för mig att förskolorna inte använde sig utav några 

speciella metoder för att bistå dessa barn som är i behov av extra hjälp, utan vid behov tog de 

kontakt med talpedagoger eller en logoped för att hjälpa dessa barn.  

Nyckelord: Lässvårigheter, Skrivsvårigheter, Bornholmsmodellen, TRAS, 

Rydholmsmodellen, LTG (läsning på talets grund), Dyslexi, Förskola,  
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1. Inledning 
I min tidiga uppväxt så fick jag ingen speciell hjälp med att lära mig att skriva och läsa, det 

var när jag började i tvåan och bytte skola som det framkom att jag hade läs- och 

skrivsvårigheter.  Det var först då som jag kunde börja min inlärning, detta gjorde att jag alltid 

hamnade efter mina klasskamrater vad det gällde stavning och läsning.  Självkänslan och det 

egna självförtroendet kan få sig en törna när känslan av att inte vara som andra finns.  Men jag 

har blivit stärkt genom mina läs- och skrivsvårigheter. Bara av att ha kunskap om detta 

problem har jag alltid känt mig som alla andra fastän jag har ett handikapp som läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

 

När jag började på gymnasiet slog en dröm in.  Att få en utbildning som berättigar mig att få 

jobba med barn. Där och då gjorde jag ett val i mig själv. Valet var att jag skulle göra allt som 

jag kunde för att de barn som jag skulle undervisa skulle få den hjälp de behöver från det 

tidigaste stadiet som möjligt. För att på så sätt motverka att svårigheter uppstår, och det är 

med denna tanke som jag har valt att göra mitt arbete. För att titta på hur förskolorna jobbar 

med att förebygga att läs- och skrivsvårigheter uppstår. 

 

Genom min utbildning har jag nu kommit så långt att jag har börjat jobba inom en förskola i 

en mellanstor stag i Sverige. Där ser jag att möjligheterna som barnen får på förskolorna är 

begränsade. Pedagogerna har inte den tiden som de önskar för att upptäcka om barnen har läs- 

och skrivsvårigheter.  Det finns böcker och bokstäver uppsatta på väggarna för att väcka ett 

intresse för skriv- och lässpråket för barnen. Personalen inom förskolorna får genom diverse 

utbildningar och föreläsningar inom barnens språkutveckling kunskap inom ämnet samt att 

lära sig upptäcka de barn som har svårigheter. Då ställer jag mig frågan, hur kommer de sig 

att de finns så många barn som har svårigheter med läs- och skrivspråket?  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att se hur x antal förskolor i en mellanstor stad arbetar med att 

motverka läs- och skrivsvårigheter från tidig ålder och ta reda på vilka hjälpmedel som de har 

till sitt förfogande. Genom det syftet har jag kommit fram till dessa frågeställningar: 

1. Hur arbetar förskolorna för att upptäcka om barnen har läs- och skrivsvårigheter? 

2. Vilka hjälpmedel använder de inom förskolan för att hjälpa barnen med svårigheter? 

3. Vilka resultat har uppnåtts? 
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2. Bakgrund 
2.1. Historisk bakgrund 
Redan sedan 1600-talet har arbetet med att få folket att kunna läsa och skriva pågått. Från 

början var det prästerna i samhället som var ansvariga för att lära folket att läsa, syftet var att 

folket skulle kunna förstå bibeln och guds vilja (Dahlgren, Gustafsson, Mallgren, & Olsson, 

2006). 

 

Läkare började intressera sig för lässvårigheter i slutet på 1800-talet, då talades det om 

ordblindhet. De menade att det var biologiska och individuella faktorer som spelade in och att 

det var fyra olika former av hjärnskador som orsakade läs- och skrivsvårigheter (Ericson, 

1996) problemen är lika aktuella idag. Enligt skolverkets mätningar fanns det år 2000 i 

svenska grundskolor 1 010 227 elever, av dessa så visade 10-20% någon form av svårighet 

inom läs- och skrivsvårighet (Geijer, 2003). 

 

2.2. Tidigare forskning 
Barn med språkstörning upptäcks tidigare och tidigare i dagens samhälle. På 1970-talet 

upptäcktes de flesta barnen med svårigheter vid 6-års ålder, tack vare dagens kontroller på 

BVC kan det upptäckas redan vid 2½ års ålder. Barn som har svårigheter att hänga med i 

utvecklingen när de gäller det skriftliga eller talet brukar i regel klassas i grupperna ”Specifika 

läs och skrivsvårigheter” eller Dyslexi. 

Enligt läroplanen för förskolan står det följande att läsa:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord samt intresse 

för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld, 

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar,(Skolverket, 2010, s.9-10) 

Det är mycket som kan påverka barns utveckling av sina kunskaper inom läs- och 

skrivutveckling, till exempel kan barnens miljö påverka. Förskolorna har bland annat rum och 

lokaler i förskolan som ska uppmuntra barnen till att träna sina språkliga förutsättningar. 

Exempel på dessa områden är läshörnan och matbordet, där barnen uppmuntras till att läsa 

böcker eller träna sina kommunikationskunskaper (Løkken, Haugen, & Rethle, 2006).  

 

Läs- och skrivsvårigheter går ofta i arv i familjen. Scarborough gjorde under en tid av 2 ½ - 8 

år en studie på 32 barn som kom från familjer där minst en av föräldrarna hade 

dokumenterade läs- eller skrivsvårigheter. Av dessa barn så utvecklade 60 % av barnen någon 

sort av läs- eller skrivsvårigheter (Eriksen Hagtvet, 2004). Studien visade att läs- och 

skrivsvårigheter visar sig på olika områden, beroende vilken del som barnen har svårigheter 

med. Studien visade att det var lättare att upptäcka om barnen hade skrivsvårigheter. Barn 

börjar lära sig ord redan vid 8 månaders ålder och när de blivit 15 månader så innehåller deras 

ordförråd vanligtvis ca 10 ord. Det är när barnen är runt fyra år som deras ordförråd snabbt 

växer då de i genomsnitt lär sig ett dussin nya ord om dagen (O'Grady, 2005). 
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För barn som kommer från familjer med en utländsk bakgrund så blir det svenska språket 

extra svårt. För dessa barn är det extra viktigt att vi som pedagoger hjälper dem för att de ska 

utveckla en förståelse för språket, då det är genom språket som barnen lär känna varandra och 

leker. Hur ska man då som vuxen kunna hjälpa ett barn som håller på att utveckla sitt språk? 

Det gör man genom att när barn ställer frågor så är de viktigt att vi svarar på frågorna fast vi 

fått frågan ställd flera gånger, då det är genom detta som barnen visar sitt intresse och via 

intresset lär sig nya ord. För barn som än inte har kommit tillräckligt långt i sin utveckling för 

att på ett lärande och ett sökande sätt kunna ställa frågor, är det genom sång- och språklekar 

som vi vuxna hjälper dessa barn till att upptäcka språket. Det gäller som vuxen att vara 

övertydlig när man ser att barnen tittar på ett objekt och förklara för barnen vad det är de ser. 

 

Det går inte att fastställa när barnen kommer att utveckla specifika delar av sitt språk. De 

utvecklas olika beroende på vilken miljö som barnet har växt upp i och vad barnen själva är 

intresserade av. Det är viktigt att barnen hela tiden ställs inför nya utmaningar i 

språkmedvetenheten för att kunna utvecklas. Exempel på dessa kan vara rim och ramsor eller 

högläsning.  

 

Enligt Lindgren och Modin kan barnens språkmedvetenhet delas in i fyra grupper: 

Fonologiskt som handlar om stavelser och ljud, vilket tränas genom rim och ramsor. 

Morfologisk handlar om ordkunskap och begrepp, tränas genom olika ordövningar. 

Syntaktisk är enkla språkregler, tränas med böjningsformer och ordföljd. Pragmatiska handlar 

om tolkning och förståelse, tränas genom högläsning där barnen ska återge och samtala. 

(Lindgren & Modin, 2012) 

 

Inom förskolan bör man vara försiktig med att använda sig av ordet Dyslexi då barnen 

utvecklas olika beroende på intresse. En metod som jag själv har varit intresserad av under 

min utbildning är Tidig Registrering Av Språkutveckling – TRAS, det är ett 

observationsmaterial som är utarbetat i Norge av forskare och lärare. Det används oftast som 

en hjälpinsats för barn med språksvårigheter.  Det är uppdelat i tre utvecklingsområden. 

 Samspel, kommunikation och uppmärksamhet 

 Språkförståelse och språklig medvetenhet 

 Uttal, ordproduktion och meningsbyggnad (Espenakk, 2005) 

Under tiden som jag har skrivit detta examensarbete så har jag fått jobb inom förskola, och 

även fått möjligheten att följa med på en föreläsning för personalen. Föreläsningen handlade 

om hur barnens språkutveckling ser ut och vilka varningssignaler som man ska hålla ett öppet 

öga på. 

På föreläsningen av Berit Holmgren och Sigrid Egebrand (Holmgren & Egebrand, 2014) fick 

vi lära oss att vid 0-1 års ålder har de flesta barnen blickkontakt och gör dialogjoller. Barnens 

första ord kommer oftast mellan 10-12 månader. De ansåg att vi som arbetar som pedagoger 

ska övervaka om barnen inte förefaller att lyssna när pedagogen försöker få uppmärksamhet 

eller om att vokaljoller inte utvecklas. 

När barnen är mellan 1-2 år är barnen i ett ordsamlarstadium och det passiva ordförrådet är 

större än det aktiva.  Barnen ska även kunna symbolförståelse och koppla ihop bilder med ord. 
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Som pedagog skall man hålla koll på om barnen är tysta och tillbakadragande och inte 

försöker att säga några ord. 

Mellan åldern 2-3 år börjar barnen använda sig av två- och tre-ordsatser och styr lekarna 

genom tal. Man skall hålla extra koll om barnen verkar ha ett begränsat ordförråd eller om 

barnet föredrar att använda sig av kroppsspråket med större fördel än talet. 

För barn som är mellan 3-6 år börjar utveckla sitt rums- och tidsbegrepp. Barnen utvecklar att 

anpassa språket efter samtalspartnern, de använder sig av abstrakta ord och deras grammatik 

är korrekt. För dessa barn skall man vara uppmärksam på om ordförrådet fortfarande känns 

svagt/tunt, barnet uttrycker sig i ofullständiga meningar eller att barnet har svårt att följa en 

berättelse eller har svårt att återberätta vad som har hänt. 

Då jag letade efter tidigare forskningsrapporter om ämnet fann jag detta svårt. Det finns inte 

mycket material att tillgå som jag finner det. Men jag fann några arbeten som jag kunde 

relatera till, men inga var klockrena. Jag ville med tidigare forskning haft möjlighet att se hur 

förskolorna jobbar förebyggande mot att barnen i förskolan ska utveckla läs- och 

skrivsvårigheter.  Dessvärre hitta jag inga forskningar som jag kunde användas som en grund 

till min undersökning. Därför beslutade jag mig för att göra mitt arbete inom läs- och 

skrivsvårighets kategori för att fylla detta tomrum.  Jag utförde en studie på fyra förskolor i en 

mellanstor stad i Sverige. Där fick jag fram hur det jobbar med att förebygga att barnen i 

gruppen inte ska utveckla läs- eller skrivsvårigheter. 
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3. Metod 
I mitt arbete kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod samt att genomföra 

intervjuer, vilket är det vanligaste metoden vid arbeten inom utbildningsvetenskapen enligt 

stukat (2011). 

 

Kvalitativ metod betyder att man analyserar material t.ex. intervjuer. Syftet är att skapa en 

fördjupning och framkomma med sin egen tolkning av resultatet. 

 

Strukturerade intervjuer är en intervju form där man följer ett tidigare fastställt schema på 

ordningen av frågorna. Personen som leder intervjun försöker att skapa en miljö som ska vara 

så neutral för att inte frågorna ska bli ”färgade”, där den som intervjuas inte svarar vad som 

förväntas utan ger ett ärligt svar. De sortens intervju ger egentligen samma resultat som en 

enkät men med ett mindre bortfall. Då det är lättare att säga nej till en enkät än om en person 

frågar snällt om den kan få ställa några frågor. En fördel kan vara att man snabbt kan intervjua 

flertalet personer och att resultatet går snabbt att behandla och bearbetas och jämföras med 

varandra. Med hjälp av statistiska mått, tabeller och diagram kan resultatet bli lättförståeligt 

och sedan möjligt att analysera och diskutera. Metoden har också sina begränsningar då det 

ställer stora krav på frågorna, frågorna ska kunna förstås av alla. Man ska undvika ledande 

frågor och frågor med värdeladdade ord. En annan begränsning är att man får svårt att fånga 

upp det oförutsedda då man i förväg bestämt vad man vill ha svar på (Stukàt, 2011).  

 

I ostrukturerad intervju (Halvstrukturerade/Semistrukturerade) är frågornas ordning inte i 

någon bestämd form utan man tar dem i den ordning som situationen bjuder till. Man ställer 

ofta följdfrågor som: vad menar du med det? Kan du berätta mer? Man skapar ett samarbete 

mellan den som intervjuar och den intervjuade för att få ett bredare resultat. Metoden är 

anpassningsbar och följer intervjun. Metoden är beroende på förmågan hos personen som gör 

intervjun, intervjun blir stark om personen har goda förkunskaper. Man kan dock ha svårt med 

att intervjua många personer, då man får mycket extra information (Stukàt, 2011). 

Efter att man har avslutat intervjuerna så ska de transkriberas, vilket tar tid då man ska skriva 

ner allt som sagt under intervjuerna. En timmes intervju kan ta mellan tre-fyra timmar att 

sammanställa. 

 

I detta examensarbete har jag valt att arbeta med den ostrukturerade intervjumetoden för att få 

kunna skapa diskussioner som leder till att jag ska få fram ytterligare information som inte 

framgick av mina inledande frågor.  

 

3.1. Urval 
Till mitt arbete har jag valt att intervjua fyra stycken förskolepedagoger i olika åldrar och från 

olika förskolor i en mellanstor stad i Sverige. På en av förskolorna som jag valde att göra 

intervjun på så har de en avdelning som specialiserar sig på barn med språksvårigheter. Vilket 

är mycket relevant för mitt arbete. 

 

Det fyra som jag har intervjuat är: 

 

Kvinna, 38 år gammal, som har arbetat inom förskolan i 16 år, nu på en förskola som 

fokuserar sig inom Natur och Teknik. I resultatet kommer hon benämnas som Kvinna 1. 

 

Kvinna, 38 år gammal, som har arbetat inom förskolan i 16 år, nu på en förskola som har Ur 

och Skur inriktning. I resultatet kommer hon benämnas som Kvinna 2. 
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Kvinna, 32 år gammal, som har arbetat inom förskolan i 8 år, förskola som hon arbetar på nu 

specialiserar sig på barn med språksvårigheter. I resultatet kommer hon benämnas som  

Kvinna 3. 

 

Kvinna, 27 år gammal, som har arbetat inom förskolan i 8 år, nu på en förskola som precis har 

öppnats och håller på att komma igång till ett fungerande pedagoglag. I resultatet kommer hon 

benämnas som Kvinna 4. 

 

3.2. Avgränsning 
Avgränsningen i mitt arbete är till endast pedagogerna, detta på grund av tidsbegränsningen. 

Jag valde att inte intervjua föräldrar om hur deras syn på det egna barnets läs- och 

skrivsvårigheter, och hur deras utbildning inom läs- och skrivsvårigheter. Även på hur de ser 

på utbildningen som deras barn får idag. Då jag känner att det kommer ta för lång tid och att 

jag då skulle behöva en breddare grupp för att göra min undersökning.  

 

3.3. Etiska aspekter 
Under hela mitt arbete så har jag jobbat med forskningsetiska aspekter i min riktlinje. Det 

betyder att jag har jobbat utifrån informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Stukàt, 2011) 

3.3.1. Informationskravet 

Den som berörs inom arbetet ska bli informerad om syftet och att deltagande är frivilligt och 

att personen vid vilket tidpunkt som den själv känner kan avbryta sin medverkan. 

3.3.2. Samtyckeskravet 

Det är deltagaren själv som bestämmer hur länge som de vill medverka och på vilka villkor 

som de vill delta. 

3.3.3. Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter behandlas anonymt och inga namn på förskolor eller deltagare kommer att 

nämnas inom arbetet. 

3.3.4. Nyttjandekravet 

All information som samlas in kommer enbart att användas inom forskningsändamål och inte 

till något annat. 
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4. Tidigare forskning 
4.1. Doktorsavhandling 

Avhandlingen som jag hittade är gjord av Michael Gruber (Gruber, 2003). Syftet med arbetet 

var att se om vuxna som vid tidig ålder diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter, har haft 

några konsekvenser av detta senare i livet.  

 

De delades in i två grupper där första gruppen bestod av vuxna som tidigare hade 

diagnostiserats. Den andra gruppen bestod av vuxna med normal läskunskap från samma 

skolor som de i första gruppen. Det testades inom flera olika delar: 

 

 Stavning 

 Ordkunskap 

 Namngivning hastighet 

 Ordspann 

 Fonologisk kodning 

 Ortografisk avkodning 

 Ordavkodning 

 Rättläsning 

 Läsförståelse 

 Dubbelbeteckning 

 Frågeformulär om deras undervisning  

(Gruber, 2003) 

Resultatet visade att dyslexigruppen fick lägre resultat i det flesta av testerna. Men i kategorin 

läsförståelse och kortminnet så skilde sig inte resultatet sig nämnvärt olika.  

 

Sammanfattningen av Grubers arbete visar att barn som vid tidig ålder diagnostiseras med läs- 

och skrivsvårigheter kan vid tonåren eller vuxen ålder utveckla till synes funktionell 

läsningsförmåga. 
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4.2. Vetenskapliga artiklar 
Ur en artikel från svenska dyslexiföreningen och svenska dyslexistiftelsens tidsskrift 

(Jacobson, 2006)går det att läsa att i Sverige finns ca 7,5 % (400 000st) som inte klarar 

grundskolans nivå inom läsning, i denna procent är det barn och ungdomar som är den största 

delen medan de vuxna representerar endast en betydligt liten del. 

Artikeln beskriver att det finns mycket som påverkar om en person har läs- och 

skrivsvårigheter. Det som kan påverka att en person kan ha läs- och skrivsvårigheter: 

Språksvårigheter – personen har ett annat modersmål. Begåvad. Emotionella faktorer – 

personen har det jobbigt hemma. Sociala faktorer – personen är mobbad. Mognad – 

framträdande hos yngre/ Syn eller hörselskador/ Medicinska faktorer/ Neuropsykiatriska 

faktorer/ För lite övning eller Fonologiska faktorer (Jacobson, 2006, s.2). 

Det var inte förrän på 1900-talet som kraven på läsförmåga började komma. På 1930–40-talet 

skulle kunskapen vara i samma nivå som vid årskurs 6 för att man skulle klara 

grundskolenivån. På 1980 talet hade den kunskapen kommit upp till årskurs 9. (Jacobson, 

2006) 

 

Konsekvenserna med läs- och skrivsvårigheter är att barn som har svårigheter märker att deras 

kunskap börjar skilja sig från kompisarnas och att de inte längre klarar av att lösa uppgiften. 

Istället för att de då ska få problem så börjar de att undvika övningar och det skapas en ond 

cirkel, och så sänks barnets självförtroende.  Därför är det viktigt att man i ett tidigt skede 

upptäcker om barnen har svårigheter och hjälper dessa. 

 

Enligt en Kanadensisk forskning så har många av barnen som diagnosteras med lässvårigheter 

dålig koordination mellan ögonen. Barnen har inga problem med själva läsningen utan det är 

att ögonen inte hänger med i läsningen och detta ter sig som att barnet har problem med 

läsningen (Angart, 2013). För att barnen ska få den hjälp som de behöver i ett tidigt skede så 

rekommenderar det i artikeln att barnen ska prova synen vid misstänksamt lässvårigheter. 
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4.3. Examensarbeten 
Till mitt arbete så har jag hittat tre stycken arbeten som jag tycker har varit intressanta och 

som jag känner att jag kan koppla ihop med mitt arbete och resultat. 

Det första arbete som jag hittade är ett examensarbete skrivet av Johanna Nilsson och Hanna 

Åkesson (Nilsson & Åkersson, 2006) 

Deras arbete handlar om hur pedagoger arbetar med att upptäcka elever med svårigheter och 

hur de arbetar med att konstatera vad det är som har orsakat att barnet har problem. Deras 

arbete fokuserar sig sedan på hur pedagogerna gör för att hjälpa barnen. 

 

I början på arbete så tar Nilsson och Åkesson upp olika metoder som kan användas för att 

hjälpa barnen med att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Till exempel tar de upp 

ljudmetoden som var populärt på 50- och 60-talet. Metoden delas upp i två delar, Syntetiska 

principen som fokuserar på att barnen ska lära sig orden genom att dela upp orden och lära sig 

alfabetets alla uttal. Analytiska principen som fokuserar på att man ska jobba med hela ordens 

uttal, till att sedan dela upp ordet i mindre delar.  

De skriver också om metoden Läsning på talets grund – LTG, LTG som bygger på barnets 

egna språk. Metoden växte fram under 60-talet och har betytt mycket för den pedagogiska 

utvecklingen. Det utmärkande med LTG-metoden är: 

”Utgångspunkten för läsinlärningen är barnens eget talade språk, den talade meningsbärande 

frasen” 

Barnen får ljuda orden som det ska överföra till skrift, när det är klart så återgår sedan ordet 

från skrift till talande, för att barnet ska få så mycket träning som möjligt. 

Längsjö och Nilsson (Längsjö & Nilsson, 2005) talar om att LTG-metoden ger pedagogen 

möjlighet att individualisera undervisningen, detta genom att metoden går att anpassa till varje 

elevs utvecklingsnivå. 

I deras arbete försöker de också komma på hur man som pedagog kan göra för att upptäcka 

barn vid tidig ålder som har lässvårigheter. Det kom fram till att elever som visar olika 

symptom kan ha lässvårigheter. Detta kan till exempel vara att eleverna: 

Drar sig undan och dagdrömmer. Visar upp aggressivitet, hittar på ”hyss”, stjäl och förstör, 

kronisk ängslan, visar fruktan och oro för att göra misstag. Även beteenden som ticks kan 

finnas med i bilden, och motorisk oro eller Koncentrationssvårigheter. 

Det har även kommit fram genom intervjuer med pedagoger att när barn är mellan 5-8 år är de 

lättast att upptäcka om barnet är i risk för lässvårigheter. 

För att motverka lässvårigheter, så skriver de om högläsning. Längsjö och Nilsson skriver att 

högläsningen är viktigt i undervisningen då läsupplevelser frambringar stimulans och 

nyfikenhet hos eleverna. Pedagogerna ska samtala om bilderna, diskutera och analysera 

tillsammans med barnen. Längsjö och Nilsson skriver att i hemmet så läser de mindre för 

barnen och det resulterar i att barnen inte blir lockade in i litteraturen. 

För att komma fram till deras resultat så har de använt sig av intervjuer, både kvalitativa och 

semistrukuerade intervjuer. De har intervjuat fem stycken lärare och fyra specialpedagoger för 

att få ett så brett resultat som möjligt. 

 

Det andra arbetet jag hittade var ett examensarbete skrivet av Anne-Maj Andersson, Jörgen 

Carlsson och Eva Gustavsson (Andersson, Carlsson, & Gustavsson, 2005). 
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Deras arbete handlar om hur barn lär sig att läsa och vilka metoder lärarna använder sig av för 

att underlätta deras inlärning. De tittat även på hur elever med svårigheter tas om hand i 

skolan. 

Längsjö och Nilsson skriver om Bornholmsmodellens struktur som används inom skolan för 

att hjälpa barn med kommande läs- och skrivinlärning. Modellen är indelad i 6 delar: 

 

 Lyssnandelekar, inriktar uppmärksamheten på ljud i allmänhet. 

 Rim och ramsor, utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i språket och 

skilja mellan innehåll och form 

 Meningar och ord, utvecklar förmågan att dela upp korta och långa meningar i ord och 

att bli uppmärksam på olika ords längd. 

 Stavelser, utvecklar förmågan att dela upp ord i stavelser (analys) och föra samman 

stavelser till ord (syntes). 

 Första ljudet i ord, utvecklar förmågan att utskilja ett ord första ljud från resten av 

ordet (analys) och att föra samman det första ljudet med resten av ordet (syntes). 

 Analys och syntes av fonem, utvecklar förmågan att dela upp ord i fonem (analys) och 

att föra samman fonemen till ett ord. (Häggström & Strid, 2002) 

Längsjö och Nilsson pratar även om att läsningen är viktig och att läsningen har olika nivåer 

och dimensioner som tillsammans hjälper barnen att utveckla sin förmåga. Läsningen är allt 

från högläsning till att barnen själva sitter och tittar i en bok för att det ska utveckla sin 

förmåga. 

Detta resultat har de fått fram genom att intervjua 25 personer som har jobbat med personer 

som har lässvårigheter. Sammanfattar man deras arbete så har jag kommit fram till att, för att 

hjälpa barn i en tidig ålder så är det bästa att koppla in specialpedagoger/speciallärare.  

 

Det sista arbetet som jag har läst är ett examensarbete av Jan Gustafsson (Gustafsson, 2009). 

Arbetet handlar om hur pedagogerna använder sig av Rydholmsmetoden samt hur de vill 

undersöka utsträckningen och erfarenheten av denna lästränings- och läsutvecklingsmetod.  

Rydholmsmetoden är en lästräningsmetod som i första hand riktar sig mot barn som har 

problem med läshastigheten och avkodningen. De arbetar med korta intensiva arbetspass med 

enkelt material där det fokuserar på avkodning.  

Gustafsson fick fram sitt resultat genom att göra intervjuer med 11 stycken lärare inom 

skolan. Det han fick fram var bland annat att fördelen med Rydholmsmetoden är att det är ett 

enkelt material som ger stora resultat men att nackdelen med metoden är att det är enformigt 

material som lätt blir tråkigt.  Rydholmsmetoden tyckte var betydelsefull i en mot en situation 

med barnen, men det behövs att man är tålmodig då resultatet inte visar sig på direkten.  
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5. Analys 
 

I min underökning märker man att det är skillnad mellan hur pedagogerna som jag har 

intervjuat jobbar.  

 

Kvinna 1 som jag har intervjuat jobbar på en blandad avdelning vilket ger henne en chans att 

efter maten hinna läsa för de barn som inte sover. Detta gör att barnen på hennes förskola får 

chansen att träna sin pragmatiska språkmedvetenhet, genom att barnen kan prata om sagan 

efter att de har läst klart. Det märks att avdelningen har tänkt till mycket om hur de ska arbeta. 

Avdelningen har på väggarna bokstäver uppsatta på flera ställen för att barnen lätt ska kunna 

se hur det ser ut. De använder sig mycket av att skriva ut vad barnen heter för att de ska kunna 

användas när barnen ska skriva av. kvinna 1 jobbar mycket efter vad hon själv har lärt sig 

under sin tid som pedagog och de gångerna som hon känner att hon behöver hjälp så kallar 

hon in EHT (Elevhälsoteamet). Hon menar att för att kunna hjälpa vissa barn så måste man ta 

det barnet åt sidan och jobba med uppgifter som en del barn klarar av att göra i stora grupper. 

Jag håller med henne om att barnen lär sig mer om man gör saker i mindre grupper och tycker 

att det är något som man borde jobba med inom alla förskolor för att lätta på trycket hos 

barnen. 

 

Kvinna 2 jobbar på en förskola som har fokuserat sig mycket på att jobba utomhus. De har 

jobbat mer med att barnen kan använda sig av naturens tillgångar så som att leka med pinnar 

eller skriva i snön. De jobbar även med att barnen efter lunchen ska sitta ner och lyssna på 

böcker men de har tyvärr inte tiden att sedan sitta och diskutera böckerna med barnen efteråt. 

Kvinna 2 jobbar inte så mycket efter sina egna erfarenheter utan är det något barn som det tror 

sig ligger i riskzonen för att det ska utveckla svårigheter så kallar det in hjälp från 

talpedagoger eller EHT där de får övningar för att jobba med barnet/barnen.  

 

Kvinna 3 jobbar på en avdelning som har specialiserat sig på barn som har svårigheter med 

språket inom alla slag. Jag upplever och märker direkt när jagkommer in på förskolans 

avdelning att de jobbar mycket med att barnen ska kunna se orden, hur det ser ut och stavas. 

De har som på de andra förskolorna bokstäver som sitter uppe på väggarna och de läser för 

barnen. När de ska läsa för barnen så delar de upp barnen i mindre grupper för att barnen ska 

få en chans att direkt kunna diskutera vad det är det har läst och hur barnen har uppfattat 

sagan. De har även tagit barnens intresse till förfogande och sett att barnen är mera 

intresserade av fakta böcker och använder sig därför av sådana för att kunna skapa 

diskussioner. Fastän barnen har svårigheter så betonar kvinna 3 att det kan bli för mycket 

material uppsatt för barnen, de behöver vila ibland och bara att få vara barn. 

 

Kvinna 4 jobbar på en förskola som precis har öppnat upp i nya lokaler så de saknar mycket 

av materialet som ska upp på väggarna för att hjälpa barnen. Pedagogerna på förskolan jobbar 

med att före maten läsa för barnen och om det finns tid så diskuterar de vad de har läst. 

Kvinna 4 tycker att de är mer när barnen kommer under dagen och ber pedagogerna att läsa 

för dem som hon känner att man kan ta tiden för att diskutera vad som händer i böckerna. De 

har också märkt att barnen intresserar sig mer för fakta böcker och har därför skaffat böcker 

där efter.  

Efter att jag har varit och gjort mina intervjuer på de olika förskolorna ser jag att alla fyra (?) 

förskolorna genomsyras av en röd tråd på hur de jobbar med att hjälpa barnen. Förskolorna 

använder sig av material på väggarna för att barnen ska kunna se och sedan skriva av, de läser 

för barnen i stora eller små grupper och om tiden finns så diskuterar det vad de läst. 

Förskolorna jobbar lika med att stödja barnens inlärning. 
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6. Resultat 
Efter att jag har suttit och lyssnat igenom mina intervjuer flera gånger så har resultatet blivit 

väldigt lika på alla fyra. Fast att förskolorna låg i olika delar av staden så har deras arbete varit 

väldigt lika utifrån svaren av mina frågor.  

 

6.1. Hur arbetar förskolorna för att upptäcka om barnen har läs- och skrivsvårigheter? 
För att upptäcka hur barnen ligger till i sin utveckling av läs- och skrivkunskaperna så 

använder förskolorna sig av mycket av sin erfarenhet för att se om det är något av barnen som 

de tror kan vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. De tittar på gamla 

mallar från utvecklingssamtal för att se om barnen har utvecklats något under åren. Om de 

misstänker att något av barnen har svårigheter så finns EHT och multikompitenta teamet att 

kontakta, som då kommer ut till förskolan. Det består av logopeder och specialpedagoger. Om 

de anser att barnet behöver hjälp så sätter de upp övningar som pedagogerna får och ska jobba 

efter.  

En av förskolorna som jag intervjuade var en språkförskola. Där kommer alla barnen ligga i 

riskzonen för att utveckla svårigheter inom läs- och skrivförståelse. Pedagogerna berättade att 

deras arbete går ut på att försöka hitta metoder för att hjälpa barnen klara av läsningen och 

skrivningen på ett enkelt sätt. De har använt sig av metoden TRAS för att se hur barnen ligger 

till. Men nu har de talpedagoger och logopeder som kommer och gör tester med barnet som 

har svårigheter. Sedan ger de övningar till pedagogerna att jobba med tillsammans med 

barnet. 

 

6.2. Vilka hjälpmedel använder de inom förskolan för att hjälpa barnen med 

svårigheter? 

För de barn där det upptäcks att det kan ligga i risk för att utveckla svårigheter för läs- och 

skrivsvårighet så arbetar förskolorna mycket med att försöka dela upp gruppen, för att de barn 

som har svårigheter ska bli mer sedda och kunna få den hjälp hen behöver.  

Kvinna 1 hävdar enligt sin egen erfarenhet att man kan hjälpa många barn utveckla sitt språk 

genom att arbeta med tecken då barnen får ett hjälpmedel till att göra sig förstådd med. 

Förskolorna som jag har intervjuat fokuserar mycket med att ta hjälp av tecken under dagen, 

de sätter upp tecknen på väggarna så att barnen kan se hur man ska göra tecknen, det för att 

med hjälp av dessa göra sig förstådd.  

För att hjälpa barnen med att utveckla sitt språk så behöver barnen träna sin läs- och 

skrivförståelse.  Tre av de fyra förskolorna som jag har intervjuat arbetar med läsningen 

genom att de efter eller före maten sätter sig ner i mindre grupper och läser en saga för 

barnen. Den fjärde förskolan arbetar mer med att under hela dagens gång försöka se när 

barnen är mest intresserade av att få en saga bli läst för dem, och det är då oftast fakta böcker. 

Kvinna 3 berättar att de på förskolan har upptäckt att med barnen så fungerar faktaböcker 

bättre, då blir det att man kan peka och diskutera vad det är man ser i böckerna. Hon känner 

inte att barnet får ut någon träning av att pedagogerna bara sitter och läser böcker för dem, 

utan att det istället lär sig mera utav att få aktivt vara med och diskutera. 

Kvinna 4 tycker att om ett barn kommer på dagen och vill att man ska läsa en bok eller titta i 

en faktabok så blir det mer naturligt att man diskuterar med barnen. 

Alla förskolorna berättade däremot att det i förskolans miljöer finns böcker tillgängliga för 

barnen så att de under dagen kan ta fram en bok och sätta sig ner och läsa.  Förskolorna har 

även bokstäver och ord uppsatt på väggarna för att barn ska kunna se dem. 

 

För att hjälpa barnen inom skrivinlärningen arbetar förskolorna genom att uppmuntra barnen 

till att skriva sitt och familjens namn. På barnens lådor och på hyllorna så finns barnens namn 

ofta om hjälp av pedagogerna, som ska skriva ner familjens namn så att de kan skriva av dem. 
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Barnen har fri tillgång till papper och pennor på avdelningarna. En av förskolorna jobbade på 

ett litet annat sätt än de andra förskolorna. 

Kvinna 2 berättar att eftersom det är en Ur och Skur-förskola så arbetar de mycket med 

utomhusmiljön så det skriva bokstäver med pinnar och med färg i snön.  

 

6.3. Vilka resultat har uppnåtts? 
De resultat som pedagogerna som jag har intervjuat har sett är att de barn som får extra tid på 

sig och får hjälp visar mer förståelse och visar utveckling. Eftersom pedagogerna inte kände 

att det fanns så mycket som de på förskolenivå kunde göra för att hjälpa barnen med 

svårigheterna, så kunde ingen av dem säga att det hade funnit så mycket resultat att uppnå. 

Kvinna 1 tycker att de är lite synd att det i förskolorna generellt är väldigt sena med att utreda 

om ett barn behöver extra hjälp. Hon har uppfattat att ”vi tillåter att barnen har problem för vi 

tror det kommer lösa sig sedan när de blir större”. 
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7. Diskussion 
7.1. Resultatdiskussion 

Efter att jag har läst igenom mina intervjuer har jag sett att i de förskolor som jag har besökt 

så finns det inget stort användande av metoden TRAS. Då började jag undra varför det 

förhåller sig så. Det som jag själv konstaterar efter att ha sett hur förskolorna arbetar, är att det 

för det mesta inte finns tid att använda sig av speciella metoder för att se hur barnen ligger till.  

 

Hur gör då förskolorna med att hjälpa barnen på förskolan med läs- och skrivinlärningen? 

Läsinlärningen arbetar alla förskolorna som jag har varit ute till med att barnen själva har 

möjligheten att sätta sig i soffan och läsa en bok samt att pedagogerna minst en gång om 

dagen har höglösning. Vilket enligt Nilsson och Åkesson skriver i sitt arbete att högläsningen 

är viktigt för att låta barnen komma in i den litturella världen. 

Med skrivinlärningen så arbetar inte någon av förskolorna på något speciellt sätt för att hjälpa 

barnen, utan det var att på väggarna finns bokstäver och ord uppsatta så barnen själva kunde 

skriva av dem. Genom högläsningen kan man träna barnen inom språkmedvetenheten som 

Lingren och Modin (2012) säger. Man kan dela upp i fyra grupper, inom de fyra grupperna så 

skriver de att man kan träna de olika delarna med olika metoder. Det skriver att det 

fonologiska kan tränas genom att barnen och pedagogerna håller på med rim och ramsor. På 

dagens förskolor så jobbar pedagogerna ofta med att barnen ska lära sig ramsor och rim. 

Barnen tränas oftast inom förskolorna med sitt fonologiska språk, det morfologiska tränas 

enligt Lindgren och Modin genom att barnen får vara med i ordövningar, Det jag har sett 

genom min undersökning så jobbar inte förskolorna så mycket med ordövningen, de hjälper 

ofta barnen med om de ska skriva ord så man kan inte säga att de inte har några ordövningar 

men det är enligt min syn något som förskolorna bör öka för att barnen ska få en bredare 

träning inom den morfologiska språkmedvetenheten. Den tredje gruppen som de säger att man 

kan dela upp barnens språk i är syntaktisk språkmedvetenhet vilket tränas genom 

böjningsformer och ordföljder, jag har själv inte sett något av detta inom min undersökning 

och tror nog att det är för att det är något som man mer fokuserar på att barnen ska lära sig när 

det kommer upp i grundskolan. Det sista av språkmedvetenheten är pragmatisk som är 

tolkningen och förståelse, detta tränas genom att barnen sitter med på högläsningen och ska 

sedan återge vad sagan har handlat om. I min undersökning har jag sett att förskolorna mycket 

tränar detta genom att varje dag ha högläsning för barnen, däremot så har inte många av 

förskolorna berättat att de låter barnen återberätta vad sagan handlat om. Mycket av detta är 

pågrund av att pedagogerna på förskolan inte har tiden att sitta ner med barnen och låta dem ta 

tiden på sig att berätta.  

 

För de barn som redan har utvecklat eller som man misstänker kommer att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter så arbetade förskolorna med att de tar hjälp av specialpedagoger/logopeder. 

För att tillsammans med dem ta fram material som pedagogerna kan använda sig utav i arbetet 

med barnen. Pedagogerna tycker att det är synd att det inte redan finns material på förskolorna 

för att hjälpa barnen. I min undersökning har jag sett att det redan finns en massa material 

som ska vara till för att hjälpa barnen, till exempel Rydholmsmodellen som Gustafsson skrev 

om i sitt examensarbete som hjälpte barn som har problem med läshastigheten och 

avkodningen (Gustafsson, 2009) eller Borgholmsmodellen som går ut på att barnen lär sig 

genom rim och ramsor. 

Scarborough som gjorde en forskning på 32 barn med läs- och skrivsvårigheter i familjen.  Av 

dessa så kommer 60 % av barnen till föräldrar med läs- och skrivsvårigheter att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter (Eriksen Hagtvet, 2004). Vid fyra års ålder då barnens ordförråd växer 

som mest behöver barnen konstant stimulans för att fortsätta med deras utveckling (O'Grady, 

2005) 
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För till slut så står det i LPFÖ98: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord samt intresse för 

förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. 

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld. 

Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. 

(Skolverket, 2010) 

Vilket jag anser är en bra förklaring till varför vi ska lägga stor vikt på att hjälpa barnen med 

svårigheter i förskolan, så att deras läs- och skrivinlärning kan fortsätta när de kommer upp i 

grundskolan. 

 

Tittar man på vad Geijer (2003) mätningar från 2000 så visar 10-20 % av våra svenska elever 

i grundskolan har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Om man tittar på dagens 

skolsystem tycker jag att de borde finnas fler resurser för att hjälpa barnen, även anser jag att 

hjälpen borde ha sattas in redan under tiden på förskolan. Enligt vad jag har hittat i min 

undersökning så finns det flera olika metoder som kan användas. Använder man sig av till 

exempel TRAS (Espenakk, 2005) som kan användas för att upptäcka om barnen har några 

problem inom språkutvecklingen och på så sätt lätt hjälpa barnen i tidigare stadier. 

Anledningen till att jag tror att pedagoger inte använder sig av TRAS modellen så mycket i 

dagens skolsystem är pågrund av svårigheten med metoden, för att göra bedömning rätt av 

barnen utifrån materialet så måste man gå kurser inom TRAS och dagens pedagoger har inte 

tiden för att gå och vidare utbilda sig. En annan reflektion är att kommunen inte skjuter till 

några pengar för detta ändamål, även om det kan betala sig i längden. 

Tar man sedan och tittar på avhandlingen som Gruber (2003) gjorde så visar det även fas barn 

tidigt diagnosernas med att ha läs- och skrivsvårigheter så kan det utveckla ett till synes 

funktionell läsförmåga. I hans studie hade personerna fortfarande problem i många av testerna 

med hade utvecklas inom läsförståelse och kortminnet vilket stärker synen på att barn som har 

svårigheter fortfarande kan utvecklas till ett komplett kunnande. 

 

Även om man tittar på Angarts artikel (2013) där det beskriver att barnen inte alltid behöver 

ha läs- eller skrivsvårigheter utan att det kan vara att ögonen inte samarbetar för barnen. Så 

man ska inte vara för snabb med att diagnoserna att ett barn har läs- eller skrivsvårigheter 

eller dyslexi. Utan det kan vara att barnen endast har ett ögonfel som påverkar att barnen inte 

klarar av att läsa texten i normal hastighet. 

 

Med tanke på att förskolelärarna får gå på utbildningar och föreläsningar för att hålla sin 

kunskap uppe när det gäller barnens språkutveckling så tycker jag att pedagogerna på 

förskolorna skulle vara mera aktiva med att hjälpa barnen att få hjälp i ett tidigt skede. Berit 

och Sigrid (2014) gav en föreläsning om hur barnens språkutvecklas i olika åldrar och vilka 

tecken som man lär hålla sig uppmärksam på.  
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7.2. Metoddiskussion 
Intervju som undersökningsmetod anser jag är en bra metod, då den ger snabbt resultat och 

ger ett innehållsrikt material till resultatet. Genom att man kan intervjua många personer på en 

kort tid, kan man sedan jämföra dessa mot varandra för att få fram fler olika synpunkter 

utifrån samma frågor. Jag anser att intervjuer är bra då man kan ställa följd frågor, t.ex. om 

man märker att personen har mer att berätta om ämnet än vad man har frågat om. Det är en 

fördel när man gör intervjuer att man använder sig av någon sorts inspelning för att sedan 

kunna gå igenom svaren ordentligt efteråt. Nackdelar som jag kände med att intervjua 

personer är att det lätt kan leda till diskussioner om saker som inte berör ämnet ifråga. Vilket 

även resulterar i att allt tar längre tid och det blir mera irrelevant arbete att gå igenom. 

 

För att jag skulle fått en bredare bild av mitt resultat, så kände jag att det skulle vara intressant 

att beröra och kombinera flera olika metoder som till exempel observation. Jag skulle vilja ha 

gått ut och observera hur pedagogerna på förskolorna jobbar, till exempel med förebyggande 

övningar för att barnen inte ska utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det skulle ha gjort att jag 

fått in ett tyngre material som jag sedan skulle kunnat gå igenom och fått en tydligare bild på 

hur förskolorna jobbar, och även vilket material som finns tillgängligt ute på förskolorna. 

 

Enligt Eriksen Hagtvet (2004) så utvecklade 60 % av de 32 barn som hon gjorde en studie på 

läs- och skrivsvårigheter. Alla dessa barn var från familjer där en eller båda av föräldrarna 

hade diagnosteras med svårigheter inom läs- eller skrivsvårigheter. Detta skulle man kunna 

använt till att tagit fram hur dagens barn till föräldrar med svårigheter ser ut, men då jag hade 

begränsat med tid på mig att göra denna studie så valde jag att endast fokusera på hur 

förskolorna i en mellan stor stad i Sverige jobbar med att motverka att barnen utvecklar läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

Min prestation i detta arbete för att studera hur förskolorna jobbar med att förebygga 

utvecklingen av svårigheter har jag funnit mycket intressant och givande.  Jag har kunnat få 

fram en del information om hur de jobbar. Men resultatet av min studie kunde ha varit större, 

bredare och mera ingående om jag fått kontakt med fler pedagoger eller special pedagoger. 

Jag försökte att komma i kontakt med flertalet pedagoger och specialpedagoger för att få 

komma och göra en intervju med dem och titta på hur det jobbar. Även få berättat för mig 

vilka erfarenheter som det har med att jobba med barn som har svårigheter inom läs- och 

skrivsvårigheter. Men resultatet av de som svarade var lågt.   
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8. Fortsatt forskning 
En dröm vore att få fortsätta med min forskning inom läs- och skrivsvårigheter. Att få 

möjlighet att nå ut till familjer och intervjua föräldrarna. Jag skulle vilja hitta ett urval med 

personer som har svårigheter inom läs- och skriv i familjen samt familjer utan svårigheter. Att 

jämföra dessa sinsemellan . Likheter, olikheter mm. 

Det vore en är och lycka att få vara med och utveckla ett material som kan användas till att 

upptäcka barn som kan vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Då jag 

brinner lite extra för detta ämne. Ett ämne som alltid kommer att vara aktuellt och ständigt 

behöver diskuteras anser jag. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor. 
 

1. A) Hur arbetar ni med att aktivt låta barnen delta i lässtunderna?  

B) Hur har ni anpassat miljön på förskolan för att stödjer barnens utveckling inom 

läsförståelse? C) Hur skulle du vilja förbättra miljön för att stödja barns utveckling 

inom läsförståelse? 

2. A) Hur tycker du att miljön på förskolan stödjer barnens utveckling inom 

skrivförståelse? B) Hur tycker du att miljön på förskolan skulle kunna stödjer 

barnens utveckling inom skrivförståelse? 

3. Hur arbetar ni med barnen som har upptäckts att vara i risk för att utveckla läs- 

eller skrivsvårigheter? 

4. Finns det några fler metoder som ni använder för att upptäcka barn som kan vara i 

risk för att utveckla läs- eller skrivsvårigheter? 

5. Vad vet du om metoden TRAS?  

6. Hur arbetar ni med metoden TRAS på förskolan? 

 

 

 


