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Inledning

Jag är intresserad av läs- och skrivsvårigheter främst därför att jag som blivande svensk-lärare snart

kommer att möta elever varav vissa inte uppnått tillräckligt god läs- och skrivförmåga för att utan problem

kunna följa med i ordinarie undervisningen. Elever med läs- och skrivsvårigheter är ingen homogen grupp.

De har olika typer av problem med det skrivna språket och beroende på exakt vilka svårigheter eleverna har

behöver de hjälp på olika sätt. Att ge dessa elever den hjälp de behöver är en stor utmaning för läraren. Jag

är fascinerad av alla olika teorier som finns just kring läs- och skrivsvårigheter om deras orsak och hur de

ska hanteras. Dessutom är jag mycket oroad över att det inte längre finns resurser att hjälpa de här barnen.

Med alla nedskärningar minskar skolans resurser mer och mer, men eleverna får inte automatiskt färre eller

mindre omfattande problem för det. Alltmer kommer det an på den enskilde läraren att själv försöka

kompensera de svaga eleverna för indragen specialundervisning och att anpassa undervisningen så att de

elever som har stora läs- och skrivsvårigheter kan delta med behållning. Förut har specialutbildade lärare

hjälpt dessa elever att fylla i de luckor de har och de har fått hjälp utifrån sina  förutsättningar. Men nu

räcker inte den extrahjälp skolan har råd att ge eleverna. Min uppfattning är att de läs- och skrivsvaga

eleverna lätt kommer i kläm i en vanlig klass där läraren har många elever att hjälpa och tiden inte räcker till

för att ge dessa  elever all den hjälp de behöver. Att kunna läsa och skriva är så viktigt! Kan man inte det

hamnar man utanför. Jag som har ett obefintligt bollsinne skulle aldrig kunna bli en bra fotbollsspelare, men

med rätt träning kunde kanske till och med jag lära mig spela hjälpligt. Så tror jag att det är med läsning och

skrivning också. Alla kan bli bättre med träning. Skillnaden mellan mig och den som har svårt att skriva är

att man måste kunna skriva i dagens samhälle, men man behöver som tur är för mig inte kunna spela fotboll.

För att jag som lärare ska kunna hjälpa mina ”svaga” elever på bästa sätt anser jag det viktigt att vara insatt

i forskningen och teorierna kring läs- och skrivsvårigheter. Jag ser mitt examensarbete som ett bra tillfälle

att sätta mig in i problematiken och få tips och idéer av lärare och elever som berörs av problemet. Jag var

nyfiken på hur skolledning, lärare och barn hanterar problemet. Hur fungerar det? Får eleverna det stöd de

behöver? Hur ser det stödet ut?
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Syfte och problemformuleringar

Syftet med  detta arbete sönderfaller i tre delar.

(1) Att undersöka hur skolledning och lärare inom ett rektorsområde arbetar för att inom den ordinarie

undervisningen hjälpa de elever som på grund av sina läs- och skrivsvårigheter behöver extra stöd.

(2)  Att undersöka om skolledning, lärare och eleverna själva anser att eleverna får den hjälp de behöver.

(3)  Att jämföra hur lärare, elever och skolledning  skulle vilja arbeta om det fanns obegränsade resurser.

    Det är en vanlig uppfattning att bristande speciallärar-resurser ökar kraven på läraren som då får försöka

hinna med att själv i klassrummet stödja de elever som har särskilda behov. Jag är nyfiken på vilka strategier

lärarna använder sig av för att hjälpa eleverna och om lärare, skolledning och elever anser att den hjälp de

får av ordinarie lärare och speciallärare räcker för att de ska kunna klara av den ordinarie undervisningen.

Jag sammanfattade mina frågor i tre mer övergripande problemformuleringar:

(1) Hur arbetar skolledare och lärare inom ett rektorsområde för att hjälpa elever med läs-och

skrivsvårigheter och hur ser eleverna på det skolledare och lärare gör?

(2)  Hur upplever lärare, elever och skolledare situationen i skolan?

(3)  Hur skulle skolledning elever och lärare vilja arbeta om det fanns obegränsade resurser?
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Metod

För att få svar på hur man inom ett rektorsområde arbetar för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter

tog jag kontakt med en mindre skola i en förort till Linköping. De visade sig positiva till att delta. Jag

intervjuade skolledaren och elever i årskurs 4-6 och skickade ut enkäter till alla skolans klasslärare i årskurs

4-6. Sedan jämförde jag resultaten från undersökningarna både sinsemellan och med olika teorier om läs-

och skrivsvårigheter.

      Jag valde att skicka ut enkäter till lärarna då jag på det sättet får ett mer ”objektivt material”, lärarnas

svar påverkades inte av mina förväntningar och värderingar, och de kände sig nog inte lika pressade som

vid en intervju. När jag ställer mina frågor om vad lärarna gör för att hjälpa sina elever i den dagliga

undervisningen ( se nedan Presentation av frågor) ifrågasätter jag  på ett sätt vad de gör i sin undervisning

och om de klarar av att hjälpa sina elever, vilket lätt kan få en lärare försvarsberedd.

      Eleverna valde jag att intervjua då de elever jag i det här fallet var mest intresserad av inte kan uttrycka

sig bra skriftligt, ej heller läsa och förstå en skriftlig intervju. Vid en muntlig intervju kan jag anpassa

frågorna till eleven och jag kan förtydliga och fråga om så att jag är säker på att eleven har svarat på det jag

ville veta, har förstått frågan.

      Rektor ville jag intervjua eftersom han ju bara är en person och en intervju blir mer personlig än ett

frågeformulär.

     Jag valde årskurserna 4-6 då jag förväntar mig att problemen är större på de lägre stadierna, 1-6 än i de

högre årskurserna, 7-9, eftersom även läs- och skrivsvagas språkliga förmåga ökar med den övriga

mognadsnivån. Förhoppningsvis har de när de kommer till de högre årskurserna både fått hjälp att övervinna

sina svårigheter och att kompensera sina svårigheter. Jag föreställer mig också att lärarna i de lägre

årskurserna arbetar mer individanpassat genom att de känner sina elever närmare eftersom de träffas fler

timmar varje dag än vad som är fallet i de högre årskurserna.

      Sammanlagt deltog 22 barn , samtliga 6 klasslärare i årskurs fyra till sex och en skolledare i

undersökningen. Av de intervjuade barnen är 11 flickor och 11 pojkar. Alla lärarna är kvinnor. Skolledaren

är man.

      Eftersom jag inte ville riskera att de läs- och skrivsvaga eleverna skulle känna sig utpekade talade jag

inte om att studien gick ut på att undersöka hur skolledningen arbetade för att hjälpa elever med läs- och

skrivsvårigheter. Eleverna fick veta att jag skulle bli lärare och skulle skriva ett arbete om vad elever i fyran

till sexan tyckte om olika saker i  svensk-undervisningen, för att ”jag skulle lära mig”. Jag intervjuade

elever från fyra klasser, en 6:a, en 5:a och två 4:or. Tre till fyra elever i tre av klasserna, de två fyrorna och

feman, och åtta i en klass, 6:an.  Om jag bara skulle intervjua de elever som hade läs- och skrivsvårigheter

fanns risken att de skulle räkna ut att de valts ut på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Därför
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intervjuade jag både elever med större eller mindre svårigheter med läsning och skrivning och elever som

inte hade några svårigheter.

      Rektorsområdet är som nämns ovan en mindre skola i Linköpings förort. Jag valde denna skola dels för

att skolledning och lärare var positiva till att medverka vilket inte var fallet på alla skolor, dels för att de inte

ansåg sig ha så stora svårigheter, något som för mig tydde på att de hanterade situationen på ett bra sätt.

      På den här skolan går det väldigt få barn med invandrarbakgrund. Då jag inte ville blanda ihop elever som

på grund av svårigheter med svenskan får problem med de som har problem trots att de växt upp med

svenskan som modersmål, passade det mig bra.
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Presentation av frågorna

För att få svar på mina övergripande frågor, d v s  hur lärare och skolledare inom ett rektorsområde arbetar

för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter och om de anser att eleverna får den hjälp de behöver, och

hur eleverna själva ser på situationen, har jag ställt ett antal frågor till skolledare, lärare och elever på en

skola (se bilagor1, 2 och 3).

De frågor jag ställde till skolledaren

Det första jag ville veta var vad skolledaren gjorde för att hjälpa de elever som inte klarade målen för 5:an.

Fick de enbart extrahjälp eller hade skolledningen fler strategier för att hjälpa fram eleverna med läs- och

skrivsvårigheter? Vad gör skolledningen för att hjälpa de elever som inte klarar målen? Jag har föreställt mig

att resurserna inte räcker till att hjälpa alla elever att nå godkänt och jag ville få reda på vad skolledningen

kan göra och gör för dessa elever.

      Jag undrade också över om skolledaren ansåg att resurserna räckte och hur mycket hjälp han som mest

kunde erbjuda en elev. Svaren på de frågorna skulle bli intressanta att jämföra med vad lärare och elever

anser. De olika parterna kanske inte är överens om huruvida resurserna räcker eller inte?

      För att få ett grepp om hur stort behovet av specialhjälp var så frågade jag rektor hur många elever som

var i behov av specialhjälp och hur många som fick. Förhoppningsvis är siffrorna samma på hur många som

behöver som på hur många som får specialhjälp. Om siffrorna inte stämmer överens får inte alla elever den

hjälp de behöver. Ett annat mått på om eleverna får den hjälp de behöver är om de klarar målen eller inte. Jag

frågade därför skolledaren hur många elever han trodde inte skulle nå målen.

      En rektor kan indirekt påverka elevernas situation genom att på olika sätt hjälpa och stötta lärarna.

Därför ställde jag frågan ” hur hjälper du lärarna?”

      Eftersom situationen i skolorna påverkas av bristande resurser så ville jag även ta reda på hur

skolledaren skulle vilja arbeta om resurserna fanns. Detta jämförde jag sedan med vad elever och lärare

skulle vilja göra om det fanns bättre resurser. Skolledning, lärare och elever kan ha olika önskemål  och det

vore intressant att se hur mycket eller lite undervisningssituationen skulle påverkas av ökade resurser.

De frågor jag ställde till lärarna
Hur arbetade då lärarna för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? Jag frågade lärarna om de hade

någon strategi för att hjälpa dessa elever i den dagliga undervisningen. För att undvika att lärarna
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självkritiskt tänkte att ”det har jag väl inte” gav jag olika alternativ på strategier jag kunde tänka mig att de

använde. De hade även möjlighet att fylla i andra  alternativ under ”eget alternativ”.

     Då lärarnas arbete påverkas av hur insatta de är i problematiken med läs- och skrivsvårigheter frågade jag

om de fått någon fortbildning eller handledning i att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Deras

möjligheter att hjälpa eleverna borde vara större om de svarat ja på de två sistnämnda frågorna.

       För att få svar på huruvida lärarna ansåg att eleverna fick den hjälp de behövde eller inte ställde jag tre

frågor. Hur många elever i din klass upplever du har så svåra svårigheter att du inte kan hjälpa dem inom

ramen för den ordinarie undervisningen? Hur många elever (i din klass) får specialhjälp? Hur många i din

klass anser du skulle behöva specialhjälp? Om lärarna inte har svarat samma antal elever på de tre frågorna

tyder det på att lärarna inte riktigt anser att de svaga eleverna får den hjälp de behöver. Jag tog med frågan

om hur många elever per klass de upplever att de inte kan hjälpa inom ramen för den ordinarie

undervisningen för att jag då kan jämföra den med de andra två. Dels med avseende på hur många som får

specialhjälp och därigenom få ett mått på om de svaga eleverna  får hjälp i tillräcklig utsträckning. Dels ville

jag se om det kanske var så att det fanns elever som läraren ansåg i behov av specialhjälp, men som hon ändå

ansåg sig kunna hjälpa inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det skulle tyda på att lärarens

kompetens och inte bara resurser  påverkar om eleven får tillräcklig hjälp. Då jag antog att extrahjälp inte

alltid räckte till för att täcka elevens behov frågade jag också lärarna om de hade någon elev som hade

assistent på grund av sina läs- och skrivsvårigheter.

      Samarbetet i arbetslaget  är viktigt för att kunna fånga upp och finna en lösning på elevens problem. Det

borde ha betydelse för hur väl lärarna tycker att de kan hjälpa eleverna; lärarlaget ska ge lärarna stöd så att

de i sin tur kan ge stöd. Min fråga löd: samarbetar ni i arbetslaget om att hjälpa de läs-och skrivsvaga

eleverna i den dagliga undervisningen?

      Samarbetet med föräldrarna om att hjälpa eleverna ger läraren ökade möjligheter att hjälpa eleven. Jag

frågade därför om lärarna hade diskussioner med föräldrarna om hur de skulle hjälpa eleverna.

      Jag frågade lärarna hur de skulle vilja hjälpa eleverna med- läs och skrivsvårigheter om de hade

obegränsade resurser till sitt förfogande. Sedan ska jag jämföra resultatet med vad elever och skolledare

skulle vilja göra. Har de samma åsikter?

      Slutligen ville jag veta hur lärarna generellt uppfattade de läs- och skrivsvaga barnens framtid. Jag anser

att detta hänger ihop med om skolan kunnat ge dessa elever tillräcklig hjälp. Mina två sista frågor var därför

: Hur upplever du dessa elevers möjligheter på en framtida arbetsmarknad? Vad skulle krävas för att ge

dessa ungdomar en bra framtid?
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De frågor jag ställde till eleverna

För ett få något mått på hur eleverna uppfattade att de klarade av undervisningssituationen ställde jag

följande frågor: Är det svårt att följa med på lektionerna? Kan du läsa lärarens instruktioner på tavlan eller på

papper? Förstår du dessa instruktioner? Kan du läsa och förstå instruktioner i skolans läroböcker? Förstår du

läse-talen i matematikboken? Är det svårt att hinna skriva av från tavlan (och andra skrivuppgifter)?

      Eftersom läsförmågan borde ha betydelse för hur väl eleven anser sig klara av de uppgifter ovanstående

frågor syftar på, frågade jag eleverna om de kunde läsa textremsan på TV:n. Om de inte läser tillräckligt

snabbt för att hinna läsa textremsan, kanske de också har svårt att följa med vid genomgångar och att förstå

skriftliga instruktioner. Man räknar med att en elev i årskurs 4 ska kunna läsa textremsan. De som inte kan

det får svårare att följa med vid skriftliga genomgångar. Dessutom tyder låg läshastighet på att läsningen är

mödosam varvid förståelsen av det lästa blir lidande.

      Jag ville gärna få veta om eleverna ansåg att de fick tillräcklig hjälp av läraren under lektionerna. Jag

frågade: Vad gör läraren om du inte förstår vad som står på tavlan eller i boken? Vad gör läraren om du inte

hinner skriva av, rätta eller skriva själv på utsatt tid? Hinner läraren hjälpa dig med svåra uppgifter under

lektionen?

      Även om eleverna inte är medvetna om vika strategier läraren använder i klassrummet för att hjälpa

elever med läs- och skrivsvårigheter så har de god överblick av vad läraren faktiskt gör i klassrummet.  Jag

ställde följande frågor: Har du någon i klassen som hjälper dig att läsa instruktioner eller att anteckna? Läser

du ibland andra texter än övriga i klassen? Hjälper någon dig att läsa texter ni har i läxa.? Har du en annan

bok än övriga? Får du ibland göra andra, lättare uppgifter? Får du särskilda stavningsövningar? Skriver

läraren upp svåra ord på tavlan? Skriver du mindre vid skriftliga grupparbeten? Slipper du skriftliga

redovisningar? Slipper du läsa högt inför klassen? Särskilda läxor? Får du undervisning i annan årskurs?

      Många metoder och moment lärare använder i sin undervisning för att underlätta inlärningen för sina

elever är till stor hjälp för alla elever, inte bara för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vilka metoder

använder läraren? Jag ställde några frågor. Är det bra när läraren ger instruktioner både muntligt och

skriftligt? (Om hon gör det) Uppmuntrar läraren dig att läsa och skriva? Läser läraren texter högt? Är det i

så fall bra? Får ni skriva på dator? Har ni bänkbok? Samtalar ni om att läsa och skriva? Läser läraren högt ur

någon bok regelbundet?

      Slutligen ställde jag några frågor som intresserade mig apropå de teorier som finns om läs- och

skrivsvårigheter, om visuell och auditativ dyslexi.  ( se nedan teorier om dyslexi) Är det bra med mycket

bilder i böcker? Underlättar det att en text är skriven  med stor stil? Får du höra texter på band? Minns du

hur ett ord låter eller ser ut?
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Läs- och skrivsvårigheter

Definition av läs- och skrivsvårigheter

Det är svårt att finna en riktigt bra definition av läs- och skrivsvårigheter då symptomen
varierar mellan olika individer. De bakomliggande faktorerna är precis lika skiftande och
forskarna är inte helt ense vare sig gällande vilka dessa faktorer är eller hur symptomen ska
avhjälpas.
      När man läser böcker om läs- och skrivsvårigheter dyker genast termen dyslexi upp. Ett
annat ord för dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter, att skilja från övriga svårigheter
med läsning och skrivning.
    Termen läs- och skrivsvårigheter inbegriper alla som av någon anledning har tillfälliga eller
mer bestående problem med att läsa och skriva. Det kan bero på bristande undervisning,
sjukdom som orsakat kunskapsluckor, sen mognad, hjärnskador eller känslomässiga problem.
     Med termen dyslexi menas ofta bestående svårigheter som inte beror på låg intelligens,
bristfällig undervisning eller fysiska handikapp som syn- eller hörselskador. En vanlig
definition lyder: ”Dyslexi innebär att man har stora svårigheter att lära sig läsa och/eller skriva
trots normal skolundervisning, normala sinnesfunktioner och normal intelligens ”(Stadler s 12).
Dyslektikern har alltså normala fysiska och psykiska förutsättningar för att kunna lära sig att
läsa och skriva normalt, men gör det ändå inte. Detta gör att dyslexi är lättare att upptäcka hos i
övrigt normal- till högpresterande elever, eftersom  svårigheterna då väcker förvåning, vilket
de inte gör hos en även i övrigt svagpresterande elev.” Dyslexi förekommer på alla
intelligensnivåer, inom alla samhällsklasser och kulturer, men är mest iögonfallande hos högt
begåvade personer, då det väcker förvåning att dessa har svårt att behärska en så elementär
förmåga som att läsa och skriva ” (s 92 Stadler).
      Eftersom jag i min undersökning intresserar mig för de elever som har svårigheter med att
läsa och skriva, oavsett orsak, kommer jag i mitt arbete att använda termen läs- och
skrivsvårigheter.

Tecken på dyslexi

Det som skiljer dyslexi från övriga former av läs- och skrivsvårigheter är att deras problem

är särskilt svåra att övervinna. Hos dyslektiker som lärt sig att läsa kvarstår ofta en långsamhet vid läsning”(

Stadler 1994 s 22).

      Problemen vid läsning är enligt Stadler att eleven;

”-läser långsamt

-läser trevande eller hackigt

-läser alltför fort och gissar
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-stannar upp och läser om

-utelämnar eller läser fel på småord och ändelser

-gör tillägg t ex helt - helst, igen - ingen, bagaren – bargaren

-kastar om bokstäver t ex bar – bra, börd – bröd

-vänder hela ord t ex som – mos, mot – tom

-drar med tidigare ljud i samma ord t ex skrattade- skrattatade

Problemen vid skrivning är enligt samma författare att eleven:

”-är osäkra på bokstävers form och ljud

-utelämnar vokaler

-kastar om konsonanter

-utelämnar ändelser

-glömmer prickar och ringar

-spegelvänder bokstäver och siffror

-skriver dålig handstil p g a svag motorik

-skriver otydligt för att dölja stavfel ”

Givetvis behöver en person inte ha alla dessa symtom för att räknas som dyslektiker. Det räcker med några.

Teorier om  orsakerna till läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi är sedan 1991 klassat som handikapp och det forskas mycket kring dessa mystiska svårigheter. Vad

är det då som orsakar svårigheterna? Det finns många teorier av vilka de flesta utgår från att det är en liten

störning eller avvikelse i hjärnans funktioner som påverkar den språkliga förmågan på olika sätt.Torleiv

Hoien och Ingvar Lundberg skriver att ”dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av

betydelse för att kunna utnyttja textens principer vid kodning av språket.”

Ofullständig lateralisering

Lateralisering innebär att de båda hjärnhalvorna utvecklas till att bli allt mer olika varandra. Den vänstra

hjärnhalvan specialiserar sig på språkliga, logiska och matematiska uppgifter, medan den högra hjärnhalvan

står för fantasi, känslor och bildtänkande. Den vänstra hjärnhalvan blir i normalfallet alltmer dominerande ju

mer hjärnan utvecklas (så länge individen växer).

     Ett flertal teorier utgår från att det skulle vara oklar hjärndominans, ofullständig lateralisering som är den

bakomliggande faktorn. Hjärnhalvorna har inte riktigt specialiserat sig vilket påverkar den språkliga
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förmågan negativt. Detta hävdas bl a av ett forskarlag i Boston som har undersökt hjärnorna från åtta avlidna

män som haft dyslexi, och därvid funnit att dessa mäns hjärnor var mer symmetriska än normalt. Normalt är

högra planum temporale ( ett område i tinningloben ) avsevärt mindre än vänstra, men på de undersökta

hjärnorna var hjärnhalvorna så gott som symmetriska. (Stadler s 68-69) Stadler hävdar att detta:

…Kan bero på minskad utgallring av celler under hjärnans utvecklingsskede under fosterstadiet.

Möjligen kan man här söka förklaringen till att många dyslektiker anses ha försteg i icke verbala

förmågor, som spatiala (rumsliga) relationer, fantasi mm, men detta återstår att bevisa.(s 69)

En annan förklaring kan vara att den läs- och skrivsvage tvingas till kompensatoriska åtgärder för att kunna

hantera sitt handikapp. Kanske vill också omgivningen av välvilja trycka starkare på dyslektikerns starka

sidor.

    Denna oklara hjärndominans kan  förklara sambandet mellan förekomsten av dyslexi och vänsterhänthet.

(Orton1928 enligt Stadler 1995) Antalet vänsterhänta var över-representerade både bland personer med

dyslexi och i deras familjer. Här skulle jag vilja nämna att dyslexi anses vara vanligare bland pojkar än

flickor. Vänsterhänthet anses också förekomma oftare hos pojkar. Om detta stämmer är det kanske inte så

konstigt att vänsterhänthet förekommer oftare hos dyslektiker; majoriteten som drabbas av dyslexi är

pojkar och det är vanligare med vänsterhänthet bland pojkar, så måste antalet vänsterhänta bland

dyslektikerna ligga över genomsnittet. Många lärare jag talat med ställer sig dessutom tvivlande till om det

verkligen är så att pojkar är drabbade i högre grad, eller om det bara är så att de är mer utåtagerande varvid

deras problem blir mer uppmärksammade. ”Pojkar tar på ett annat sätt den hjälp de behöver” (en av lärarna

i studien) Flickor mognar dessutom tidigare vilket gör att de kanske kan kompensera sina problem tidigare

och bättre.

Ärftlighet

Dyslexi förekommer oftare i vissa familjer och släkter än i andra. Det är troligt att detta beror på en

kombination av arv och miljö. Anlagen för dyslexi ärvs genetiskt, men det är oklart hur. Det sociala arvet,

miljön spelar en viktig roll. En negativ syn på skolan och böcker kan förmedlas från förälder till barn, vilket

påverkar barnets motivation att läsa och skriva. (Lundberg s 21) Dyslexi i sig kan inte ärvas, bara anlagen

för att utveckla symtomen.

      Stellan Sjödén  Hjärnan, människan och kulturen, 1989 tar upp det faktum att dyslexi är vanligare

bland pojkar än flickor och att detta kan ha att samband med det manliga könshormonet testosteron.
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Sannolikt bestämmer den genetiska koden den grundläggande anatomiska asymmetrin. En faktor

som man tror kan modifiera detta grundläggande dominans- mönster är könshormonet testosteron.

Testosteron är tillgängligt under fostertiden, är vanligare hos pojkar och kan permanent påverka

nervsystemets funktion och uppbyggnad. Man antar att testosteron hämmar tillväxten i hjärnbarken.

Eftersom vänster hemisfär mognar och tillväxer under en längre tid är den också utsatt för inflytande

under längre tid.

Eftersom pojkar mognar senare växer de under längre tid än flickorna vilket gör att deras vänstra hemisfär

är utsatt för testosteronets påverkan under extra lång tid.

Som diagrammet över samspelet mellan miljö och arv visar, får en person med anlag för dyslexi mer omfattande

symtom ju sämre miljöbetingelserna är. (Diagrammet är från Lundberg  1995 s 161). En person med ärftlig

benägenhet för dyslexi som växer upp i en språkligt gynnsam miljö utvecklar svaga eller inga symptom, men om

han växer upp i en språkligt torftig miljö kommer han att utveckla dyslexi. En person utan genetisk belastning

utvecklar troligen inga eller svaga symptom oavsett miljön.

Olika kategorier av läs- och skrivsvårigheter

För att kunna utveckla effektiva metoder för att hjälpa barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter

har man naturligtvis försökt dela upp dyslektikerna i grupper. Forskarna har på olika sätt försökt dela in de

läs- och skrivsvaga i grupper utifrån vilka symtom de har. Kort sagt har man försökt hitta gemensamma

nämnare för att kunna utarbeta effektiva undervisningsmetoder. Jag kommer här nedan att ta upp tre
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kategorier som föreslagits av bl a  Gjessing (1978) enligt Lundberg 1995 s 48.  Många andra teorier

ansluter sig i stort till dessa ”huvudgrupper”. Under övriga teorier tar jag upp några mindre vanliga teorier.

Auditiv dyslexi

De auditiva dyslektikerna har svårt att skilja mellan fonem - de olika ljuden i ett ord - som låter lika, tex b-p,

d-t osv. De har svårt att dela upp ett ord i stavelser och att urskilja de olika ljuden i ett ord. De ljudar dåligt,

att fonemen k a t t blir katt är inte självklart, och då inte heller att ordet katt kan delas upp i tre fonem

representerade av fyra bokstäver. Eleverna lär sig ordbilder, och tar fel på ord som visuellt lika , dagen kan

bli tagen och vise versa. De kan även ha svårt att associera rätt ljud med rätt bokstav. Dessa elever har ofta

en allmänt försenad språkutveckling. Problemen visar sig tidigt, ofta redan i första klass när de inte lär sig

att skilja på de olika bokstäverna från varandra, och inte heller kan urskilja vilka ljud som finns i ordet eller

vilken bokstav som motsvarar ljudet.

      Istället för auditiv dyslexi används ibland beteckningen fonologisk dyslexi, som betecknar att

problemen har med ljuden att göra, både att urskilja de olika fonemen i ett ord, och att koppla samman rätt

fonem med rätt bokstav.  Man måste alltså kunna höra vilka olika fonem, ljud det finns i ordet katt, och

sedan veta vilken bokstav som svarar mot vilket fonem.

Visuell dyslexi

För en visuell dyslektiker  brister det i förmågan att uppfatta, känna igen och erinra sig ord som bilder.

Även enkla ord som mig och stopp, måste han ljuda sig igenom. Läsningen går därmed mycket mödosamt.

De som har visuell dyslexi stavar ljudenligt och gissar ofta fel på ord som är lika till formen. Denna typ av

dyslexi upptäcks senare eftersom det är naturligt att stava ljudenligt i början av skrivinlärningen då man

ännu inte mött orden tillräckligt många gånger för att kunna känna igen dem direkt som en bild.

Audi-visuell dyslexi

Audi-visuell dyslexi innebär svårigheter både med att koppla samman fonem med bokstav och att kunna

ljuda sig fram, och med att kunna identifiera ord som bilder. Det brister alltså både i fråga om den

fonologiska och visuella förmågan.

Övriga former
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Som tidigare nämnts har läs- och skrivsvårigheter inte alltid en neurologisk grund utan kan även bero på

emotionella orsaker som brister i  hemmiljön eller skolmiljön eller andra problem som påverkar

inlärningssituationen negativt. Tyvärr har jag inte hittat några teorier eller några forskningsresultat rörande

dessa övriga, icke fysiska orsaker till läs- och skrivsvårigheter.

      Det kan även nämnas att det finns teorier om att det är brister i motoriken som orsakar läs- och

skrivsvårigheter vilket skulle förklara dyslektikernas i många fall bristande handstil och att det är vanligt

med motoriska svårigheter hos dyslektiker. Att dessa symtom ofta förekommer tillsammans betyder

emellertid inte att de är symtom på samma problem. Sjödén anser dock att så är fallet då det är svårt att

koncentrera sig på så komplicerade övningar som att tala, lyssna och skriva, om man inte har kontroll över

kroppens muskler så att de automatiskt utför det de ska. Motorisk träning skulle enligt denna teori göra så

att barnen fick den grundläggande motoriska kontrollen som behövs för att kunna läsa och skriva. Det blir

svårt att tänka på vad man ska skriva om all energi går åt till att få handen att utföra rätt rörelser.

      Dyslektiker har ofta ett ojämnt ögonrörelsemönster, vilket enligt en teori skulle orsaka svårigheterna.

Den dåliga ögonmotoriken skulle göra att bokstäverna blir svåra att se och dessutom kommer i fel ordning

då ögonen hoppar mellan bokstäverna och på så sätt försvårar läsningen av bokstäverna i rätt följd. Sjödén

påpekar i sin bok  Hjärnan, människan och kulturen s286 att människans ögon ursprungligen var avsedda

att ta emot information i form av bilder, inte bokstäver.

Skriftspråket har emellertid snabbt blivit allt viktigare och vid läsning ska man endast se åt ett håll. Vi

läser från vänster till höger enligt den asymmetriska hjärnfunktionens princip. Ögonen får då inte som

vid bildtittande röra sig omväxlande mellan ordens högra och vänstra kant. En normalläsare klarar

detta, medan den lässvage har oregelbundna, fram- och återgående ögonrörelser.

Andra författare hävdar att det kan vara svårt att avgöra om eleven inte kan läsa orden för att ögonen rör

sig så ojämnt fram och tillbaka att denne inte hinner uppfatta ordet rätt, eller om de fram- och återgående

ögonrörelserna  är en följd av att han på grund av sina svårigheter måste titta tillbaka på föregående ord eller

del av ord och sedan hoppa fram i texten igen.

      Dyslexin kan enligt en teori även bero på svårigheter att förstå ordets betydelse. Läran om ords betydelse

kallas semantik. Den semantiske dyslektikern måste få höra ett ord uttalat för att kunna förstå det. Han

förstår det inte i skrift. Semantisk dyslexi är alltså inte samma sak som dåligt ordförråd, även om semantisk

dyslexi kan påverka ordförrådet negativt.(Stellan Sjödèn 1998 s 285) Den semantiske dyslektikern förstår

ordet om han får höra det vilket inte en person med dåligt ordförråd gör.
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Vad får teorierna för konsekvenser för undervisningen?

Om vi utgår från teorin att det finns olika former av specifika läs- och skrivsvårigheter, exempelvis

fonologisk dyslexi och visuell dyslexi  så får det konsekvenser för undervisningen. De pedagogiska

åtgärderna måste då utformas alltefter vilken form av läs och skrivsvårigheter eleven har.

      Låt oss börja med de tre huvudformerna av dyslexi: fonologisk/auditativ dyslexi, visuell dyslexi och

audivisuell dyslexi. Både Gillberg (1994) och Lundberg (1995) har flera förslag på hur man i

skolundervisningen skulle kunna använda datorn som hjälpmedel för elever med läs och skrivsvårigheter.

Författarna beskriver dataprogram där eleven t ex kan välja en text som han sedan läser från dataskärmen.

När eleven kommer till ett svårt ord  klickar han med musen på ordet varvid en syntetisk dataröst uttalar

ordet. Läsningen går snabbare och koncentrationen kan läggas på  förståelsen i stället för på avkodningen av

orden. Det finns även rättstavningsövningar med finessen att eleven slipper bli rättad av läraren.

Ordbehandlingsprogram gör att eleven slipper skylta med sina stavfel. Att läsa texter med hjälp av ljudband

förespråkas likaså. Eleven följer med i texten och får stöd av rösten på bandet. Därmed kan de lässvaga

eleverna läsa texter som stämmer med deras övriga intellektuella nivå och de blir inte hänvisade till texter

som är avsedda för mycket yngre barn. Även omarbetade, förenklade texter kan också användas för att

göra litteratur tillgänglig för elever med läs- och skrivsvårigheter. Beroende på vilka svårigheter eleven har

kan dessa hjälpmedel användas på olika sätt och med olika syften.

      De barn som har fonologisk dyslexi, d v s svårigheter att skilja på ljudmässigt besläktade bokstäver

skulle tjäna på att få använda en dator att skriva på. En pojke påpekade att för honom ”som hade svårt att

skilja på t ex  b och d är det mycket lättare skriva på dator då han slipper fundera på hur bokstäverna ser ut”

och dessutom behöva forma dem med handen. Datorn måste även vara till stor hjälp för de elever som har

motoriska svårigheter. För elever med visuell dyslexi skulle datorns ordbehandlingsprogram inte vara till

stor hjälp, då de ändå inte skulle kunna välja rätt bland datorns ordförslag. Däremot torde just dessa elever

skulle ha god nytta av att läsa texter med stöd av ljudband, de ser ett helt ord samtidigt som de får höra det.

Båda kategorierna skulle nog ha stor hjälp även av ett data program där de kan välja texter som de sedan

kan läsa och då de kommer till ett svårt ord klickar de på det och får höra ordet. Därigenom går läsningen

snabbt och lätt. De slipper bli frustrerade och kasta boken i väggen. Den neutrala datorn måste också

fungera utmärkt för elever med emotionell dyslexi; de slipper bli frustrerade och de slipper skämmas inför

en lärare, som kanske gett upp och omedvetet signalerar detta till eleven. För denna kategori dyslektiker är

det extra viktigt att inte behöva bli pressad eller göra bort sig. Det känns mindre negativt att bli rättad av en

dator. ”Det är inte lika skämsigt” som en annan elev uttryckte det.

      Hur borde då undervisningen i klassrummet vara utformad för att hjälpa dessa elever att utifrån sina

förutsättningar följa med i undervisningen? Jag utgår fortfarande från de teorier om läs- och skrivsvårigheter

som nämnts ovan.
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      För att hjälpa de auditativa dyslektikerna är det viktigt att läsa instruktioner högt då de lätt tar fel på ord

som liknar varandra och därigenom gissar fel och på så sätt missförstår innehållet i texten eller instruktionen.

De får även se ordet samtidigt som de hör det uttalas vilket stärker förbindelsen mellan det talade ordet och

det skrivna.

      Även för visuella dyslektiker är det viktigt att få höra instruktioner muntligt då de annars på egen hand

får ljuda sig igenom texten vilket  resulterar i att förståelsen av det skrivna blir lidande. Alltför mycket

koncentration läggs på själva avkodningen för att energin ska räcka till god förståelse av det lästa. Att få

höra och se ordet samtidigt är precis som för de auditativa dyslektikerna viktigt för att befästa förbindelsen

mellan den visuella bilden av ordet och den auditativa.

      Om läs- och skrivsvårigheterna inbegriper brister i ordförrådet antingen som följd av bristande

hemförhållanden eller undervisning eller allmänt för lite övning på grund av läs- och skrivsvårigheterna

behöver ordförrådet utvidgas. För att öka elevernas ordförråd kan det vara bra att läraren skriver upp

obekanta ord på tavlan och uttalar det. Därmed får eleverna stöd för både syn- och hörselminne. Om en

auditativ dyslektiker bara får höra ett ord blir det dåligt inkodat i det mentala lexikonet, eftersom han ju inte

hör de olika ljuden riktigt, varpå hörselbilden blir diffus.  Då blir det svårt både att lagra minnet av ordet och

att vid behov ta fram det ur minnet. En visuell dyslektiker behöver få höra ordet eftersom synbilden av

ordet är alltför otydlig för att kunna lagras och då behövs en hörselbild som kan lagras i stället.

      För att öka elevernas förtrogenhet med det skrivna språket läser många lärare högt ur böcker och

samtalar om dem. Bänkböcker förekommer också relativt ofta. Den språkliga övning detta ger är en hjälp

för alla elever, men kanske främst för de elever som aldrig fått höra en saga hemma eller samtala med någon

vid matbordet. När dessa elever kommer till skolan har de inte den nödvändiga språkliga förkunskap som

de andra eleverna har.

      Elever vars problem bottnar i dålig självkänsla eller andra psykiska problem, emotionell dyslexi, är

känsliga för press. Genomgångar där texter och instruktioner läses högt och förklaras är av stor betydelse

för att minska stressen. Att känna osäkerhet på vad man ska göra och hur är stressande, särskilt för elever

med svag självkänsla.
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Sammanställningar av resultaten

Intervju med en skolledare

( Se bil. 1) Eftersom det är skolledaren som har det yttersta ansvaret för verksamheten i skolan och för

fördelningen av skolans resurser ville jag gärna veta hur denne upplevde situationen. Är resurserna så

knappa som jag föreställt mig, och vad gör skolledningen för att hjälpa elever och lärare i deras situation?

Arbetslag och stödteam

Skolledaren har ansvaret för inventeringen av skolans resurser som dessvärre inte täcker behoven.

Specialläraren ansvarar tillsammans med arbetslaget för kartläggningen och tillgodoseendet av elevens

behov. Man gör upp en plan för hur man ska hjälpa eleven, ett åtgärdsprogram. Om man i arbetslaget

känner att man behöver ytterligare stöd finns ett lokalt stödteam bestående av rektor, skolsköterska,

skolpsykolog, kurator. Upplever det lokala stödteamet att det fordras ännu mer omfattande insatser finns

det kommunövergripande centrala stödteamet. Det ska fungera som stöd för de lokala stödteamen. I det

centrala stödteamet ska finnas teamsamordnare, personal med medicinsk kompetens, personal med

barnpsykiatrisk kompetens, personal med psykologisk kompetens, personal med social kompetens,

personal med särskolekompetens, personal med handikappkompetens och personal med flykting- och

invandrarkompetens. Skolledaren har till uppgift att organisera så att personalen kan träffas i arbetslagen

och i stödteamen. Det är i arbetslagen lärarna kan ta upp och diskutera sina problem, och därmed

förhoppningsvis komma fram till bra lösningar. Viktigast av allt är emellertid att arbetslaget är ett

psykologiskt stöd för lärarna; de står inte ensamma.

Räcker resurserna och når alla målen för godkänt?

Skolledaren räknar med att ca 25 % av eleverna behöver extra stöd. De som behöver får stöd men inte i

tillräcklig utsträckning. Ca 5 % av eleverna kommer inte att uppnå målen för årskurs 5 trots lokala och

centrala stödteamets insatser och trots specialhjälp och elevassistent. Som mest kan en elev på den här

skolan få assistent 75 %  av tiden i skolan. Skolledaren anser att de fastställda uppnåendemålen försvårar för

lärare och elever genom att sätta en för stor press på dem. Alla är inte lika och man kan inte kräva att alla
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ska uppnå samma mål, särskilt inte med så bristande resurser. Resurserna räcker inte för att hjälpa upp alla

till den önskade nivån. I stället knäcker man deras självförtroende.

Vad skulle du vilja göra för att hjälpa eleverna om du hade obegränsade

resurser?

I framtiden blir det kanske så att friskolor med olika profileringar tar över då de ger eleverna möjlighet att

utveckla sina starka sidor och inte bara som  den ordinarie målstyrda skolan fokuserar på elevens brister.

Om resurserna inte ökar tror han att nivågruppering till slut kommer att bli en nödvändighet. Dessutom är

det inte rättvist att kräva att alla ska nå upp till samma mål då ju alla är olika som individer.

      För att hjälpa barnen skulle han vilja frigöra sig från målen och mer arbeta utifrån barnets förutsättningar

och stärka barnens självförtroende. Alla kanske inte måste kunna lika mycket om samma saker. För att

hjälpa lärarna är det viktigt att han arbetar med sig själv och med lärarna i arbetslagen, och att han visar

förståelse för att ingen lärare kan klara av alla barn. Han ska vara ett samtalsbollplank. Uppstår problem är

det viktigt att stoppa dem i tid. Arbetslagen har här en viktig uppgift att fånga upp och komma tillrätta med

eventuella problem.
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Enkäter till lärare

( Se bil. 2) Mina frågor till lärarna gällde huvudsakligen hur de hanterade problemet i skolan och hur

omfattande de ansåg att problemet var, och vad de skulle vilja göra för att hjälpa de läs- och skrivsvaga

barnen om de hade obegränsade resurser till sitt förfogande och fick avgöra hur de skulle användas.

Får alla barn den hjälp de behöver?

För att få svar på frågan om lärarna ansåg att eleverna fick den hjälp de behövde, ställde jag tre frågor.

1) Hur många elever i din klass upplever du har så stora svårigheter att du inte kan hjälpa dem inom ramen

för den ordinarie undervisningen? 2) Hur många elever får specialhjälp? 3) Hur många anser du skulle

behöva specialhjälp? Svaren på de tre frågorna borde vara samma eftersom man ju hoppas att de elever som

behöver får specialhjälp, men så var inte fallet. Det visade sig också att det fanns elever som var i behov av

mer extrahjälp, men som läraren ändå upplevde sig kunna hjälpa i klassrummet. Jag har sammanställt svaren

i sex stapeldiagram diagram nedan. Jag kallar lärarna lärare 1, 2, 3 osv.

Lärare nummer 1 är den enda som svarat samma antal elever på alla tre frågorna.
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Lärare nummer två har svarat att 12 elever skulle behöva specialhjälp men att det bara är 8 som får det. Det är också 8 elever

hon upplever att hon inte kan hjälpa inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Lärare nummer 3 svarade samma som lärare nummer 2.

Lärare nummer 4 ansåg att det bara var 1-2 elever i klassen hon inte kunde hjälpa, och två elever fick också

extrahjälp. Men hon svarade att 5 elever skulle behöva extrastöd.

0

5

10

15

Antal 
elever:

1 2 3Fråga nr:

Lärare nr:4

0

5

10

15

Antal 
elever:

1 2 3Fråga nr:

Lärare nr:3

0

5

10

15

Antal 
elever:

1 2 3Fråga nr:

Lärare nr:2



24

Lärare nummer 5 har en elev som hon anser skulle behöva specialhjälp och som hon inte kan hjälpa inom ramen

för den ordinarie undervisningen, men som dessvärre inte får extra stöd.

Även lärare nummer 6 har svarat en elev mer på frågan om hur många som skulle behöva specialhjälp än på hur

många som får.

Bara en av lärarna har svarat samma antal elever på hur många hon inte kan hjälpa inom ordinarie

undervisningen, som på hur många som skulle behöva och som får specialhjälp. Två lärare har svarat att 1-2

elever i klassen har så stora svårigheter att de har svårt att hjälpa dem i ordinarie klassen utan de skulle

behöva specialhjälp. Intressant är att en lärare har svarat att 2 elever får extrahjälp och att 5 stycken skulle

behöva. Men det var 1-2 elever hon inte kunde hjälpa. Hon måste alltså uppleva att hon kunde hjälpa de

andra 3 i klassen fast de hade stora svårigheter. Två lärare svarade att fyra fler elever än de som fick skulle

behöva specialhjälp. Siffrorna på hur många läraren inte tycker sig kunna hjälpa är samma som siffrorna på

hur många som skulle behöva specialhjälp förutom i ett fall där läraren ansåg att det var 3-4 elever hon inte

kunde hjälpa i klassrummet men bara 2-3 fick specialhjälp. En lärare hade en elev som hade assistent på

grund av sina läs- och skrivsvårigheter.

Vad gör lärarna för att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter?

Alla lärarna hade fått fortbildning i form av kurser, enstaka föreläsningar men ingen fick handledning i att

hanterandet av läs- och skrivsvårigheter.
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      Alla lärarna använde sig av olika strategier för att hjälpa eleverna. 4 av lärarna läste alla instruktioner

och viktiga texter högt, 5 lärare hade en bok de läste högt ur för klassen. I alla 6 klasserna använde de sig

av bänkbok. Ingen lärare använde sig av förenklade texter eller texter inlästa på band. Ska eleverna läsa

andra texter än de i läroboken får de välja själva och då blir det rätt svårighetsgrad. Alla lärarna använde sig

av muntliga repetitioner som stöd. Ingen lärare brukade låta en kamrat anteckna åt en elev. Alla lärarna

använde för eleven särskilt upplagda övningar i samarbete med speciallärare. 4 lärare gav muntliga prov alt.

skrivhjälp vid prov. Ingen lät en kompis hjälpa den skrivsvage vid läs och skrivuppgifter. 4 lärare lät

föräldrarna ta del i elevers dagliga läs- och skrivträning. I 3 klasser använde eleven dator som hjälpmedel. 3

av lärarna hjälper eleven enskilt utanför ordinarie undervisning. 4 av lärarna gav ibland eleven andra

uppgifter, två av lärarna förenklar ibland uppgiften något  och förväntar sig inte samma resultat av alla. En

lärare låter någon elev arbeta i annan bok än övriga. 5 lärare lät eleven slippa vissa uppgifter, lika många

talar både i klassen och med den enskilde eleven om studieteknik. Lika många anser att de ger eleven extra

beröm. 2 lärare har talat i klassen om vad läs och skrivsvårigheter innebär.1 lärare antecknar ibland åt eleven

och betonar för eleverna att alla är olika och att det inte är något fel med det. Ingen av lärarna upplevde att

elever särbehandlades av kamraterna på grund av  sina läs- och skrivsvårigheter. Två lärare svarade dock

inte.” Det är viktigt att som lärare ha en öppen attityd och prata om att alla är bra på olika saker och alla

har svårt med något”

      Beträffade min fråga huruvida lärarna samarbetade i arbetslaget för att hjälpa eleverna gick åsikterna

isär. Två ansåg inte att de samarbetade, två var tveksamma och två ansåg att de gjorde det. Däremot

diskuterade alla lärarna med föräldrarna hur de skulle hjälpa eleverna.

Hur skulle lärarna vilja arbeta om de förfogade över obegränsade resurser?

Om lärarna hade obegränsade resurser till sitt förfogande skulle alla vilja ha mer specialhjälp till barnen, tre

ville ha åtgärdsprogram i större utsträckning även fast sådana redan fanns. 5 lärare skulle vilja ha mer

fortbildning, alla ville att det skulle finnas undervisning i liten grupp av specialutbildad lärare. 2 skulle vilja

ha mer anpassat material, lika många önskade mer samarbete i arbetslagen. 3 önskade mer samarbete med

föräldrar och med skolledning. 4 skulle vilja ge mer särskilt stöd själv. 4 ville ha handledning. 1 skulle vilja

ändra sin dagliga undervisning. 1 ville ha fler lättlästa böcker.

      Hur väl eleverna skulle klara sig ansåg flera av lärarna berodde mycket på vad de hade för svårigheter i

övrigt och på deras självförtroende. Flera av lärarna tyckte också att självförtroendet var viktigt för att

eleverna skulle få en bra framtid, och här var både skolans och hemmets roll av största betydelse.
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Resultaten från intervjuerna med eleverna

Hur upplever då eleverna själva sin situation? Tycker de att de kan ”följa med” på lektionen och tycker de

att de hinner få den hjälp de behöver av den ordinarie läraren och specialläraren? Skulle de vilja ha mer hjälp

och i så fall i vilken form?

Hur går det att följa med på lektionerna?

Bara 3 elever av 22 tyckte att det generellt sätt var svårt att hänga med på lektionerna. 12 elever tyckte att

det var lätt. 7 elever tyckte att det var olika beroende på ämne, tid på dagen och hur mycket man viskade

med kompisen…En elev som var irriterad på en klasskamrat sade: ”Om Kalle säger att han har svårt att

hänga med på lektionerna så beror det på att han pratar så mycket så att han får skylla sig själv!”

      15 elever ansåg sig kunna läsa textremsan på TV:n, 5 var tveksamma, det berodde på hur snabbt de

skiftade och på hur svåra orden var. Bara 2 sade att de inte kunde läsa textremsan. ( Men jag tror att det var

ett par till som egentligen inte kunde. De svarade mycket tveksamt ja.) Till min förvåning var det ingen av

dessa två som av läraren ansetts speciellt lässvag. Dessa 2 var inte heller bland de 3 som var osäkra på att

läsa lärarens instruktioner. 19 svarade att det var lätt att läsa frökens instruktioner på tavlan. 21 elever

förstod också instruktionerna, men eleven som inte tyckte att hon förstod så bra, hade svarat ja på frågan

huruvida hon kunde läsa instruktionerna på tavlan. Kanske var hon den enda som förstod min förklaring till

vad som var skillnaden mellan att kunna läsa vad det stod och att förstå det. Eller så var hon den enda som

hade metakognition -  kunskap om sin egen inlärning -  nog att inse när hon förstod och inte.

      Då var det betydligt svårare att förstå instruktionerna i böckerna.”Fröken förklarar mycket bättre” 12

elever kunde lätt förstå instruktioner i skolans böcker, 8 tyckte att det gick okey, två tyckte att det var

mycket svårt. Med frökens hjälp tyckte de att det gick ganska bra. Matematikboken var lite svårare än

övriga böcker; 11 tyckte att det var lätt att förstå läsuppgifterna i boken, 9 tyckte att det var ganska svårt

men att det gick. Två tyckte att det var mycket svårt.

      Jag hade föreställt mig att de elever som var osäkra på att kunna läsa lärarens instruktioner på tavlan

också skulle ha svårt att hinna skriva av från tavlan och de tre eleverna var verkligen bland de 5 elever som

tyckte att det var svårt att hinna skriva av från tavlan. Lika många svarade att det svårt ibland. ” om fröken

har bråttom och skriver otydligt och om jag är trött är det svårt” sade en pojke.12 tyckte inte att det var

några problem.

Vad görs för att hjälpa eleven om denne inte förstår eller hinner med?
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Om någon elev inte förstår något på tavlan eller i boken förklarar läraren enskilt för den eleven, men om

många undrar tar hon upp det i hela klassen. Man frågar inte gärna inför hela klassen. Pojkarna var mer

benägna att fråga än flickorna.

      Hinner man inte skriva av eller göra en skrivuppgift på utsatt tid väntar läraren. Ibland har man ”göra

klart lektioner” där sådant görs klart.

      Trots att lärarna inte ber eleverna hjälpa varandra att anteckna eller läsa instruktioner angav två elever

att de hade någon som de ofta fick hjälp av i dessa sammanhang. 13 sade att man ofta hjälpte varandra . 8

sade att de inte fick/ tog hjälp alls. En elev hade inom specialundervisningen varit med om att läraren skrivit

åt honom, vilket han tyckte var skönt men han ville hellre att läraren skulle tvinga honom att skriva själv då

han behövde träningen.”Det är ju då man lär sig” Därför tyckte han inte heller att det var en bra idé med

någon som hjälpte honom att skriva. För att lära sig måste man ju göra själv.

      11 elever tyckte inte att de fick hjälp med läsläxor eller andra läxor som innefattade läsning. 6 elever

fick hjälp någon gång, 5 elever fick regelbunden hjälp. Hjälpen kom uteslutande från mamman eller pappan,

inte kompisar eller syskon.

Gör alla i klassen samma saker?

Ingen elev läste andra texter än övriga i klassen, en elev arbetade i en annan bok. I specialundervisningen

däremot förekom andra böcker. Ingen elev fick heller göra andra uppgifter, utan man gjorde så gott man

kunde. Extra uppgifter förekom däremot ofta. Eleverna talade om för mig att det vore pinsamt att få läsa

lättare texter än övriga i klassen så därför får de välja böcker själva när de ska läsa, och då tar man en lagom

svår. 11 elever tyckte att det underlättade om en text var skriven med stor stil, 7 tyckte att det var sämre

eller att det kvittade. Resterande 4 elever vidhöll att lagom är bäst. De elever som hade svårigheter med att

läsa och skriva var med bland de 11 som tyckte att stor stil underlättade, men ett par elever som hade

svårigheter enligt läraren tyckte inte att det gjorde någon skillnad.

Vad gör läraren för att hjälpa er under lektionen?

Alla elever tyckte att det var bra när läraren skrev instruktioner på tavlan och sedan förklarade dessa.

Orkade man inte lyssna kunde man läsa, och var det svårt att läsa eller att förstå hörde man på i stället. De

tyckte inte att det blev förvirrande att ta information både muntligt och skriftligt samtidigt. Eftersom det är

svårt att skriva och prata samtidigt förklarade de,”… så blev det inte att läraren gjorde på det viset utan hon

förklarade först och skrev sedan eller tvärt om.”

      Alla elever fick uppmuntran från läraren när de ansträngde sig. Alla lärarna läste i större eller mindre

utsträckning lärobokstexter och instruktioner högt. Bara en elev hade hellre velat läsa tyst och en tyckte att
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det kvittade. Annars tyckte eleverna att detta var ett mycket viktigt stöd för att förstå och minnas. Flera

elever påpekade att det är bättre när fröken läser; många klasskamrater läser så hackigt att det blir jobbigt att

följa med i texten. Fröken läste också med inlevelse vilket ett par elever tyckte var ett viktigt stöd för

förståelsen.

      Eleverna verkade på det hela taget nöjda med den hjälp de fick i klassrummet. 9 elever tyckte att de

hann få den hjälp de behövde under lektionen, 12 svarade att det var olika beroende på hur svår uppgiften

var och hur trötta alla var. Var det ”sent på eftermiddagen” behövde alla mer hjälp än på morgonen varvid

väntetiden blev längre. Bara en elev ansåg att han ofta inte hann få den hjälp han behövde. Jag trodde att det

skulle vara fler som inte upplevde att de fick tillräckligt med hjälp så jag tycker att  resultatet är glädjande.

Ofta gjorde de svåra övningar gemensamt i klassen om fröken märkte att många behövde hjälp med samma

uppgift. Eleverna tyckte att det var bra att ta det gemensamt för det går snabbare än om läraren ska springa

runt och hjälpa alla med samma uppgift. Det är svårt att veta om eleverna svarade på om fröken hann hjälpa

dem utan för stort dröjsmål, eller om de svarade frågan på om fröken gjorde sitt bästa. De är mycket rättvisa

och lojala, de förstår att fröken har dåligt med tid och inte kan rå för det. Flera elever påpekade att de fick

den hjälp de behövde men att de nog trodde att den och den inte fick den hjälp han eller hon behövde.

Kanske är det lättare att se att kamraten sitter med handen i vädret länge och ofta än när man själv gör det,

och kanske var det pinsamt att erkänna för mig att de behövde mycket hjälp. De elever som gjorde slika

uttalanden var elever som av läraren omtalats som ganska starka.

      De hörde inte texter på band, och de verkade inte särskilt intresserade av det heller. Trots det har 7

svarat att de företrädesvis minns hur ett ord låter, snarare än hur det ser ut. 8 har både syn- och hörselminne

av ord. 7 hade främst synminne. Ett par elever sade att det berodde på hur välkänt ordet var. En dyslektisk

elev sade att det inte skulle vara bra för honom att lyssna på band då han behövde läs-träningen och inte

tyckte sig kunna klara av att följa med i en text efter bandet, om det fanns text till. 7 elever hade alltså

främst en synbild av ord, men 15 svarade nej på frågan om fröken skrev upp svåra/ obekanta ord på tavlan. 6

sade att fröken gjorde det ibland. Flera elever tyckte att det kunde vara bra att få se ordet, medan andra inte

ansåg att det skulle vara till så stor hjälp. Att man tar upp ordet ofta var enligt vissa viktigare än att få se det.

      Ingen slapp skriva vid skriftliga arbete eller vid grupparbeten. Alle skrev så mycket de kunde. Ofta

delade man upp arbetet så att den som inte ville fick skriva lite mindre. 9 elever sade att man inte slapp läsa

högt inför klassen, två elever slapp inte men visste de som gjorde det, 6 stycken slapp att läsa högt inför

klassen.

      En klass hade diktamen och övriga klasser hade det ibland eller hade haft i perioder. Samtliga elever

tyckte att det var nyttigt och bra, även om det kanske inte var så jättekul. Även de som tyckte att det var

svårt att stava ansåg att det var bra för det behövdes.

      Alla har genomgående samma läxor.
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      Alla elever utom en skulle gärna vilja skriva på dator, men bara två fick göra det relativt ofta. 4 elever

fick göra det ibland och 16 sade att de aldrig fick.

      18 elever tyckte att det var bra med mycket bilder i böckerna, 1 tyckte att det kvittade. Bilderna

klargjorde sammanhang och ökade därigenom förståelsen. Dessutom hade de ett rent estetiskt värde. Två

tyckte att bilder förvirrade om de blev för många vilket de ofta var. En svarade att bilderna i skolans böcker

inte alltid stämde överens med texten vilket inte var bra.

      12 elever svarar att de har talat i klassen om varför man läser och skriver, 6 svarade att de inte gjort det

och 4 att det hänt ibland. En elev som svarat nej påpekade att det inte behövdes för alla i klassen förstod.

      Att höra läraren läsa högt ur någon bok tyckte alla elever utom en var bra, de visste inte riktigt vad de

lärde sig på det men det var mysigt och några sade att de lärde sig nya ord eftersom läraren ibland tar upp

ord och begrepp i samband med läsningen.

Vad skulle eleverna vilja ha för hjälp?

De flesta elever önskade inte mer specialhjälp. Däremot önskade många en till utbildad vuxen i klassen då

det var pinsamt att gå ifrån. Kandidater kunde vara en bra lösning om inte skolan hade råd…Den vuxne

måste emellertid vara lärare. ”En som kan någonting”

      Genomgående ansåg eleverna att genomgångarna av nytt stoff och den gemensamma läsningen av

instruktioner och texter var ett mycket bra stöd, de tyckte inte att det var jobbigt om det tog tid. Det var

mycket tråkigare och mer frustrerande att inte förstå texten eller vad uppgiften går ut på.
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Diskussionsdel

Intervjun med skolledaren

Rektor var ganska optimistisk beträffande de läs- och skrivsvagas möjligheter att klara målen för år fem.

Han räknade med att ca 5 % av eleverna inte skulle uppnå målen, vilket trots allt inte är en särskilt hög

siffra. Dessa 5 % skulle kanske inte klara målen även om de fick all hjälp skolan kan erbjuda. Det finns

elever med så svåra emotionella och sociala problem att de inte är mottagliga för undervisning. Dessa är det

tyvärr svårt att hjälpa innan problemen lösts vilket ofta tar lång tid.

      Skolledaren ansåg att de elever som behövde fick extra stöd om än inte i tillräcklig utsträckning. Ändå

räknar han med att bara 5 % av eleverna inte kommer att nå målen p g a sina läs- ochskrivsvårigheter.Vi

utgår från att han har rätt i sin prognos. Hur lyckas skolan så bra? Skolans upptagningsområde är en förort

med mycket få sociala problem. De flesta invånarna tillhör medelklassen som av tradition tycker att skolan

är viktig. Antalet skilsmässor är något lägre i förorten med tillhörande landsbygd än i de större städerna.

Skolans elever har alltså goda förutsättningar för en god inlärning i och med sin hemmiljö. Lärarnas

kompetens spelar också en viktig roll; de är erfarna och har arbetat länge tillsammans vilket ökar  lärarnas

förutsättningar att effektivt kunna hjälpa eleverna. Då det inte heller är så mycket sociala problem kan

lärarna lättare koncentrera sig på att hjälpa eleverna med särskilda behov av olika slag, bland annat läs-

skrivsvårigheter.

      För att hjälpa barnen skulle skolledaren vilja frigöra sig från målen för att i stället arbeta mer med hänsyn

till barnens individuella förutsättningar. I Skolplanen LPO 94 står just att skolan ska arbeta utifrån barnets

förutsättningar. Lärarna har sedan länge arbetat med att hjälpa eleven utifrån dennes förutsättningar,

intressen och starka sidor. Om uppnående målen gör att lärare och elever hämmas i sitt arbete för att

pressen blir för stor som skolledaren upplever det, så påverkar målsättningen arbetet negativt. Det är svårt att

kräva att alla ska uppnå samma mål när alla har så olika naturliga förutsättningar  och det inte finns resurser

att hjälpa de läs- och skrivsvaga eleverna att klara målen. Samtidigt är det viktigt i ett demokratiskt styrt

land att skolan försöker ge alla barn en gemensam kunskapsbas och samma förutsättningar oberoende av

deras intellektuella eller sociala förutsättningar.

Enkäterna till lärarna

Jag tycker på det hela taget att resultatet är mer positivt än jag förväntat mig. 4 av lärarna har svarat samma

antal elever på frågan hur många de inte kan hjälpa inom ramen för den ordinarie undervisningen som på
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frågan hur många som får specialhjälp. De andra två lärarna har svarat en elev mer respektive eventuellt en

elev mer på första frågan än på andra. De upplever alltså att det finns en elev i klassen de inte kan hjälpa så

mycket som de tycker skulle behövas.

Får alla barn den hjälp de behöver?

På frågan hur många elever som skulle behöva specialundervisning har tre av lärarna svarat samma antal som

på frågan hur många de inte upplevde sig kunna hjälpa. Något som förvånade mig var att tre lärare svarat att

fler elever, tre till fyra fler, än de som de upplevde att de inte kunde stötta tillräckligt, egentligen skulle

behöva specialundervisning. Detta tyder på att dessa lärare ändå känner att de klarar av att hjälpa flera

elever som egentligen är i behov av specialundervisning, i den ordinarie undervisningen. Jag har funderat

mycket på om resultatet blivit annorlunda om jag intervjuat mindre erfarna lärare. Lärarna som deltagit i

studien har alla stor erfarenhet, vilket kanske gör att de lättare kan hantera situationen än mer oerfarna

lärare. De har träffat på så många barn med skiftande behov att de har utarbetat ett flertal strategier för att

avhjälpa olika problem, och de har sett vilka metoder som fungerar och inte. Deras erfarenhet innebär också

att själva undervisningen är väl automatiserad så att de kan koncentrera sig på att upptäcka och avhjälpa alla

elevers särskilda behov. Samtliga lärare hade dessutom fått fortbildning om hanterandet av läs- och

skrivsvårigheter något som säkert gör att de känner att de lättare kan hjälpa sina elever på ett bra sätt. Ändå

kände fem av lärarna att de behövde få mer fortbildning om läs- och skrivsvårigheter och fyra lärare önskade

även handledning i hanterandet av läs- och skrivsvårigheter. Detta visar både på en stark vilja att hjälpa

eleverna, och på att lärarna känner att de behöver fördjupa sina kunskaper för att kunna klara av de ökande

kraven på att lärarna i klassrummet skall tillgodose elevens behov.

Vad gör lärarna för att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter?

Lärarna i studien har arbetat tillsammans under lång tid. Därför var jag säker på att alla lärare skulle svara

enhälligt ja på frågan ifall de samarbetade i arbetslagen om att hjälpa barnen med läs och skrivsvårigheter.

Tre lärare svarade också ja, men två svarade nej och en skrev att det förekom ibland, dock inte regelbundet.

Varför blir svaren så olika och varför anser inte alla lärarna att de samarbetar i arbetslaget om att hjälpa

eleverna? Rektor nämnde ju till och med att det var hans ansvar att försöka organisera så att arbetslagen får

möjlighet att träffas. Varför blir det då inte så? Jag kan tänka mig att lärarna diskuterar mer och tar mer

hjälp av varandra än de är medvetna om. Även om de inte träffas regelbundet en gång i veckan, så diskuterar

de säkert i personalrummet på raster och eventuella håltimmar. Kanske känner inte heller erfarna lärare

samma behov av att diskutera med kollegorna, de har gjort det så många gånger och känner sig säkra i sin

roll. Att samarbeta i arbetslag är en relativt ny företeelse som det kan ta tid att vänja sig vid.
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      Samarbetet med föräldrarna verkar dock fungera bättre. En lärare påpekade till och med apropå min

fråga vad som skulle krävas för att ge de läs- och skrivsvaga eleverna en bra framtid, att det krävdes mycket

stöd hemifrån. Alla lärarna diskuterar med föräldrarna hur de ska hjälpa eleverna. Därför är det förvånande

att 11 elever svarat att de inte får någon egentlig hjälp med läxorna hemma och att bara fem stycken svarat

att de får regelbunden hjälp. Man får hoppas att det är just dessa fem elever som är i störst behov av

läxhjälp. Att eleverna inte tycker att de får hjälp innebär inte heller nödvändigtvis att de inte får någon. De

kanske bara frågar om något ord eller om instruktionen till en uppgift ibland…

      Både lärare och rektor önskar mer specialhjälp och lärarna var positiva till undervisning i liten grupp av

specialutbildad lärare. (Rektor frågade jag tyvärr inte) När jag senare intervjuade eleverna fick jag veta att

vad de ville ha var en till lärarutbildad vuxen i klassrummet. Varför hade inte jag tänkt på det och varför

nämnde ingen av lärarna det under eget alternativ? Jag undrar om det inte beror på ren tradition; läraryrket

är ett ensamyrke på det sättet att läraren alltid varit ensam vuxen i klassrummet. Vissa lärare kanske till och

med skulle vara negativa till att släppa in en annan vuxen i klassrummet, både på grund av ovana och rädsla

för eventuell negativ kritik. Eller också är vetskapen om skolans ekonomi så djup inpräntad i lärarna att de

inte tänker tanken på en till vuxen i klassen, eftersom de vet att det av ekonomiska skäl inte skulle vara

genomförbart.

      På min fråga om vad som skulle krävas för att ge elever med läs- och skrivsvårigheter en bra framtid

berörde fyra av svaren betydelsen av att bygga upp elevernas självförtroende både i skolan och i hemmet.

Två svar handlade om hur viktigt det är att sätta in tillräckliga resurser på ett tidigt stadium. Därför är det

mycket synd att tre av lärarna har svarat tre till fyra elever mer på frågan vilka som skulle behöva

specialundervisning än på frågan hur många som fick. Hur ska det gå för dem?
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Elevintervjuerna

Jag frågade eleverna om de kunde läsa textremsan på Tv:n, vilket 15 elever svarade att de kunde och två

svarade nej. Övriga svarade att det varierade alltefter hur ”snabbt det gick” och hur svåra orden var.

Huruvida eleverna hann med att läsa eller inte påverkades även  av hur invecklad programmets handling

var. Mitt syfte med frågan var att försöka utröna om det verkligen var så att läs- och skrivsvårigheter

påverkade förmågan att följa med i undervisningen negativt. Det visade sig dock att så inte var fallet.

      De två elever som inte tyckte sig kunna läsa textremsan var inte bland de tre elever som svarat att de

generellt tyckte att det var svårt att följa med i undervisningen. Dessa två elever som var osäkra på att läsa

textremsan hade inte heller svarat ja på frågan om de var osäkra på att läsa lärarens instruktioner. Dessa två

elever upplevdes inte särskilt lässvaga av läraren. De tre elever som tyckte att det var svårt att följa med i

undervisningen var inte samma tre elever som var osäkra när det gällde att läsa lärarens instruktioner. Jag

tolkar detta som att de läs- och skrivsvaga inte känner sig mer osäkra på sin förmåga att ”följa med” i

undervisningen än övriga elever. Ett positivt men för mig överraskande resultat.

      Jag kan tänka mig fyra anledningar till att resultatet blev som det blev. Den första är att de läs- och

skrivsvaga får specialhjälp och ordinarie läraren ger kanske också extra stöd och hjälp till de som har det

svårast. Eleverna får så mycket hjälp att de känner att de behärskar skolsituationen. Den andra anledningen

kan vara att de som har svårt för att läsa och skriva också har bristande metakognition, medvetenhet om det

egna lärandet, och att det är därför de har svårt för att läsa och skriva. Om eleverna inte är medvetna om

det egna lärandet har de också svårare att realistiskt bedöma vad de kan och inte kan, därför tycker de att de

förstår och hinner med, fastän läraren kanske skulle vara av annan uppfattning. Den tredje anledningen är

att läs- och skrivförmågan allena inte avgör hur det går för ett barn i skolan; koncentrationsförmåga,

motivation och förmåga att kompensera sina eventuella brister har kanske större betydelse. De som har svårt

att läsa kanske har lärt sig att lyssna desto bättre, så att de därför tycker att det går bra att följa

undervisningen. Den fjärde anledningen kan vara att eleverna inte svarat riktigt sanningsenligt på mina

frågor. Det kan vara pinsamt att erkänna för en främmande person att man inte riktigt ”hänger med”.

Vad gör läraren för att hjälpa eleverna i den dagliga undervisningen?

Att som ensam lärare försöka tillgodose trettio elevers olika behov måste vara svårt, och lärarna känner ofta

att de inte hinner ge den enskilde eleven den hjälp han eller hon så väl behöver, och jag förväntade mig att

eleverna skulle känna detsamma. Det gjorde de inte. Hur kommer det sig?
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      Lärarna skriver instruktioner på tavlan och förklarar, texter och instruktioner gås igenom gemensamt,

läraren läser högt ur böcker och eleverna har bänkböcker, allt för att underlätta för eleverna, främst då de

läs- och skrivsvaga eleverna. Denna strukturerade undervisning verkar fungera bra, bara en elev svarade att

han inte fick tillräcklig hjälp för att kunna hänga med bra på lektionen. Eftersom jag trodde att det skulle

vara fler som  upplevde att de inte fick tillräckligt med hjälp tycker jag att resultatet är glädjande.

     Ofta gjorde de svåra övningar gemensamt i klassen om läraren märkte att det var många elever som

behövde hjälp med samma uppgift. Eleverna tyckte att det var bra att ta det gemensamt för det går snabbare

än om läraren ska springa runt och hjälpa alla enskilt. Kanske är det här lärarna sparar in tid som de i stället

kan använda till att hjälpa de elever som är i särskilt stort behov av stöd. En strukturerad undervisning i sig

ger eleverna en trygghet i undervisningssituationen genom att de slipper känna osäkerhet, de vet vad de ska

göra och hur. Denna trygghet måste påverka elevernas känsla av att kunna ”följa med i ” och klara av

undervisningen. Lärarnas positiva attityd påverkar även den hur eleverna upplever sin situation. Alla elever

svarade att fröken uppmuntrade dem, något som naturligtvis påverkar elevernas självbild och

självförtroende i positiv riktning.

      Fastän så gott som samtliga elever tyckte sig få den hjälp de behövde för det mesta var det flera elever

som påpekade att de visserligen fick den hjälp de behövde men att de trodde att någon kamrat inte fick det.

Kanske är det lättare att se att kamraten sitter med handen i vädret ofta, än att lägga märke till när man

själv gör det. Som tidigare nämnt kan det vara pinsamt att erkänna för en främmande människa att man

behöver mycket hjälp. Att tala om att någon annan nog skulle behöva mer hjälp är då säkert lättare.  Ett par

av de elever som kommenterat att någon annan elev nog behövde mer hjälp hade av läraren omtalats som

ganska starka vilket är intressant i sammanhanget. Är de starka eleverna mer medvetna om sig själva och

sin omgivning?

Vad skulle ni vilja ha för hjälp?

När man talar om specialhjälp tänker man ofta i första hand på en av särskilt utbildad lärare bedriven

undervisning förlagd utanför ordinarie undervisning. Många av eleverna tyckte att det fanns saker som de

skulle behöva få mer hjälp med. Att gå ifrån klassen för att gå till specialundervisning var inte alltid så kul

eftersom alla då så tydligt såg vem som behövde extra stöd och alltså inte var ”så duktig i skolan”. Alla lärare

tänker på att det är utpekande att ge eleven andra, lättare uppgifter och lättare böcker. De tänker också på

att det känns svårt att läsa högt inför klassen om man inte läser så bra. Men ingen, inklusive jag själv ,

verkar ha reflekterat över att det är utpekande att behöva gå ifrån klassrummet. Det är en intressant fråga

varför. Är det av tradition som specialundervisningen inte bedrivs i klassrummet? Beror det på en tanke om

att svaga elever kan behöva mer lugn och ro än vad som går att uppnå i den ordinarie undervisningen? Är

det för att de andra eleverna inte ska störas av att specialläraren hjälper och gör andra saker med vissa
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elever? Är det för att svaga elever ofta blir utåtagerande och att det ”blir bättre arbetsro” i klassen när dessa

inte är med? Oavsett vilka skäl som ligger bakom detta faktum att specialundervisning bedrivs utanför

klassrummet så är det konstigt att varken rektor eller lärare nämnde det som eleverna tyckte skulle vara ett

bra alternativ; en till vuxen i klassrummet. En lärarutbildad vuxen. Det var det eleverna helst skulle vilja ha

om de fick bestämma.
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Jämförelse av resultaten från intervju med skolledare, med elever och svaren

lärare fyllt i på enkäten

Eftersom jag trodde att lärare elever och skolledare skulle se olika på problemet ville jag gärna göra en

jämförelse. Jag märkte också att elever och lärare inte heller hade samma uppfattning om vad som händer i

klassrummet. Eleverna tyckte inte alltid att läraren gjorde det som läraren tyckte att hon gjorde.

      Ingen av lärarna gav i uppdrag åt en elev att hjälpa någon annan att anteckna eller läsa instruktioner,

men två elever tog emellanåt hjälp av en bestämd kompis när de inte riktigt ”orkade”. 13 ansåg att man

hjälptes åt. 7 elever ville inte ha hjälp av någon kamrat då de tyckte att man skulle tänka själv för att lära sig,

och kompisen kunde ju dessutom ha fel. Behövde de hjälp frågade de läraren.

      Både rektor och några av lärarna poängterade att självförtroendet särskilt för dessa barn är särskilt

viktigt och starkt påverkar deras framtid. Därför var det skönt att alla elever upplevde att fröken peppade

och uppmuntrade dem fastän en lärare inte svarat ja på frågan huruvida hon gav eleven extra beröm. En

dyslektisk elev sade att han tyckte att var dålig på att skriva och läsa men fröken och mamma och pappa

tyckte att han var duktig när han gjorde det så därför försökte han i alla fall. Detta att uppmuntra eleverna

har stor genomslagskraft på eleverna och är så enkelt för läraren. Att ge en elev negativ förstärkning

resulterar däremot i motsatsen.

      5 lärare svarade att de lät eleverna slippa vissa uppgifter, medan alla elever svarade att alla skulle göra

allting men att man ju inte kan göra mer än sitt bästa. Det enda en del elever slapp var att läsa högt.

Individualiseringen sköts uppenbarligen så snyggt att eleverna inte märker av någon särbehandling. 4 av

lärarna gav ibland eleven andra uppgifter, vilket eleverna inte heller var medvetna  om. De ansåg att alla

gjorde samma uppgifter men att man skrev ”lite mer eller lite mindre” beroende på vad man ”kände för”.

      Eleverna sade aldrig att man behöver inte läsa högt om man har svårt för det. De använder uttryck som

att inte vilja, inte orka, inte ”känna för”. De säger inte om en kamrat att denne inte kan. Lärarna svarade

enhälligt (2 lärare svarade inte) att ingen elev särbehandlades på grund av sina läs- skrivsvårigheter, och det

går ju ihop. 2 lärare har ju till och med talat med klassen om vad läs- och skrivsvårigheter innebär. 1 lärare

svarade dessutom att hon betonar för eleverna att alla är olika och att det inte är något fel.

      Både rektor och lärare ville ha mer enskild extrahjälp till de barn som behövde det och likaså särskild

undervisning i liten grupp. Vad eleverna däremot ville ha var en vuxen till i klassrummet. En utbildad

vuxen. Som eleverna uttryckte det; ”en som är lärare”.

      Rektor och lärare ansåg att resurserna var knappa. Rektor tyckte att de ändå räckte okey, medan lärarna

tyckte att de inte gjorde det. Eleverna däremot svarade att de fick den hjälp de behövde. Alla tyckte sig

kunna arbeta med och förstå uppgifterna i boken med frökens och kamraternas hjälp och den extrahjälp de

eventuellt fick.
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      3 lärare svarade att eleverna använder dator som hjälpmedel, men bara två svarade att de fick använda

datorn regelbundet. 4 elever fick ibland och de andra inte alls.

Alla elever utom en ville gärna använda datorn mer, både för att det var roligt och lärorikt. En elev

förklarade att det var mycket lättare att skriva på datorn för då slapp han skriva bokstäverna och fundera på

åt vilket håll ”magen på b-et ”skulle vara. Möjligheten att använda färgpatroner gjorde också att det blev

roligare att skriva och han mindes färgade ord bättre. Texten blev snygg och ordbehandlaren gjorde den

dessutom rättstavad. Och det var viktigt för hans självkänsla. Gillberg skriver så här i Dyslexi vad är det, s

88:

”För barn med dyslexi är datorer med ordbehandlingsprogram i allmänhet av utomordentligt stort

värde. Datorn innebär en tyst och kritiklös partner i inlärningssituationen; barnet behöver inte räkna

med förnedrande situationer i samband med misslyckanden. Även pedagoger med de bästa

intentioner har svårt att inte någon gång ge uttryck för negativa känslor, besvikelse eller irritation.

Barnet med dyslexi kan mycket väl vara känsligt för sådana signaler, ibland till och med

överkänsligt, särskilt efter ett år av misslyckanden av olika slag.”
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Sammanfattning

Läs- och skrivsvårigheter är benämningen på olika problem med att läsa och skriva. De kan bero på svag

intelligens, dålig eller bristande undervisning, brister i skol- och hemmiljö, samt olika emotionella orsaker.

Termerna dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter används för att beteckna olika, allvarliga

svårigheter att lära sig läsa och skriva. Dessa svårigheter har inte pedagogiska, sociala eller emotionella

orsaker. Den intellektuella kapaciteten i övrigt är minst normal.

      Det finns olika teorier om vad som orsakar dyslexi. Ett flertal forskare anser att anlagen för att utveckla

dyslexi ärvs genetiskt. Eventuellt finns ett samband med könshormonet testosteron som påverkar hjärnans

lateralisering. Ofullständig lateralisering kan i sin tur ge upphov till dyslexi.

      Det har gjorts många försök att dela in dyslektikerna i grupper utifrån vilka svårigheter de har. Jag har

tagit med tre huvudkategorier: Auditativ dyslexi, visuell dyslexi och audio-visuell dyslexi. Auditativ dyslexi

innebär svårigheter att särskilja de olika ljuden, fonemen, i ett ord. De kan inte ljuda sig till hur ett ord ska

uttalas eller stavas. Visuell dyslexi innebär i stället svårigheter att kunna känna igen ett ord som en bild. Den

visuella dyslektikern måste långsamt ljuda sig igenom även mycket vanliga ord. Den audio-visuella dyslexin

är som termen anger en kombination av båda typerna av svårigheter.

      Situationen i  alla fall på den här skolan verkade vara förhållandevis positiv. Rektor ansåg att bara ca 5 %

av eleverna inte skulle klara målen. Kanske har det med lärarnas kompetens och skolans upptagningsområde

att göra. Lärarna är alla erfarna lärare som arbetat länge tillsammans. De har inarbetade rutiner för att

hjälpa elever med särskilda behov, och de är vana att diskutera problem tillsammans. Lärarna visar också att

de vill lära sig mer om läs- och skrivsvårigheter. 5 lärare ville ha mer fortbildning om läs- och

skrivsvårigheter och 4 ville även ha mer handledning. Deras vilja att lära sig mer måste också göra att de blir

insatta i problematiken kring läs- och skrivsvårigheter, vilket är en förutsättning för att kunna hjälpa dessa

elever på ett effektivt sätt. Den goda viljan detta visar på är också grunden för ett gott samarbete med

eleverna.

      Eleverna verkar också nöjda med sin undervisning. Endast en elev tyckte att läraren inte hann ge honom

den hjälp han behövde. Bara 2 elever tyckte att det var svårt att hänga med i undervisningen. Samtliga

elever tyckte att det var bra att lärarna noggrant läste och förklarade instruktioner och att de läste texter

gemensamt. De tyckte också att det var bra med gemensamma genomgångar av svåra moment eller

uppgifter. De tyckte att det var mysigt och lärorikt att fröken läste högt ur böcker, likaså tyckte de att det

var nyttigt med att läsa bänkböcker. Alla elever svarade ja på frågan om läraren uppmuntrade dem att läsa

och skriva.

     Det som förvånade mig mest i studien var att elevernas svar på frågan om de kunde läsa textremsan på

TV:n inte hade något samband med hur lätt eller svårt de tyckte att det var att följa med på lektionerna. Läs-
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och skrivförmågan har alltså inte den avgörande betydelse jag trodde att den skulle ha. Det måste vara andra

faktorer som spelar in; motivation, koncentrationsförmåga, lärarens kompetens o s v .

     Jag tyckte också att det var intressant att det eleverna helst ville ha var en vuxen till i klassrummet, inte

mer extrahjälp eller mer anpassat material. Det är så självklart, men jag hade inte tänkt på det, och ingen av

lärarna nämnde det under eget alternativ heller. Jag vet inte om det beror på att specialundervisning av

tradition bedrivs utanför klassrummet. Ingen tänker kanske på att det kunde vara annorlunda.

     På det hela taget har det varit givande att få ta del av lärares, elevers och skolledares synpunkter. Det

känns skönt för en blivande lärare att skolan trots allt verkar fungera, och att elever i alla fall på den här

skolan verkar vara nöjda med sina lärare och med undervisningen. Det är synd att elevers synpunkter så

sällan tas tillvara. De om några borde väl veta vad skolan handlar om?

Tack
Jag vill slutligen tacka alla duktiga lärare och elever som har ställt upp på min undersökning. Ni var

tålmodiga och trevliga och kom med många bra synpunkter. Ett stort tack till Rektor som gav mig tillstånd

att komma till hans skola och hjälpte mig att genomföra arbetet. Tack också för intervjun!
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Bilaga 1

Intervju skolledare

1) Vad gör du för att hjälpa de elever som inte klarar målen?

2) Räcker resurserna?

3) Vad händer med den elev som inte klarar målen?

4) Ungefär hur många elever är det som inte klarar målen?

5) Hur mycket extrahjälp kan en elev få som mest?

6) Hur många elever får extrahjälp på din skola?

7) Vad skulle du vilja göra för att hjälpa dessa elever?

8) Hur många skulle egentligen behöva extrahjälp?

9) Hur hjälper du lärarna?
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Bilaga 2

Enkät om läs - och skrivsvårigheter

1) Hur många elever i genomsnitt per klass upplever du har så svåra svårigheter att du inte kan hjälpa dem

inom ramen för den ordinarie undervisningen?

2) Hur många elever (i genomsnitt per klass) får specialhjälp?

3) Hur många  per klass  anser du skulle behöva specialhjälp?

4) Har du gått någon fortbildning om läs - och skrivsvårigheter?  Ja nej

Om ja, vad för fortbildning? (Studiedag, kurs, enstaka föreläsningar o s v).

5) Får du någon handledning i hanterandet av läs- och skrivsvårigheter?  Ja  nej

Om ja, av vem/vilka och hur ofta?

6) Har du någon strategi för att hjälpa dessa elever i den dagliga undervisningen? Ja  nej

Om ja, vilken strategi? Sätt X framför de alternativ som du tycker passar in.

Läsa alla instruktioner och viktiga texter högt

Har en bok du läser högt ur för klassen

Alla elever har en bänkbok de läser ur ibland

Förenklade texter

Texter inlästa på band

Muntliga repetitioner av viktiga saker som stöd
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Kamrat som antecknar åt eleven

För eleven särskilt upplagda övningar i samarbete med speciallärare

Muntliga prov/alternativt skrivhjälp vid prov

Använder du bilder som stöd i ordinarie undervisningen?

Låter du en kompis hjälpa den skrivsvage vid läs- och skrivuppgifter?

Tar föräldrarna del i dessa elevers dagliga läs- och skrivträning?

Använder eleven dator som hjälpmedel i skolan?

Läraren hjälper eleven enskilt utanför ordinarie undervisning.

Eleven får ibland andra uppgifter

Eleven arbetar i en annan bok än övriga

Eleven slipper vissa uppgifter

Pratar i klassen om studieteknik

Talar med eleven om studieteknik

Ge eleven extra uppmuntran, beröm

Talar i klassen om vad läs- och skrivsvårigheter innebär

Egna alternativ:

7) Har du elever som har assistent på grund av sina läs- och skrivsvårigheter? Ja  nej
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8) Upplever du att dessa elever särbehandlas av kamraterna?  Ja nej

Om ja, vad gör du åt det? Sätt X för passande alternativ.

Samtal elever i klass

 Samtal elever i grupp

Samtal med de elever det rör

Samtal med föräldrar

Hjälp utifrån , ex. kurator

Eget alternativ:

9) Samarbetar ni i arbetslaget om att hjälpa eleverna i den dagliga undervisningen?  Ja  nej

Om ja, hur?

10) Har ni diskussioner med föräldrarna om hur ni skall hjälpa eleverna?  Ja  nej

11) Hur skulle du vilja hjälpa dessa elever om du hade obegränsade resurser till ditt förfogande? Markera

passande alternativ med X.

Mer specialhjälp

Åtgärdsprogram

Fortbildning

Undervisning i liten grupp av specialutbildad lärare

Mer anpassat material, som datorer, böcker, ljudband etc.
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Mer samarbete om problemen i arbetslaget

Mer samarbete med föräldrar

Mer samarbete med skolledning

Ge särskilt stöd själv

Få handledning

Ändra min dagliga undervisning

Egna alternativ

12) Hur upplever du dessa elevers möjligheter på framtidens arbetsmarknad?

13) Vad skulle krävas för att ge dessa ungdomar en bra framtid?
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Bilaga 3

Intervju barn

Är det svårt att hänga med på lektionerna?

Kan du läsa textremsan på TV:n?

Kan du läsa lärarens instruktioner på tavlan eller på papper?

Förstår du dem?

Kan du läsa och förstå instruktioner i skolans böcker?

Förstår du läsetalen i matteboken?

Är det svårt att hinna skriva av från tavlan( och andra skrivuppgifter)

Vad gör läraren om du inte förstår vad som står på tavlan eller i boken?

Vad gör läraren om du inte hinner skriva av, rätta eller skriva själv på utsatt tid?

Har du någon i klassen som hjälper dig att läsa instruktioner eller att anteckna?

Hjälper någon dig att läsa texter ni har i läxa?

Läser du ibland andra texter än övriga i klassen?

Har du en annan bok?

Får du ibland göra andra uppgifter?

Är det bra när läraren ger instruktioner både muntligt och skriftligt?(om)
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Underlättar det att en text är skriven med stor stil?

Uppmuntrar läraren dig att läsa och skriva?

Läser läraren texter högt? Är det i så fall bra? Får du extra övningar i stavning?

Hinner läraren hjälpa dig med svåra uppgifter under lektionen?

Får du höra texter på band?

Minns du hur ett ord låter eller hur det ser ut?

Skriver fröken upp svåra ord?

Har ni rättstavning?

Särskilda stavningsövningar?

Särskild roll vid grupparbeten?

Slipper du skriftliga redovisningar?

Slipper du läsa högt inför klassen?

Får du kortare eller längre läsläxa?

Särskilda läxor?

Dator att skriva på?

Böcker med bilder?

Böcker från annan årskurs?

Undervisning i annan årskurs?
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Samtalar ni om att läsa och skriva?

Har ni bänkbok?

Läser läraren högläsningsbok
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