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Abstract  

 

People who have problems with the written language will face serious difficulties in todays 

society. Our social structur is based on the criterium that every individual has to be able to 

read and write, and for this reason it is important that pupils with learning difficulties receive 

help. The purpose of my investigation is to examine how children with reading- and writing 

difficulties can benefit throught creative methods. Children with reading- and writing 

difficulties are in need of these creative methods that exist today. Amongst all of our public 

healht issues, dyslexia is one of the biggest problem we have today and children are therefor 

in need of these creative methods. 

 

Through  qualitative interviews with two educationalists there has been established thad the 

creative way of working benefits children in many ways if it is preformed correctly. The 

methodes and the course of action has to be suited to every individual pupil and his or her 

way of learning. The two intervjues has showen that a good way of working with children can 

be established when the educationalist selects the best parts of different methods and through 

these parts creates his of her own way of working. 



Sammandrag 

 

I dagen samhälle är det ett stort hinder för de individer som inte helt och hållet behärskar det 

skriftliga språket, då vårt samhälle är byggt på det kriterium att läs- och skrivkunnighet är ett 

måste. Av denna anledning är det viktigt att elever med svårigheter får adekvat hjälp. Syftet 

med detta arbete är att undersöka hur man genom kreativt arbetssätt kan gynna barn med läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi. I det samhälle vi lever idag ses dyslexi som ett utav vår tids 

största folkhälsoproblem, och de kreativa metoderna som finns är därför välbehövliga.  

 

Genom två kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger kring hur man genom kreativt 

arbetssätt kan gynna barn med läs- och skrivsvårigheter har slutsatsen dragits att alla metoder 

är bra om de appliceras på rätt sätt. Metoderna och tillvägagångssätten bör vara sådana att de 

är anpassade till varje elevs olika behov, och uppmuntrar samt motiverar eleven att fortsätta 

utvecklas. Intervjuerna har visat att ett gynnsamt arbetssätt kan åstadkommas genom att 

pedagogen tar de bästa delarna från flera olika metoder och gör det till sitt eget. 

 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, kompensatoriska hjälpmedel för elever med 

läs- och skrivsvårigheter, kreativt arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 


